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Bijlage 1  
Ons Huis - Uden 
 

 
Steenovenstraat 5 
5402 HM  Uden 
Tel. 0413 – 333 196 
 
Ontstaansgeschiedenis 
Ons Huis is in 2001 opgericht op initiatief van de Vereniging van ouders Ons Huis 
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-4-2015 
Aantal bewoners 12 
Leeftijd bewoners Varieert van 25 – 56 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG): 4 
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 4 
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6 VG): 3 
Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 
gedragsregulering (7 VG):1  

 
Financieringsvorm Persoonsgebonden budget (WLZ) 

 
Huisvesting De Vereniging Ons Huis huurt het woonhuis van 

Woningbouwvereniging Area in Uden en heeft met de 
bewoners een individuele huurovereenkomst gesloten 
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Ouder wordende Bewoners. 
Ons Huis bestaat al 19 jaar. Opgericht vanuit een ouderinitiatief dat in de afgelopen 19 jaar 
slechts 2 maal een bewonerswissel heeft gehad. De basisgedachte en behoefte is om zo min 
mogelijk wisselingen te laten plaatsvinden en hierin zijn we zeker geslaagd. We zijn een 
stabiel woonhuis, waarin het streven is dat iedereen zich zo goed mogelijk thuis voelt en 
gelukkig is.  
De gemiddelde leeftijd is tussen de 40 en 56, met 1 uitzondering een bewoonster die 25 jaar 
is. Door de toename van de gemiddelde leeftijd zien we dus ook dat de begeleidingsbehoefte 
verandert.  
 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
- Het vastleggen van afspraken met/rond bewoners is geregeld en zorgt voor 

eenduidigheid in de afspraken met bewoners. Dit krijgt een vervolg in een intensiever 
contact met ouders over de eigen regie van bewoners, het zelf keuzes kunnen en 
mogen maken.  
In 2019 was dit een belangrijk aandachtspunt. Dit valt ook samen met de Wet Zorg 
en Dwang en bij het hoofdstuk 3. Interne visitatie wordt dit verder beschreven. 

- Naar aanleiding van de MIC-rapportage 2017 wordt in Ons Huis een pilot uitgevoerd 
met een medicatie-app (in samenwerking met MediCheck) om daarmee mogelijk het 
aantal medicatiefoutmeldingen nog verder terug te brengen. Bij positieve ervaringen 
met de pilot wordt de medicatieapp ook in andere woonhuizen toegepast.  

- De medicatie-app is ingevoerd in Ons Huis. De resultaten zijn goed: er is goed 
overzicht, de app is duidelijk en werkt goed. Het resultaat is dat er minder 
medicatiefoutmeldingen zijn.  

 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
 
a. De ouder wordende bewoners 
Een belangrijk onderwerp in Ons Huis dus. 
Het team heeft hierin al een aantal goede resultaten bereikt;  
- medewerkers hebben specifieke, aanvullende scholing ontvangen 
- het woonhuis beschikt over een commissie, die toekomstige aanpassingen in het 

woonhuis voorbereidt en uitwerkt 
- er wordt gewerkt met een individuele dagplanning voor de bewoners 
- er is een praatkaart ontwikkeld over dementie 
- door meer te communiceren over dit onderwerp binnen het team, met de bewoners 

en ouders/familieleden is er meer begrip voor elkaar  
 
De aandachtspunten voor 2020;  
- Het belangrijkste aandachtspunt is ouders/familieleden meenemen bij de ouder 

wordende bewoners. Het team wil de bewoners in hun kracht laten staan, zonder hen 
te overbelasten. Door samen met ouders hierin op te trekken komen de bewoners 
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meer in balans in wat zij kunnen.  
Hoe willen we dit bereiken: door een themabijeenkomst te houden over dit 
onderwerp, ook voor de ouders/familieleden. Daarnaast zal de gedragsdeskundige 
aansluiten bij een oudervergadering, zodat er een goed beeld ontstaat wat er komt 
kijken bij het ouder worden, zowel voor bewoners, ouders/familieleden als de 
begeleiding. Wanneer dat beeld bij alle partijen volledig is, kunnen van daaruit 
stappen worden gezet in een goede onderlinge afstemming van begeleidings- en 
verzorgingsvragen van bewoners als gevolg van het ouder worden.  

 
3. Interne visitatie 

Op 23 oktober 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen Ons Huis en Villa Ramon. 
De kern onderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
Binnen Ons Huis zijn veel ‘vaste’ afspraken. Slaaptijden is daar een voorbeeld van. Het advies 
tijdens de interne visitatie is het opnieuw onder de loep nemen van deze afspraken. Is de 
afspraak een houvast of een belemmering voor de bewoner?  
 

- Er is een inventarisatie gemaakt van alle bestaande afspraken: algemene afspraken en 
afspraken per bewoner 

- Per bewoner wordt bekeken bij welke maatregelen er sprake is van verzet, dus van 
onvrijwillige zorg 

- Vervolgens wordt gekeken hoe dit omgezet kan worden naar vrijwillige zorg 
- Per bewoner wordt het besproken en vastgelegd in ‘Mijn Plan’.  

 
Hierbij speelt mee dat er veel afspraken van oudsher zijn meegenomen en al lang bestaan. 
Een mooi resultaat van deze werkwijze is dat er inmiddels al een aantal afspraken in overleg 
met bewoner, team en ouders/familie zijn komen te vervallen. 
 
In 2020 wordt hieraan verder gewerkt.  
 

b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 
In de communicatie naar ouders/familie wordt ook de presentiebenadering toegepast. De 
samenwerking tussen de ouders en het team is erg goed. 

- Er zijn korte lijnen met de ouders/familieleden 
- Het ouderbestuur denkt positief mee 
- Er is veel waardering vanuit de ouders/familieleden naar het team  

 
Het blijft belangrijk om proactief kleine details van een bewoner te delen met 
ouders/familieleden. Ouders/familieleden weten zo dat er aandacht is voor hun kind en dit 
geeft vertrouwen om mogelijk ook wat meer los te laten. 
 
Een mooi doel voor 2020 waar ook ouders/familieleden bij worden betrokken, is: 
Twee bewoners hebben de taak om ‘themamaaltijden’ te bedenken. Hier worden vrijwilligers 
bij betrokken en elke keer mag 1 van de bewoners twee gasten uitnodigen. Er is veel 
draagvlak bij de bewoners en ouders/familieleden zijn enthousiast. Dit wordt in 2020 verder 
uitgerold.  
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Bijlage 2 
’t Span - Nijmegen 
 

 
Molenveldlaan 8A 
6523 RM Nijmegen 
Tel. 024 – 324 5767 
 
Ontstaansgeschiedenis 
’t Span is in 2007 gestart, opgericht door de Vereniging van ouders ’t Span 
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-1-2016 
Aantal bewoners 9 
Leeftijd bewoners Varieert van 30 tot 36 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Niet bekend in verband met financiering op basis van persoonsgebonden 
budget 

 
Financieringsvorm Persoonsgebonden budget (WLZ) 

 
Huisvesting De Vereniging ’t Span huurt het appartementencomplex 

van Woningbouwvereniging Portaal en heeft met de 
bewoners een individuele huurovereenkomst gesloten 
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‘t Span 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
- In de begeleiding van bewoners wat terughoudender zijn en de bewoners aansturen 

om elkaar meer te helpen. Dit blijft een punt waar regelmatig aandacht voor is. 
- Efficiënter vergaderen, afspraken beter vastleggen en de groepsapp bewuster 

gebruiken. Hierin is een verbetering waarneembaar. 
Hier zijn goede afspraken met elkaar over gemaakt. De groepsapp wordt alleen 
gebruikt voor vragen die niet kunnen wachten en de app wordt niet na 18.00 uur 
gebruikt. Dit werkt prettig op deze manier. 
Wat betreft het teamoverleg; Er is met elkaar afgesproken om van tevoren goed 
voorbereid het teamoverleg in te gaan. Daarbij wordt concreet gemaakt wie wat gaat 
doen en wanneer iets af moet zijn. Ieder kan zijn of haar verhaal doen waarbij wordt 
geluisterd zonder oordeel of zonder meteen met een oplossing te komen.  

 
2. De onderwerpen van de teamreflectie 2019  

 
a. Proces rondom de bewoner 

Wat gaat goed: 

- Er wordt meer gestuurd op eigen regie en gekeken naar de mogelijkheden van de 
bewoners. 

- Bewoners worden meer betrokken bij het maken van ‘mijn plan’ en het opstellen 
van ‘mijn doelen’. 

- Bewoners krijgen de ruimte om zelf stil te staan bij hoe het gaat en wat zij willen 
doen of leren 

- De wens van de bewoners staat centraal: in het bewonersoverleg wordt met de 
bewoners besproken wat zij graag willen in groepsverband. Iedere bewoner is 
hierin gegroeid en neemt zijn/haar rol in dit overleg.  

- Er is meer lijn gekomen in de evaluaties van de bewoners tijdens het team. Elke 
bewoner wordt eens in de 3 maanden besproken.  

Wat kan beter/aandachtspunten 2020:  

- Vaker terugkoppelen naar de bewoners hoe het gaat met de vastgestelde doelen. 
- “Mijn plan” beter inzichtelijk maken voor een ieder en hierbij de doelen duidelijker 

formuleren. 

Onderstaande laat zien hoe er gewerkt wordt aan de aandachtspunten: 

- Er zijn 3 persoonlijk begeleiders A aangesteld, zij gaan samen met de teamleiders 
voor de bewoners de doelen bijhouden en het zorgplan up to date houden. 

- Doelen worden SMART geformuleerd zodat er beter op gerapporteerd kan 
worden. 
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b. Kwaliteit van bestaan 
Wat gaat goed: 

- Het team is in staat om de bewoners goed te observeren en zo hun gedrag te 
kunnen plaatsen of begrijpen. 

- Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden in het team om het 
gedrag van de bewoner te begrijpen. 

- Bij bewoners die niet goed kunnen communiceren wordt het gedrag gemeten 
door het signaleringsplan en de rapportage, zodat ook duidelijk is waar de 
behoeften van deze bewoners liggen.  

- Bewoners worden door de begeleiding gehoord, gezien en serieus genomen. De 
begeleiding sluit bij hen aan. 

Wat kan beter/aandachtspunten 2020:  

- Voor de bewoners met veranderend gedrag blijft het een aandachtspunt om goed 
te monitoren en tijdig de orthopedagoog in te schakelen om te onderzoeken waar 
dit gedrag vandaan komt en hoe hiermee om te gaan. 

- Belangrijk om aandacht te blijven houden voor de specifieke problemen die zich 
voor kunnen doen bij de verschillende syndromen. 

- Oog blijven houden voor de bewoners die de aandacht niet vragen. 

Er wordt gewerkt aan de aandachtspunten door: 

- Het toepassen van de presentiebenadering. Het team blijft zich afvragen: wat staat 
er voor de ander op het spel? Wat is ieders rol in het geheel en hoe kunnen we 
hier mee aan de slag. Er ontstaan patronen doordat er al lang wordt 
samengewerkt, daarom is deze vraag en bewustwording van belang. Daaruit 
volgen concrete afspraken.  

- Verdieping van de kennis met behulp van de presentiebenadering. 
- Het bespreken van gedragsveranderingen tijdens het teamoverleg Bij verandering 

gaat het team met elkaar in overleg. Wat ziet men en wat wil men weten? In de 3-
maandelijkse evaluaties tijdens het teamoverleg wordt er besproken hoe gedrag 
verandert. Het gaat dan om gedrag waar de bewoner zelf last van heeft.  Dit is dan 
te zien aan de emoties/ houding en uitingen van de bewoner. Hierbij wordt 
wederom de presentiebenadering ingezet en gebruik gemaakt van literatuur. 
Wanneer het team vastloopt hierin dan wordt er overlegd met de orthopedagoog. 

 
c. Teamsamenwerking  

Onder teamsamenwerking binnen ’t Span verstaat men een goede samenwerking.  Dat 
houdt in dat er verschillende kwaliteiten en deskundigheden binnen het team zijn die 
elkaar aan kunnen vullen bij het geven van zorg en begeleiding. Op dit moment gaat de 
teamsamenwerking goed. Er is veel kennis en ervaring, begeleiding is betrokken en heeft 
veel voor elkaar over. Het team heeft als doel: het welbevinden van de bewoners en 
ouders  

Aandachtspunten: 

- Elkaar bevragen over het waarom van iemands handelen.  
- Goede communicatie in de rapportage en mondeling.  
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- Het vergaderen gaat efficiënter dan voorheen, iedereen heeft hier een slag in 
gemaakt. Dit blijft echter wel een aandachtspunt om niet in oude gewoontes te 
vervallen. 

- Het ziekteverzuim doet een groot beroep op de draagkracht van het team. Dit is 
een thema dat regelmatig terugkomt in het teamoverleg. Met als doel het verzuim 
terug te dringen, maar ook om begrip voor elkaar te hebben. Het team moet op 
elkaar kunnen bouwen. Voor de teamleiders is het een aandachtspunt om dit ook 
goed te bespreken met de staf van ZorgWiel. Hierbij is afgesproken dat de staf van 
ZorgWiel of de bedrijfsarts ook een rol zal spelen in de gesprekken met de 
medewerkers.  
 

3. Interne visitatie 
Op 14 oktober 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen ’t Span en De Strang. 
De kern onderwerpen voor de interne visitatie waren: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
Er is een inventarisatie gedaan van de vrijheidsbeperkende maatregelen en de conclusie is dat 
deze er niet meer zijn. 
In het verleden waren er een aantal maatregelen. Daarover is de begeleiding in gesprek 
gegaan met de bewoners (en ouders) en is besloten de maatregelen te laten vervallen. Dit 
wordt geëvalueerd en indien nodig opnieuw besproken. 
Het motto van ’t Span is ‘Wat kan wel‘  
 

b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 
Op ‘t Span is de samenwerking met ouders van groot belang, het team en de ouders dragen 
samen zorg voor het welzijn en geluk van de bewoners. Bij de start van ’t Span is er gekozen 
voor het werken in de Driehoek. Ouders, bewoners en begeleiding. Als er goed wordt 
samengewerkt ontstaat er een balans in de driehoek waardoor je goed voor de bewoner kunt 
zorgen. 
 
De samenwerking tussen het team en ouders gaat goed; er is een open en transparante 
communicatie, men vertrouwt elkaar. Er is aansluiting bij elke ouder en iedereen wordt 
gezien en gehoord.  

De aandachtspunten:  

- Er is een bewustwording bij het team dat er voor ouders veel verandert in het 
proces van het ouder worden van hun kinderen. De begeleiding blijft in gesprek 
met ouders met daarbij als uitgangspunt de gedachte wat er voor de ouders op 
het spel staat.  

- Teamleiders mogen vaker gemaakte afspraken met ouders delegeren aan het 
team. Met de komst van 3 persoonlijk begeleiders A zal dit ook gebeuren.  

- Bewust blijven van een goede overdracht van informatie van ouders naar het hele 
team. 
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Bijlage 3  
De Strang - Gendt 
 

 
De Strang 9 
6691 CZ Gendt 
Tel. 0481 – 420 452 
 
Ontstaansgeschiedenis 
De Strang is in 2007 van start gegaan, opgericht voor de Stichting Woonvorm Gendt (stichting 
gevormd door ouders)  
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-5-2016 
Aantal bewoners 12 
Leeftijd bewoners Varieert van 27 tot 67 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en verzorging (3 VG): 3  
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG): 4 
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 2  
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6 VG): 3  

 
Financieringsvorm WLZ-Zorg in natura (verblijf in- en exclusief behandeling, 

deels inclusief dagbesteding (via hoofd en 
onderaanneming) 
 

Huisvesting ZorgWiel huurt het appartementencomplex van 
Woonstichting Gendt (geen onderverhuur aan bewoners) 
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De Strang 
De groep bewoners is een stabiele en hechte groep. In de dertien jaar dat het woonhuis 
bestaat is er tweemaal een nieuwe bewoner gekomen. De bewoners zijn zeer betrokken bij 
elkaar.  
 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. Resultaten n.a.v. openstaande punten vanuit de teamreflectie 2018  
 
Vanuit de teamreflectie 2018 is er nog een onderwerp waar in 2019 verder aan is gewerkt.  

- Mijn Plan: het plan kan nog beter worden afgestemd op de eigen (leer)wensen van de 
bewoner. Dit krijgt een vervolg met de verbeterslag t.a.v. Mijn Doelen en de 
doelenrapportage in de nieuwe versie van database 4.0.  
 

Het resultaat hiervan: In 2019 is database 4.0 opgeleverd en zijn Mijn Doelen nog beter 
zichtbaar en afgestemd met de wensen van de bewoner.  
Een voorbeeld hiervan: een bewoner wilde graag leren om alleen zijn tanden te poetsen. Hierop 
is de PBA–er in gesprek gegaan met de betreffende ouders en bewoner en samen gekeken hoe 
wij allen aan dit doel gingen werken. Hierdoor is de bewoner gemotiveerd en dit heeft ervoor 
gezorgd dat het werken aan het doel iets is wat als leuk ervaren wordt, in plaats van het gevoel 
te hebben dat er iets moet van de begeleiding/ouders/verwanten. Met als resultaat dat de 
bewoner heeft geleerd zelf zijn tanden te poetsen en dit ook met plezier doet.  
 

2. De onderwerpen van de teamreflectie 2019  
 

a. Het zorgproces rondom de individuele bewoner 
Binnen de strang is dit proces goed onder controle. De persoonlijk begeleider A coördineert 
alle stappen. Dit is een verbeterpunt dat is gemaakt n.a.v. het kwaliteitsrapport van 2018. De 
persoonlijk begeleider A bespreekt ‘Mijn Plan’ eerst met de bewoner, zodat zijn of haar 
behoeftes de basis vormen. Daarna wordt het besproken met de familie en het team.  
 
Daarnaast is er tijd en gelegenheid gecreëerd voor een diepere reflectie over de bewoners. 
Elk teamoverleg sluit een gedragsdeskundige aan, waardoor er voldoende aandacht en 
reflectie is voor het team over de bewoners. Vragen die daarbij gebruikt worden aan de hand 
van de presentiebenadering zijn: waar verlangt iemand naar? Wat staat er voor diegene op 
het spel?  
 
Het resultaat van bovenstaande doelen: wat hiermee is bereikt, is dat er vanuit de gesprekken 
met bewoners en ouders naar voren komt dat het vaststellen van behoeften naar wens 
verloopt, bewoners voelen zich meer gehoord. 
 
Vanuit het bewonerstevredenheidsonderzoek 2019 komt naar voren dat bewoners niet altijd 
tijdig op de hoogte worden gebracht van veranderingen.   
Doel 2020: De bewoners zijn op de hoogte van veranderingen, zij worden volledig 
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meegenomen in de communicatie die vanuit het woonhuis of via de staf komt. Ieder op zijn of 
haar niveau. PBA-ers zullen tijdens de 6-8 wekelijkse gesprekken aandacht hebben voor de 
ervaring met betrekking tot informatieverstrekking, of dit voldoet aan de wensen en vragen 
van de bewoners. Tevens is dit een vast agendapunt in het overleg met staf/teamleider en in 
het overleg met team/teamleider. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of wij 
daadwerkelijk verbeteren op dit punt. 
 

b. De ruimte die bewoners hebben op het gebied van eigen regie 
Eigen regie voor elke bewoner is een belangrijk goed. Meepraten over de zorg die je krijgt en 
hoe je je leven in wilt delen zijn de basis van de kwaliteit van leven. Binnen woonhuis De 
Strang zijn wij als team hier zeer bewust van. Tijdens het zorginhoudelijk bespreken van de 
bewoners is hier continue aandacht voor.  
 
De conclusie is dat de bewoners erg tevreden zijn over de eigen regie. 
 
Een aantal sterke punten die in 2019 naar voren zijn gekomen: 

- Begeleiding denkt mee in mogelijkheden, wat kan wel? 
- Bewoners mogen zelf een één op één uitje kiezen met een begeleider 
- De Strang heeft een grote groep zeer betrokken vrijwilligers 
- Versterkte sociale cohesie binnen de straat met buren, dit is echt een kracht van De 

Strang in 2019, terwijl dit in 2018 nog een aandachtspunt was. Voor bewoners is dit 
zeer waardevol; kwaliteit van leven en het gevoel erbij te horen. 

Een belangrijk leerpunt waar in 2020 verder aan gewerkt wordt met als doel beter 
afstemmen met en aansluiten bij elke individuele bewoner:   

- De begeleiding mag meer het eigen oordeel parkeren. De gewoonte is om te denken 
in oplossingen. Medewerkers leren blanco naar bewoners te kijken zodat de bewoner 
zich kan laten zien en ook wordt gezien. Dit wordt gedaan door middel van Presentie, 
dat sluit daar perfect op aan.  
 
c. Wat bewoners zelf vinden van hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg 

en ondersteuning 

Binnen woonhuis De Strang vinden wij het belangrijk dat goede zorg pas goed is wanneer 
het zo ervaren wordt. Dat blijkt uit:  
- Een bewoner zegt: ‘Ik voel me echt gelukkig op De Strang’.  
- Het woonhuis ligt midden in een dorp, de bewoners horen er echt bij; in 2019 is er 

een buurtfeest georganiseerd n.a.v. 12,5 jarig bestaan. 
- Bewoners zouden het fijn vinden als familie vaker bij hen op visite komt. Dit wordt 

uitgewerkt in het doel voor 2020: een broer/zussen dag. 
 
3. Interne visitatie 

Op 14 oktober 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen De Strang en ‘t Span. De 
kern onderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
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Op dit moment is er geen sprake van onvrijwillige zorg in De Strang. 
Mocht er wel sprake zijn van onvrijwillige zorg, dan wordt het stappenplan dat binnen 
ZorgWiel wordt gehanteerd, gevolgd. 
 
Het stappenplan wordt met de begeleiding en het team besproken. Met als doel om de 
onvrijwillige zorg zo te veranderen/aan te passen dat het vrijwillig wordt voor de bewoner. 
 

b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 
Er is veel vertrouwen tussen ouders en het team. Er zijn korte lijnen tussen de begeleiding en 
de ouders/familie. Er wordt veel geïnvesteerd in de relatie met ouders en familie.  
 
In de relatie tussen de ouders en het team is er aandacht voor:  

d. De zorgen die ouders hebben 
e. Persoonlijke wensen van de bewoners 
f. De relatie tussen ouder en kind 
g. De relatie tussen begeleiders en ouders 

 
In 2020 krijgt dit invulling door ouders en familie intensiever te betrekken bij de 
presentiebenadering.  
We leggen uit hoe het werken aan de hand van presentie eruit ziet en wat we precies doen. 
Dit proces is ook leerzaam voor ouders.  
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Bijlage 4  
De Blitz - Uden  
 

 
Vijfhuizerweg 43 
5401 PG Uden 
Tel. 0413 – 253 285 
 
Ontstaansgeschiedenis 
De Blitz is tot stand gekomen op initiatief van de Vereniging (van ouders) De Blitz. De Blitz 
draait sinds 2005   
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-10-2016 
Aantal bewoners 12 
Leeftijd bewoners Varieert van 25 tot 46 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG):  6 
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 2  
(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 
gedragsregulering (7 VG): 1  
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG): 3 

Financieringsvorm WLZ-Zorg in natura (verblijf deels inclusief behandeling en 
deels inclusief dagbesteding, via hoofd- en 
onderaanneming) 
 

Huisvesting ZorgWiel huurt De Blitz van Woningbouwvereniging Area in 
Uden (geen onderverhuur aan bewoners) 
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De Blitz 
In de Blitz is het een hectische periode geweest in 2019 tot voorjaar 2020. In 2019 hadden we 
te kampen met drie ernstig zieke medewerkers (grotendeels niet werk-gerelateerd), 
waardoor alle aandacht was gericht op kwalitatief goede basiszorg voor de bewoners. 
Daardoor is er wat minder aandacht geweest voor verbeterplannen. Ook is er een korte 
periode geweest zonder teamleider. De nieuwe teamleider is eind maart gestart. Tot slot was 
er in de beginperiode van het corona-virus bijna direct één bewoner besmet. Kortom, een 
hectische periode. Om deze redenen is er nog geen teamreflectie gedaan. 
 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen voor teamreflectie en de doelen voor 2020   
3. De Interne visitatie 
 

1. Resultaten n.a.v. openstaande punten vanuit de teamreflectie 2018  
- Wij hebben in 2018 een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen in overleg met ouders, 

gedragskundige en AVG afgebouwd (het gaat om traphekjes, de poort naar de 
binnentuin en de afscherming van de slaapkamer van een bewoner). In 2019 zal de 
eventuele noodzaak van vrijheidsbeperkende maatregelen per bewoner eerst goed 
worden geëvalueerd tijdens de Mijn Plangesprekken.   
Dit gebeurt in 2020 aan de hand van onderstaande stappen met als doel: vrijwillige zorg.  

- Inventarisatie van de (resterende) vrijheidsbeperkende maatregelen. 
- Bewustwordingsproces onder de medewerkers begeleiden, vooral via het maandelijkse 

teamoverleg. 
- Uitkomsten inventarisatie bespreken met het team en de ouders/familie en de 

betrokken bewoner(s).  
- De uitkomsten beschrijven en toevoegen aan Mijn Plan. 
- Vervolgens elke 3 maanden de maatregelen evalueren met het team en daar waar 

mogelijk afbouwen. 
 

- Ter voorkoming van medicatiefouten zijn er extra controles ingevoerd. In twee andere 
woonhuizen van ZorgWiel wordt inmiddels gewerkt met de medicatie-app van 
MediCheck. In De Blitz wordt de pilot voortgezet en bij positieve ervaringen ook in De 
Blitz geïmplementeerd.  
 

- Bij bewoners zien wij de ontwikkeling dat zij nog meer open staan voor onderling 
contact met elkaar, onderlinge hulp, samen en met ondersteuning van de begeleiding. 
Dit was ook de oorspronkelijke visie van de stichting van ouders bij de oprichting van 
De Blitz: een gevarieerde bewonersgroep. De oorspronkelijke verdeling in twee 
‘woongroepen’ wordt steeds meer losgelaten. Men zoekt elkaar steeds meer op. Dit 
wordt door de medewerkers aangemoedigd en gefaciliteerd.  
Een voorbeeld hiervan: het doel van een bewoner is de verantwoordelijkheid om een 
verjaardagskaart te maken voor elke bewoner. De begeleiding ondersteunt hierbij. Met 
als doel dat het groepsgevoel toeneemt en wordt gestimuleerd.  
Deze ontwikkeling is verder heel goed zichtbaar in de impressievideo die in 2019 is 
gemaakt van De Blitz, samen met bewoners, begeleiders en ouders/familie.  
https://zorgwiel.nl/woonhuizen/de-blitz-uden/  
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2. De belangrijkste onderwerpen voor teamreflectie doelen voor 2020   

Vanuit het presentieverslag 2019 komen de volgende aandachtspunten naar voren, die niet 
zozeer een begin- en eindpunt hebben, maar vooral een continuproces zijn van elkaar 
bevragen, ontdekken, enzovoort.  

- Waarnemen: hoe kijken we naar de bewoners? 
- Maken en laten: (er bovenop zitten of op de eigen handen gaan zitten); Zorgverleners 

zijn geneigd heel veel te ‘maken’ (interveniëren: helpen, ondersteunen, fixen, 
opvoeden, aansporen enz.). Soms is het van belang om te kunnen werken vanuit een 
andere houding: een ‘latende’ modus. Starten met de handen in de zak, om ze er uit 
te halen als het nodig is 

- Finaliseren: betekent met elkaar nadenken over waar je eigenlijk op uit bent met de 
zorg voor deze bewoners.  

- Relationeel samenwerken: bewust worden van eigen waarneming, opvattingen, 
normen en gezamenlijk reflecteren en onderzoeken 

- Relationeel werken met bewoners: aansluiten bij hun leefwereld, verlangens, angst, 
opgaven. 

De teamleider maakt hiervoor een plan samen met de medewerkers. Het team geeft input 
met kleine doelen voor bewoners, die gedragen worden door het team. Op deze manier 
worden de bovenstaande fasen van de presentiebenadering concreet gemaakt. Per doel is 
een medewerker verantwoordelijk voor de inhoud, het resultaat en de tijdsplanning. 

Een uitwerking hiervan: afgelopen periode zijn bewoners overdag thuis, omdat de 
dagbesteding is gesloten, als gevolg van de corona-crisis.  
Doel: structuur en duidelijkheid bieden aan bewoners over hun dag invulling.  
Werkwijze en tijdsplanning: Twee medewerkers hebben op basis van de wensen en behoeften 
van de bewoners binnen een week een praktische dag invulling gemaakt.  
Resultaat: een weekstructuur, die aansluit op mogelijkheden, wensen en talenten van de 
bewoners. Bewoners en medewerkers varen daar wel bij!   

 
3. Interne visitatie 

Op 15 oktober 2019 heeft de interne visitatie plaatsgevonden tussen De Blitz en De 
Boterbloem.  De kernonderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
In deze visitaties zijn er voorbeelden besproken van maatregelen die op dit moment aan de 
orde zijn binnen deze woonhuizen.  
 

- Huisregels zijn opgesteld met de bewoners en hiervan denken wij allen dat deze ook 
structuur en houvast geven. De wensen van de bewoner moet voorop staan en als het 
gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen, moeten deze door bewoners niet als 
zodanig worden ervaren. Dat vraagt nadenken binnen de teams over ‘het waarom’ 
van een ‘maatregel’. En wat is de rol van ouders hierin en op welke wijze betrekken 
wij hen daarbij.  

 
Aan de hand van het eerder beschreven stappenplan wordt dit uitgewerkt.  
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b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 

In de Blitz heerst een fijne sfeer en open cultuur onder de ouders/familie en bewoners. Zij 
hebben vertrouwen in elkaar en in het team van medewerkers. Ouders verzorgen het vervoer 
van en naar vrije tijdsclubjes en zijn 1x per week gezamenlijk op de Blitz om koffie te drinken 
met de bewoners. Communicatie met het bestuur van de Stichting van ouders verloopt via de 
teamleider. Binnen het collectief van ouders van de Blitz spreken ouders elkaar aan op 
verantwoordelijkheden, uitspraken en gedragingen. Wanneer ouders/familie bij De Blitz op 
visite komen bij hun kinderen voelen zij zich ook ‘thuis’. Eigenlijk niet anders dan dat dat in 
een ‘gewoon’ gezin/familie zo is. 
Het doel voor 2020: vasthouden en waar mogelijk nog verder uitbouwen.  
 
Pasen 2020: 
Door de coronacrisis kan Pasen niet gevierd worden zoals alle andere jaren gezellig met 
elkaar. Het idee kwam vanuit het team om op een ludieke wijze het gevoel van Pasen over te 
brengen op de bewoners die bij hun ouders thuis verblijven. Dit met als doel te laten weten 
dat we ook al zijn we ver van elkaar we aan elkaar denken. 
 
3 collega` s als paashazen verkleed zijn op pad geweest om eitjes te verstoppen in de tuinen 
van de ouders. Deze actie is zeker in de smaak gevallen bij zowel ouders als bewoners. 
Bewoners waren zeer verrast dat de “paashaas” bij hen op bezoek kwam. Een vrolijke lach op 
het gezicht van de bewoners gaven ons dan ook een content gevoel.  
 
Communicatie in deze coronatijd: 
De voorzitter van het ouderbestuur en teamleider hebben voor de komende tijd afgesproken 
dat er wekelijks een nieuwsbrief verschijnt.  Nieuws dat gedeeld kan worden vice versa. 
Met als doel: contact te blijven houden onderling nu de afstand zo groot is. 
Nieuwtjes kunnen worden ingediend bij de teamleider door bewoners, ouders en teamleden. 
Elke dinsdag verschijnt er de nieuwsbrief welke per mail wordt gecommuniceerd aan zowel 
ouders als het team. 
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Bijlage 5  
Ganzenvlucht - Gendt  
 

 
Lootakkersestraat 1 
6691 DE Gendt 
Tel. 0481 – 729 739 
 
Ontstaansgeschiedenis 
Ganzenvlucht is eind 2016 gestart door samenwerking tussen de Vereniging Woongroep 
Ganzenvlucht en ZorgWiel. 
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-12-2016 
Aantal bewoners 10 
Leeftijd bewoners Varieert van 20 tot 66 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en verzorging (3 VG): 2   
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG): 2  
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en 
gedragsregulering (6 VG): 4  
Beschermd Wonen (WMO): 2 

Financieringsvorm WLZ-Zorg in natura (verblijf deels inclusief behandeling en 
deels inclusief dagbesteding, via hoofd- en 
onderaanneming); twee bewoners ontvangen Beschermd 
Wonen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) 
 

Huisvesting ZorgWiel huurt de woonboerderij en het bijgebouw van de 
heer H.J.M. van Schaijk uit Gendt (geen onderverhuur aan 
bewoners) 
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De visie op zorg in woonhuis Ganzenvlucht 
We staan ervoor als woonhuis zoveel mogelijk aan te sluiten bij ‘het gewone leven., waar 
huiselijkheid en gezelligheid – naast de noodzakelijke professionele zorg en ondersteuning - 
een fijn thuisgevoel kan geven. Naar bewoners staan we open voor ieders inbreng en invloed 
op hoe dat er uit ziet. We werken samen met en voor bewoners.  

In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. Resultaten n.a.v. openstaande punten vanuit de teamreflectie 2018  
 

- Wij investeren in het beter verstaan van bewoners en een daaruit voortvloeiende 
passende begeleidingsstijl. We werken vanuit de Domeinen van Schalock. De meeste 
uitdaging zit in de aansluiting en begeleiding van bewoners die zich niet gemakkelijk 
overgeven aan de structuur en afspraken (mensen met een lichte verstandelijke 
beperking (LVB) en soms moeilijk verstaanbaar gedrag) Bijzondere momenten voor 
bewoners bereiden we voor via de “Geef me de vijf-methodiek” op het whiteboard. 
Het team wil verder in kaart brengen wat er nodig is om een goede balans te vinden 
tussen genoemde aansluiting van de bewoners bij de begeleidingsstijl van 
medewerkers. In 2019 zal dit verder worden uitgewerkt met behulp van de 
Presentiebenadering en aanvullende scholing op het gebied van psycho-educatie en 
auti-communicatie. Gedragsdeskundigen hebben ons handreikingen gegeven ten 
aanzien van de begeleidingsstijl voor bewoners. Dit heeft ook geleid tot specifieke 
behandelingstrajecten. Er is daardoor meer consensus ontstaan binnen het team.  
Resultaten behaald in 2019 zijn:  Genoemde investering in scholing. Daardoor is er 
meer aansluiting bij en tussen bewoners en zijn er minder conflicten. In 2020 blijft de 
scholing aandacht nodig hebben. In 2020 wordt ook intervisie toegepast: deze is 
gericht op knelpunten die medewerkers in de begeleiding ervaren (van elkaar leren), 
maar zal ook uitwerking hebben in de individuele begeleidingsrelatie met de bewoner.   

- Als het gaat om inclusie zijn er in 2018, maar ook in 2019 weer mooie stappen gezet. 
Ganzenvlucht streeft naar meer samenwerking met vrijwilligers/buddy’s; tot nu toe zijn 
er twee vrijwilligers gevonden. De vrijwilligers doen Individuele uitjes met de bewoner. 
Wat drinken, winkelen, samen foto’s maken bijvoorbeeld. 

 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 

 
a. Een zorgvuldig proces rondom de individuele bewoner 

In Ganzenvlucht zijn er wisselingen geweest in het team, dat maakt dat zowel bewoners als 
medewerkers onderling en in relatie met elkaar te maken hadden met een nieuwe dynamiek. 
Er staat nu een goed professioneel team met de nodige werkervaring, ook op het gebied van 
begeleidingsvragen met mensen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB).  
 
Er gaat veel goed: 
- Er is veel aandacht en warmte naar de bewoners. 
- De begeleiders ondersteunen de individuele bewoner in zijn/haar persoonlijke levensritme, 
dagelijkse ervaringen (positief en negatief) en behoefte om zoveel mogelijk onderdeel te zijn 
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van de samenleving. 
- Het proces rondom de planbesprekingen en evaluatie van doelen loopt goed. 
 
Verbeterpunten: 

- Het vastleggen van informatie en afspraken op individueel niveau, die betrekking 
hebben op de drie milieus: wonen, werken/dagbesteding en vrijetijdsinvulling vraagt 
om een duidelijke structuur. 

Alle begeleiders gaan eenduidige informatie gebruiken vanuit de database en we hanteren 
één praktische werkmap, waarin alle afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Aan de hand 
van deze manier van werken kunnen medewerkers gemakkelijker prioriteiten stellen en 
keuzes maken. De voortgang en ervaringen wordt tijdens het teamoverleg besproken en 
geëvalueerd. 
 
Doel 2020: efficiency en de grip op het zorgproces vergroten 
Om dit doel te bereiken worden de volgende stappen genomen:  
- De Persoonlijk begeleider A maakt het signaleringsplan van iedere bewoner (als onderdeel 
van Mijn Plan) up-to-date en zorgt ervoor dat collega-begeleiders hier in de praktijk op 
eenduidige wijze mee omgaan. 
- Het borgen van het zorgproces in het dagelijks leven en de begeleiding. In gesprekken met 
bewoners wordt veel met beelden gewerkt. De werkwijze met Bambook en foto’s wordt in 
2020 verder uitgebouwd. 
Bijvoorbeeld letterlijk het hoofd tekenen: waar denk je aan? waar zit je mee? overzicht 
creëren.  
 

b. Veilige zorg 
Om veilig zorg te blijven waarborgen is er continue aandacht voor een aantal zaken: 
  

- Het medicatiebeleid wordt jaarlijks in het Teamoverleg gedegen doorgesproken en 
qua werkwijze getoetst aan de praktijk in ons woonhuis 

- Legionellabeheersing: de werkwijze wordt in het 2e kwartaal van 2020 geactualiseerd. 
De aandachtfunctionaris regelt dit en zorgt voor informatieoverdracht aan alle 
teamleden 

- De checklist voedselveiligheid en hygiëne wordt eveneens geactualiseerd door de 
betrokken aandachtfunctionaris. 
 

c. Teamsamenwerking  

De sterke punten in het team: 

- De sfeer in het team is goed 
- Er is een goede onderlinge samenwerking: 

o De medewerkers spreken elkaar onderling aan en geven feedback. 
o Elkaars kwaliteiten worden (h)erkend en benut. 

Verbeterpunten: 

- Efficiency en discipline in de onderlinge communicatie. 
- Implementeren van gemaakte afspraken. 
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In het eerder beschreven stuk ‘zorgvuldig proces rondom de individuele bewoner’ worden 
deze punten aangepakt met een aantal doelen die tot verbetering en concretisering moeten 
leiden. Dit wordt ook weer geëvalueerd in het teamoverleg.   
Met als doel: elkaar goed op de hoogte houden en meenemen in de belangrijke punten m.b.t. 
het zorgproces.  
Met behulp van: rapportages, teamoverleg, overdracht en intervisie. 

3. Interne visitatie 
Op 26 november 2019 heeft de interne visitatie plaatsgevonden tussen Gezinshuis Angerlo en 
Ganzenvlucht. De kern onderwerpen voor de interne visitatie waren: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
 

Binnen Ganzenvlucht werkt het team met als uitgangspunt dat er in de zorg altijd sprake 
moet zijn van overeenstemming met de bewoner over de zorg en begeleiding die wij bieden 
en de consequenties die dit kan hebben voor de individuele bewoner.  Daarom zal er geen 
sprake zijn van onvrijwillige zorg. In Mijn Plan wordt een onderdeel ‘WZD’ toegevoegd, waarin 
specifieke begeleidingsafspraken worden vastgelegd. Deze bijzondere begeleidingsafspraken 
worden gemaakt en vastgelegd op basis van de presentiebenadering, waarin de aspecten van 
aansluiten op, niet begrenzen van betrokken bewoner centraal staan. Het gaat hoogstens om 
begrenzen van gedrag. 
Vanuit dit gezichtspunt zijn en worden maatregelen en afspraken opnieuw getoetst. In de 
eerste plaats in de individuele Mijn Plan-besprekingen, maar ook in de gezamenlijke 
Teamoverleggen. Dit leidt tot heroverweging van afspraken  
 
Een mooi voorbeeld zijn de huisregels, die opnieuw onder de loep zijn genomen. We hebben 
twee huisregels regels kunnen schrappen.  

- Eén had betrekking op het drinken van frisdrank, dit was gekoppeld aan het weekend 
en begrensd met 2 glaasjes. Dat vinden we een wenselijk streven (vanwege de vele 
suikers/chemische zoekstoffen en geen essentiële voedingsstoffen) maar we merken 
dat hier in de praktijk goed mee wordt omgegaan en door voortschrijdend inzicht 
vinden we ook dat dit geen regel meer hoeft te zijn. We gaan erover in gesprek waar 
nodig (adviserend).  

- De regel dat je aan tafel moet eten vinden we bij nadere beschouwing niet passen bij 
de eigen invulling van het leven. Een boterham mag ook lekker op de bank gegeten 
worden. Bewoners hebben in de ochtend en middag vaak een eigen ritme. Warm eten 
doen we wel aan tafel. 

 
b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 

 
Relationeel werken is belangrijk: hoe betrekken we ouders bij de zorg en begeleiding voor hun 
familielid? Binnen Ganzenvlucht werkt het zo, dat iedere vraag van ouders bespreekbaar is en 
het team aan het denken zet. Dit resulteert op z’n minst in een terugkoppeling (antwoord of 
uitleg) op de vraag en mogelijk nieuwe afspraken/acties. Ook in de relatie met ouders speelt 
onze presentiebenadering een rol: “Hebben we voldoende oog voor de opgave van ouders? 
Wat staat voor hen op het spel?”   
Er zijn al goede resultaten behaald en de samenwerking met ouders groeit nog steeds. 
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De aanpak: 
- Ouders goed op de hoogte houden door regelmatig contact te hebben 
- Moeilijke casussen niet uit de weg gaan, maar direct bespreekbaar maken 
- Snel acteren op situaties 

Dit werpt zijn vruchten af. Ouders weten de begeleiders goed te vinden en ook ouders 
ervaren een goede sfeer met het team.  
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Bijlage 6  
Octopus - Sevenum 
 

 
Zonnedauw 86 – 88 
5975 TD Sevenum 
Tel. 077 – 467 0764 
 
Ontstaansgeschiedenis 
Octopus is in 2007 ontstaan op initiatief van de Stichting Octopus (stichting van ouders van de 
acht bewoners)  
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-1-2017 
Aantal bewoners 8 
Leeftijd bewoners Varieert van 25 tot 35 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 2   
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG): 6 

Financieringsvorm WLZ-Zorg in natura (verblijf deels inclusief behandeling en 
deels inclusief dagbesteding, via hoofd- en 
onderaanneming) 
 

Huisvesting ZorgWiel huurt Octopus van Wonen Limburg (geen 
onderverhuur aan bewoners) 
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Octopus 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
 

- Om het risico op medicatiefouten te reduceren gaat het team in 2019 deelnemen aan 
een pilot met de medicheck-app. 
Dit is helaas niet mogelijk omdat de apotheek niet is aangesloten. Om deze reden is de 
medicatiepilot in andere woonhuizen gestart. De afspraken die zijn gemaakt om 
medicatiefouten te voorkomen zijn: 

- Wie de medicatie geeft, pakt het zelf uit de kast, en tekent de medicatie af.  
- Na elke dienst wordt de medicatie kast gecontroleerd.  
- Wanneer je medicatie geeft, pakt of opruimt, concentreert de medewerker zich hierop 

en doet op dat moment geen andere taken.  
 

2. De onderwerpen van de teamreflectie 2019  
 

a. Samenwerken met elkaar 
Een deel van het team in Octopus werkt al lange tijd samen met elkaar, maar de laatste 
jaren zijn er ook een aantal wisselingen geweest. Binnen het team blijft elkaar feedback 
geven een aandachtspunt. Het is niet alleen hoe je feedback geeft, maar ook hoe ontvang 
je feedback en hoe gaan we daarmee om. 
Door middel van de presentatiebenadering wordt hieraan gewerkt. Daarnaast wordt er bij 
het rapporteren ook de naam van de medewerker gezet zodat men elkaar ook feedback 
kan geven aan de hand van de rapportage. 
 
b. Informatie kaderen 
Wat goed gaat is dat er afgelopen jaar al stappen zijn gemaakt in het kaderen van 
informatie. Er zijn, per bewoner, zorgwijzers gekomen. Het team werkt aan de hand van 
de zorgwijzers en dat gaat goed. 
Aandachtspunten voor 2020: 
- wanneer er zaken veranderen in de zorg, wie is er verantwoordelijk om deze 
veranderingen goed door te voeren in het team. Dit wordt opgepakt in het PBA-overleg. 
 
c. Zorgzwaarte 
In Octopus merkt het team dat de zorg van de bewoners zwaarder wordt. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt omdat het invloed heeft op het lichamelijke welzijn van de 
medewerkers. 
Om hier goed mee om te gaan is er een scholing georganiseerd met fysiotherapie en 
ergotherapie. Zij zijn betrokken bij de bewoners en hebben praktische tips opgesteld voor 
de begeleiding voor tijdens het dagelijkse werk. Ook voor het gebruik van hulpmiddelen 
zoals bijvoorbeeld de tillift. 
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3. Interne visitatie 
Op 26 november 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen Gezinshuis Meiners, 
Octopus en geWoon.  De kernonderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
Naar aanleiding van de scholing vanuit ZorgWiel, voortbordurend op de nieuwe Wet Zorg en 
Dwang, is zorgvuldig geïnventariseerd welke ‘zorg’ onder welke maatregelen vallen en wat 
vrijwillig of eventueel onvrijwillig is. 
 
In Octopus bespreekt het team tweemaal per jaar samen met de gedragskundige en AVG-arts 
de maatregelen die er zijn.  Hierin bespreken ze altijd of de maatregelen nog nodig zijn.  
De meest voorkomende maatregelen komen voort uit het beperken van de bewegingsvrijheid 
zoals; een rolstoelriem, rolstoelblad en de speciale bedden. Per bewoner wordt een 
individueel zorgplan opgesteld volgens het stappenplan. De maatregelen worden opnieuw 
onder de loep genomen en per bewoner vastgelegd. 
 

b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 
De communicatie met ouders is een blijvend aandachtspunt omdat de rol van de ouders zo 
belangrijk is.  
De groep ouders hebben een goede band met elkaar en met het team. Ouders hebben een 
gezamenlijke app waarin overlegd wordt over het oplossen van klusjes in en om het huis. 
Ouders helpen bijvoorbeeld ook bij het ondersteunen tijdens het eten.  
 
Aandachtspunt: 

- Er wordt soms te vrij gecommuniceerd met ouders over een andere bewoner omdat 
het een hechte groep is en er een huiselijke sfeer heerst. In verband met de privacy 
moet hier beter op gelet worden.  
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Bijlage 7  
Gezinshuis Meiners - Velp 
 

 
Jeruzalem 5 
6881 JJ  Velp 
026 – 362 3455 
 
Ontstaansgeschiedenis 
Sinds 1994 wonen de zoons en dochters van Helmut & Marian Meiners in het ouderlijk huis 
als broers en zussen samen  
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-4-2015 
Aantal bewoners 5 
Leeftijd bewoners Varieert van 45 tot 55 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 4   
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG): 1   

Financieringsvorm WLZ-Zorg in natura (verblijf exclusief behandeling en 
inclusief dagbesteding, via hoofd- en onderaanneming) 
 

Huisvesting ZorgWiel betaalt de familie Meiners huur voor de woning  
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Gezinshuis Meiners 
Gezinshuis Meiners is een bijzonder woonhuis, hier wonen vijf broers en zussen bij elkaar. Zij 
wonen in het ouderlijk huis. De ouders zijn nauw betrokken en wonen om de hoek van 
gezinshuis Meiners.  

In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten n.a.v. de punten uit 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. Resultaten n.a.v. de punten uit 2018 
- Als gezin is de familie een geoliede machine, met een vaste dagstructuur. Het team 

blijft alert op veranderingen en oog houden voor individualiteit. 
Vanuit de professionele zorg richt de begeleiding zich naast de zorg en begeleiding die 
wordt gegeven aan de broers en zussen samen als gezin, op de behoefte en zorgvraag 
van de individuele bewoner. De begeleiding vindt het belangrijk om goed te luisteren 
naar de individuele behoeften en wensen van elke bewoner, om zo goed mogelijk de 
begeleiding hierop af te stemmen. Daardoor kan iedereen zichzelf zijn en is er ruimte 
om zich te ontwikkelen.  
 
Een mooi voorbeeld is dat 1 bewoner de wens had om bij de bewonersraad aan te 
sluiten. Er is een vergadering van de bewonersraad bij gezinshuis Meiners gehouden en 
daarna heeft de bewoner besloten om lid te worden van de bewonersraad.   
 

- Het team wil nog beter met elkaar afstemmen hoe er wordt gewerkt.  
Het is een aandachtspunt binnen het team om de werkwijze onderling goed af te 
stemmen, omdat je in gezinshuis Meiners altijd alleen diensten werkt. Je ziet collega’s 
niet tijdens het werk. En wanneer je elkaar wel ziet dan zijn de bewoners erbij. Een 
goede afstemming en elkaar feedback geven is belangrijk om van elkaar te leren, maar 
ook waar mogelijk dezelfde afspraken en werkwijze te hanteren zodat er duidelijkheid 
en structuur is voor de bewoners.  Dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg.  
Deze afstemming en het geven van feedback vindt plaats bij elk teamoverleg. Ook bij 
de presentiebenadering is hier aandacht aan besteed. Dit heeft geresulteerd dat er 
meer inzicht is in elkaars werkwijze, gedachte en motivatie. Voor de toekomst blijft het 
nog een vraag hoe er in het dagelijkse werk, vormgegeven kan worden aan het 
afstemmen en geven van feedback. 
 

2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
 

a. Relationeel werken  
De vragen die spelen in het team zijn: wat staat er voor de ander op het spel? Wat kan je 
doen en wie kan je zijn voor de bewoner? Omgaan met verschillen tussen bewoners, 
maatwerk per individu. Dit valt ook samen met het hierboven beschreven aandachtspunt 
uit 2018. Wat belangrijk is, is om de zorg en begeleiding aan te passen op de individuele 
behoefte van de bewoner. Elk persoon is anders en het doel is dat een ieder moet kunnen 
zijn wie hij of zij is. Door de presentiebenadering en klein kijken geeft het team hier zoveel 
mogelijk invulling aan. Altijd vanuit de visie van ouders om ‘een zo gewoon’ mogelijk 
bestaan te leven als gezin. 
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b. Samenwerken als team en ouders 

Binnen gezinshuis Meiners is de visie van de ouders op het gezinshuis de basis van alles. 
Dat is de samenwerking tussen het team en de ouders.  

Op dit moment nemen ouders kleine stapjes terug. De ouders worden ouder en de 
voorbereiding op de toekomst van de kinderen is een actueel onderwerp waar veel 
aandacht voor is. Daarbij is van belang dat voor ouders het ook mogelijk moet zijn een 
stapje terug te doen. Wat daarvoor nodig is, is vertrouwen in het team en een gevoel van 
veiligheid. Dit gaat goed, de ouders zien dat het team de visie van de ouders voortzet in 
de toekomst. Een mooi resultaat dat is bereikt.  
 
Het team heeft dit bereikt in de afgelopen jaren, maar heeft zich ook als doel gesteld om 
deze goede relatie en samenwerking te continueren door; 
- dagelijks contact met de ouders, waarbij het welzijn van de bewoners voorop staat  
- inleven in de ouders (het tempo en de wensen van de ouders begrijpen) 
- samen met ouders veranderingen bespreken en vormgeven 
- moeilijke of ingewikkelde onderwerpen blijven bespreken met elkaar 
- te allen tijde open communicatie   
 
Twee voorbeelden: 

Tot voor kort deden ouders de boodschappen zelf. Aan de hand daarvan werd een weekmenu 
gemaakt. Ouders hebben samen met het team gezocht naar een andere invulling waarbij de 
begeleiding, samen met de bewoners, het weekmenu bedenkt. Aan de hand hiervan wordt 
een boodschappenlijst gemaakt voor de ouders. Zij verzorgen de boodschappen nog zelf.    

Er zal gestart worden met een digitaal rapportage systeem.  

Het doel is dat de overgang te zijner tijd voor de bewoners minder groot is.  
 
3. Interne visitatie 

Op 23 oktober 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen geWoon, Octopus en 
Gezinshuis Meiners.  De kern onderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
Naar aanleiding van de scholing vanuit ZorgWiel, voortbordurend op de nieuwe Wet Zorg en 
Dwang, is zorgvuldig geïnventariseerd welke ‘zorg’ onder welke maatregelen vallen en wat 
vrijwillig of eventueel onvrijwillig is.  
 
De teamleider heeft een inventarisatie gedaan, deze is besproken met het team en met de 
ouders. Op dit moment is er geen verzet bij bewoners en is er dus geen sprake van 
onvrijwillige zorg. 
 
Er zijn wel twee onderwerpen die de aandacht hebben, maar niet onder vrijheidsbeperkende 
maatregelen vallen: 

- Er zijn afspraken met een bewoner over het whatsapp gebruik op de smartphone. 
Hierbij is er geen reden om iets te verbieden. De bewoner kan zich vinden in de 
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afspraken. De bewoner krijgt sturing hierop en dit gaat goed. Er is geen sprake van 
verzet. 

- Voor een bewoner wordt er gebruik gemaakt van een babyfoon. Dit valt ook niet 
onder vrijheidsbeperkende maatregelen, omdat dit onder veilige zorg valt. 

 
b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 

Dit is aan bod gekomen in de teamreflectie zoals hierboven beschreven.   
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlagen Kwaliteitsrapport Stichting ZorgWiel 

 

Bijlage 8  
Villa Ramon - Elst 
 

 
Horizon 36 
6661 PA Elst 
Tel. 0481 – 204 900 
 
Ontstaansgeschiedenis 
Villa Ramon is in 2005 ontstaan op initiatief van de Vereniging Auxillium. In deze vereniging 
nemen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners van Villa Ramon deel  
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-1-2018 
Aantal bewoners 13 
Leeftijd bewoners Varieert van 25 tot 68 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en verzorging (3 VG): 5     
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG): 7     
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6 VG): 1   

 
Financieringsvorm WLZ-Zorg in natura (Volledig Pakket Thuis, deels inclusief 

dagbesteding, via hoofd- en onderaanneming) 
 

Huisvesting ZorgWiel huurt het appartementencomplex van 
Woningbouwvereniging Vivare (met onderverhuur aan de 
bewoners van Villa Ramon) 
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Villa Ramon  
 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De resultaten van de openstaande punten van de teamreflectie 2018 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
3. De Interne visitatie 
 

1. Resultaten n.a.v. openstaande punten vanuit de teamreflectie 2018  
- De eigen regie van bewoners krijgt steeds meer vorm en ouders/belangenbehartigers 

bewegen hierin mee. Een voorbeeld hiervan; 
Een bewoner wilde graag zelfstandig leren reizen met de trein naar een stad. Een 
begeleider heeft dit eerst geoefend met de bewoner en uiteindelijk kan de bewoner 
zelf met de trein naar een stad reizen.  

 
2. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 

 
a. Relationele zorg 
Inmiddels hebben de begeleiders en de bewoners elkaar goed leren kennen.  
Wat gaat goed: 
- Er wordt gewerkt vanuit een dagprogramma, waarin staat welke zorg en begeleiding 

de bewoner op welk moment nodig heeft. Het dagprogramma wordt voortdurend 
bijgesteld.  Er wordt dagelijks gerapporteerd op de afwijkingen van het 
dagprogramma. Voor 11 bewoners is samen met de individuele bewoner Mijn Plan 
gemaakt en besproken met de familie en de bewoner. In Mijn Plan staan de wensen 
en behoeften van de bewoner beschreven.  

- Villa Ramon is het huis/thuis van de bewoners. Met die gedachte werken de 
begeleiders binnen het woonhuis. Uit reflecties blijkt dat de bewoners dit ook zo 
ervaren. Villa Ramon straalt een goede sfeer uit. Er is harmonie tussen de huisgenoten 
en met de begeleiding. 

 
Aandachtspunten voor 2020: 

- Een belangrijk onderwerp bij relationele zorg is om bewoners ook een inkijkje in het 
leven van de begeleider te geven en ook kwetsbaarheid te durven laten zien aan 
bewoners. Hiermee wordt er een nog betere band opgebouwd met de bewoners. 
Begeleiding laat hiermee ook zien dat we allemaal gelijk zijn aan elkaar. Dit sluit goed 
aan bij de presentiebenadering richting de bewoner ‘je mag er zijn’. Bewoners voelen 
zich echt thuis. Mooie resultaten die al zijn geboekt is dat bewoners aangeven echt 
gelukkig te zijn en dat ouders/familieleden tevreden zijn over de zorg en begeleiding.  

- Eigen regie bewoner krijgt steeds beter vorm, ook ouders/familie beweegt meer mee. 
Dit moet voortdurend onder de aandacht blijven in het belang van de bewoner.  

- Vaste structuren/gewoonten bespreekbaar houden. Andere mogelijkheden blijven 
aanbieden maar eigenheid niet uit het oog verliezen. 
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b. Veilige zorg 
Wat gaat goed: 
- Er is een aandachtfunctionaris hygiëne en voedselveiligheid. Jaarlijks worden de 

protocollen rond hygiëne en voedselveiligheid met het gehele team besproken.  
- Het legionellabeheersplan is goed. Er is op regelmatige tijden controle en wanneer er 

een verhoging van de waardes gemeten is, wordt er direct actie ingezet. De 
medewerkers weten hoe te handelen. 

- Er is een, door de brandweer, goedgekeurd calamiteitenplan in het woonhuis. 
 
Aandachtspunten voor 2020: 
- Op het gebied van privacy wordt er de volgende verbetering doorgevoerd: niet meer 

in de gang communiceren over belangrijke onderwerpen, zodat anderen het gesprek 
niet toevallig kunnen opvangen. Door de huiselijke sfeer gebeurde dit nog wel eens. 

 
- Verder is er al meer variatie in het weekmenu aangebracht, op wens van de 

bewoners. De bewoners stellen, in overleg met elkaar, het weekmenu samen. 
Daarnaast worden de hoeveelheden goed aangepast op het aantal bewoners, om 
verspilling tegen te gaan.  

 
- Onderzoek doen om de medicatie app bij Villa Ramon in te zetten. Zodat het 

aftekenen van de medicatie verbeterd kan worden. Op dit moment gaat de 
medicatieverstrekking goed, maar het aftekenen wordt pas op een later moment 
gedaan en daar schuilt het risico om dat te vergeten.  

 
c. Teamsamenwerking 
Het team kent elkaar goed en werkt goed samen met elkaar. Dat komt de kwaliteit van de 
zorg ten goede (goede aanvulling op elkaar, goede overdracht). Daar schuilt echter ook 
een valkuil, namelijk dat je voor een ander gaat denken.     
Een doel voor 2020: nog beter communiceren en feedback durven geven aan elkaar. 
Omdat collega’s elkaar goed kennen en voor elkaar denken is er soms een drempel om 
feedback te geven. Men vult de reactie van de ander al in. Aan de hand van presentie 
wordt hier verder aan gewerkt om dit binnen het team te verbeteren. 
 
3. Interne visitatie 

Op 23 oktober 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen Ons Huis en Villa Ramon.  
De kern onderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
Naar aanleiding van de scholing vanuit ZorgWiel, voortbordurend op de nieuwe Wet Zorg en 
Dwang, is zorgvuldig geïnventariseerd welke ‘zorg’ onder welke maatregelen vallen en wat 
vrijwillig of eventueel onvrijwillig is.  
 

- Binnen Villa Ramon kennen we wel “nadeel”.  Bijvoorbeeld bewoners die zich 
belemmerd voelen in een wens door afspraken die zijn gemaakt met ouders of met 
begeleiders.  
We streven naar vrijwillige zorg. Daarbij is de werkwijze als volgt: 
Communicatie: informatie uitwisselen en vragen stellen ter verduidelijking. Aan 
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bewoners, begeleiders en ouders/familieleden. Naar aanleiding daarvan wordt er een 
compromis gesloten, waar iedereen zich goed in kan vinden. Lukt dat niet, dan laten 
we het onderwerp rusten tot een later moment, zodat de kans groter is om er wel 
samen uit te komen. Met als doel dat uiteindelijk het ‘nadeel’ verdwijnt.   

 
b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 

De ouder/kind relatie is sterk. De ouders zijn zeer betrokken bij het woonhuis van hun 
kinderen.   
 
De ouder/begeleider relatie is gebaseerd op vertrouwen. Dit vraagt van de begeleider om 
transparant te werken. Er is open communicatie en op vragen wordt altijd snel gereageerd. 
Begeleiders delen altijd het begin en het eind van een situatie met ouders, zodat er 
duidelijkheid is en er geen open eindjes ontstaan.  
 
De relatie tussen de begeleiders en ouders is goed, ouders worden betrokken bij alles wat 
hun kinderen doen en meemaken. De ouders geven aan tevreden te zijn over de zorg en 
begeleiding.  
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Bijlage 9 
geWoon in Sevenum 
 

 
Creemerhof 16 
5975 VG Sevenum 
Tel. 077 - 3021914 
 
Ontstaansgeschiedenis 
geWoon is in 2018 ontstaan op initiatief van Stichting geWoon. In deze stichting nemen de 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners van geWoon deel.  
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-10-2018 
Aantal bewoners 7 
Leeftijd bewoners Varieert van 20 tot 41 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG): 1   
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 1  
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6 VG):2 
(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 
gedragsregulering (7 VG): 1  
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG): 1 
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (6 LG): 1  

Financieringsvorm Combinatie van WLZ-Zorg in natura (verblijf in- en exclusief 
behandeling, deels inclusief dagbesteding, via hoofd- en 
onderaanneming) en Persoonsgebonden budget (PGB) 
 

Huisvesting Het huis is gebouwd door een particulier en wordt gehuurd 
door de Stichting geWoon. ZorgWiel vergoedt de huursom 
o.b.v. de huisvestingsinkomsten op grond van de WLZ. 
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geWoon  
geWoon is sinds 1 oktober 2018 aangesloten bij ZorgWiel.  
geWoon is helemaal nieuw opgezet. 7 bewoners zijn nieuw komen wonen in het huis, 
waarvan 5 bewoners vanuit de thuissituatie bij ouders. 
 
De ouders hebben geWoon opgezet met de intentie om het zo ‘gewoon’ mogelijk te laten 
zijn, een thuis voor hun kinderen met kwalitatief goede begeleiding en zorg. Het team van 
begeleiders heeft veel ervaring en komt grotendeels vanuit grootschaliger, wat meer 
traditionele zorginstellingen. Dat vraagt een omslag van werken op basis van protocollen en 
procedures naar zo ‘gewoon’ mogelijk.  
 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
2. De Interne visitatie 
 

1. De onderwerpen van de teamreflectie 2019  
 

a. Waar zijn we bij geWoon met onze zorg op uit, wat staat er voor de bewoner op het 
spel.  

In geWoon is het team samen met bewoners en ouders blanco begonnen. Op basis van de 
eerste beeldvorming door begeleiders en de gedragskundige is er met de bewoners een ‘Mijn 
Plan’ gemaakt. Daarna begon het natuurlijk pas echt in de praktijk. Bij geWoon is dit 
aangepakt vanuit de vraag wat er voor iedere bewoner op het spel staat: 

Elkaar (de bewoner, het team, de ouders) leren kennen. Hier is veel energie in gestoken en dit 
was een heel mooi en waardevol proces. Dit proces heeft namelijk veel opgeleverd: klein 
kijken. Je bent op elkaar toegewezen, je moet wel klein kijken om de bewoners goed te leren 
kennen en om te ontdekken wat er voor hen op het spel staat. Dit sluit perfect aan bij de 
presentiebenadering. Het team is gekomen tot de volgende conclusie in dit proces: ‘Er zijn’ en 
aansluiten bij de bewoner op een relationele wijze, kijkend vanuit het perspectief van de 
bewoner, op een bepaald moment in een bepaalde situatie, wat maakt dat de bewoners 
100% gezien worden en zichzelf kunnen zijn, vertrouwen op zichzelf en de ander, wat maakt 
dat elke dag de mooiste dag is.  

Doel 2020: na het eerste jaar kunnen we concluderen dat er inhoudelijk goed wordt gewerkt 
volgens ‘Mijn Plan’. Een verbeterpunt is om in het proces meer structuur aan te brengen en 
ouders intensiever te betrekken. Hoe gaan we dat doen? De teamleider zet de planning uit. 
De PB-er A bespreekt en evalueert de afspraken met de bewoner en ouders en zorgt voor 
terugkoppeling in het Teamoverleg. Dit houdt de communicatielijnen kort.   
 

b. Aansluiten bij bewoners (gezamenlijk, maar ook individueel), woorden geven aan wat 
gewoon lijkt.  

Het aansluiten bij bewoners en het zo ‘gewoon’ mogelijk zorgen en begeleiden is een sterk 
punt van het team. Door de start van nul af en de aanpak zoals bij 1a. beschreven is dit goed 
gelukt. Dit komt vooral omdat er zo min mogelijk (gezamenlijke) vaste afspraken zijn, 
daardoor blijven we continue in gesprek en blijven we continue ‘klein kijken’ 
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(presentiebenadering). Dit geldt zowel richting bewoners en hun zorgvraag, maar ook in het 
betrekken van de ouders.  

Met als resultaat: zo goed en professioneel mogelijk aansluiten bij bewoners, open en eerlijk 
communiceren naar bewoners, binnen het team en tussen het team en de ouders. 

Een voorbeeld hiervan: 
TV kijken 
Er zijn 7 bewoners met 7 verschillende interesses. De logische oplossing leek dat er elke dag 1 
bewoner de afstandsbediening mocht om te kiezen wat er op tv kwam. Er is door de 
begeleiding bewust gekozen om deze afspraak niet te maken. Er was eigenlijk geen probleem. 
Bewoners bleven hierover (met een beetje sturing van de begeleiding) in gesprek met elkaar. 
Met als mooi resultaat: 2 bewoners keken samen een avond tv; eerst een James Bondfilm en 
daarna Dora. Een groter contrast is er bijna niet. Door geen vaste afspraak te maken en in 
gesprek te blijven was het een leuke avond samen met een verrassende uitkomst.  

Uitdaging en doel voor 2020:  
De huidige manier van aansluiten bij bewoners en woorden geven aan wat gewoon lijkt, 
vasthouden. De uitdaging daarbij is om niet in vaste afspraken te vervallen. 
Hoe zorgen we daarvoor?  
- Begeleiders kijken kritisch welke vaste afspraken noodzakelijk zijn en welke niet. Dit wordt in 
de eerste plaats besproken met bewoners en vervolgens met ouders.  
- Als begeleider jezelf en elkaar blijven afvragen en bespreken: waarom doen wij de 
ondersteuning op deze manier? Sluit dit aan bij de bewoners, gezamenlijk, maar ook 
individueel? 
- In het teamoverleg komen ‘klein kijken’ en ‘alleen noodzakelijke vaste afspraken’ als vaste 
punten aan bod. 
- De presentiebenadering praktisch toepassen: klein kijken (naar de behoefte en talenten van 
de bewoner). 

2. Interne visitatie 
Op 26 november 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen Gezinshuis Meiners, 
Octopus en geWoon. De kern onderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
Naar aanleiding van de scholing vanuit ZorgWiel, voortbordurend op de nieuwe Wet Zorg en 
Dwang, is zorgvuldig geïnventariseerd welke ‘zorg’ onder welke maatregelen vallen en wat 
vrijwillig of eventueel onvrijwillig is. 
 
Binnen woonhuis geWoon is er sprake van ‘oude’ BOPZ- of WGBO-maatregelen, gericht op 
‘gedrag’ en ‘veiligheid’.  
Een paar voorbeelden:  

- een rolstoelriem om doen voor veiligheid zodat de bewoner niet kan vallen. Deze 
maatregel blijft gehandhaafd met als doel veiligheid. De bewoner ervaart dit ook niet 
als beperkende maatregel, maar zelfs als een toename van vrijheid; dit omdat de 
rolstoelriem ervoor zorgt dat een bewoner optimaal in zijn stoel zit wat maakt dat hij 
zelfstandig zijn rolstoel kan besturen en dus meer vrijheid heeft.  

- Een andere bewoner krijgt medicatie met een bijbedoeling in verband met de 
positieve uitwerking. 
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Met de AVG-arts is deze maatregel besproken in het licht van de Wet Zorg en Dwang. 
Er is besloten deze medicatie te blijven geven (in overleg met bewoner en ouders) 
omdat er geen verzet is en er een goede zorginhoudelijke reden is om ermee door te 
gaan, namelijk de positieve uitwerking op het welbevinden van de bewoner.  

- In overleg met ouders zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de Ipad. 
Beperkte tijd per dag en er zit een code op. Deze maatregel blijft gehandhaafd. Reden 
van handhaving is dat de bewoonster met momenten erg gefixeerd is op het gebruik 
van de Ipad en niet meer ‘verder’ kan met de dagelijkse bezigheden zoals ADL (eten, 
drinken, verzorging), wat maakt dat ze dagstructuur verliest en hierin geen grens en 
‘gevaar’ ziet.  

- Momenteel wordt er nog een casus onderzocht, gericht op de eigen regie van een 
bewoner. Op advies van therapeut en gedragsdeskundige is er het idee om voor een 
bewoner meer te werken met pictogrammen. Het team van geWoon gaat 
onderzoeken of dit inderdaad duidelijkheid geeft aan de bewoner, of dat hierdoor de 
eigen regie in de knel komt. Het team bespreekt het belang en de noodzaak en heeft 
het advies van de zorgprofessionals serieus genomen, maar toetst dit ook in het licht 
van de eigen regie van de bewoner, samen met bewoner en ouders. 

 
b. De rol tussen ouders van bewoners en het team 

Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt voor ZorgWiel.  
2019 was voor geWoon een dynamisch en uitdagend jaar met veel aandacht voor elkaar leren 
kennen en van elkaar leren en ontdekken wie wat doet, op welke manier, doen we de goede 
dingen goed en balans vinden individueel en collectief.  
In 2020 bekijken we of: 
 

- Tweemaal per jaar een collectieve afstemming tussen en met ouders voldoende is, 
omdat geWoon nog maar zo’n korte periode bestaat. 

- De werkwijze van ‘klussen’ door ouders (via de algemene ouderapp) nog voldoet.  
Een mooi resultaat is namelijk dat bewoners nu zelf aan hun ouders vragen of zij willen 
helpen bij een klusje in huis. 

- Een verdere verdieping van de balans tussen individueel versus gezamenlijkheid.  
Ouders vinden het gezamenlijke aspect belangrijk, zoals bijv. gezamenlijk activiteiten 
ondernemen. In de praktijk is dit niet altijd gemakkelijk omdat wensen en vragen van 
de individuele bewoners verschillen. 
Doel: blijven zoeken naar gezamenlijke activiteiten waarbij de wens van de individuele 
bewoner voorop staat. 

- Presentiebenadering handen en voeten geven, en dit vooral blijven doen (open 
waarnemen, kijken vanuit perspectief van bewoner, reflexief werken, zoals reflecteren 
op eigen handelen, en kijken wat er op een bepaald moment in een bepaalde situatie 
belangrijk is voor de bewoner met als doel concreet kunnen benoemen ‘waar de 
horizon ligt/waar onze ‘reis’ naartoe gaat. 

- Dit als team eigen maken om dit zo ook in gesprek met bewoners en ouders uit te 
kunnen dragen. Ouders ook betrekken bij de visie van Presentie, zodat we met z’n 
allen begrijpen en handelen naar deze benadering. Deze benadering zorgt ervoor dat 
je de bewoners blijft zien, en continu alert blijft en jezelf als begeleider af moet blijven 
vragen waarom doe ik dit op dit moment bij deze bewoner, wat gebeurt er etc. 
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Bijlage 10 
De Boterbloem - Zeeland 
 

 
De Boterbloem 24 t/m 58 
5411 GN Zeeland 
Tel. 06-2376 1603 
 
Ontstaansgeschiedenis 
De Boterbloem is opgericht op initiatief van de stichting van ouders, Stichting De Spil  
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-1-2019 
Aantal bewoners  13 
Leeftijd bewoners Varieert van 27 tot 69 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Wonen met begeleiding en verzorging (3 VG): 2  
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4 VG): 4   
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG): 1  
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6 VG): 1 
LG-Wonen met zeer intensieve verzorging (7 LG): 1    
ZG-Wonen met intensieve begeleiding en verzorging (ZGaud 2): 2  
Beschermd Wonen GGZ-3c (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO): 2 

  
Financieringsvorm Persoonsgebonden budget (WLZ en WMO) 
Huisvesting De bewoners huren hun appartement rechtstreeks van 

Stichting Mooiland in Ede. 
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De Boterbloem 
De Boterbloem is sinds 1 januari 2019 aangesloten bij ZorgWiel. Het stichtingsbestuur van 
ouders was ontevreden over de dienstverlening van de voormalige zorgaanbieder en heeft 
daarom de keus gemaakt voor de overstap naar ZorgWiel. De voormalige zorgaanbieder heeft 
in de afgelopen jaren weinig oog gehad voor de onderlinge samenhang van zorgvragers in De 
Boterbloem, daardoor wonen er 13 mensen met een heel gevarieerde hulpvraag. 
 
Voordat De Boterbloem bij Zorgwiel is aangesloten was er een andere werkwijze vanuit de 
vorige zorgaanbieder. De zorgverlening was gebaseerd op een ‘thuiszorgmodel’, uitsluitend 
individugericht met strakke en vaste tijden aan zorg en begeleiding. Er was weinig of geen 
aandacht voor onderlinge relaties tussen de bewoners van De Boterbloem, bijvoorbeeld op 
welke wijze kunnen bewoners iets voor elkaar betekenen, rekening houden met elkaar, 
samen ook zorgen voor welzijn. Het organiseren van 24-uurs aanwezigheid van begeleiding, 
zodat er beter en flexibeler kon worden ingespeeld op acute zorg- en begeleidingsvragen, en 
waardoor er ook meer aandacht is voor het gewone dagelijkse leven voor en met elkaar. 
Kortom: in 2019 heeft er een grote verandering plaatsgevonden in de kwaliteit van 
dienstverlening en om ervoor te zorgen dat De Boterbloem een meer ‘huiselijk’ woonhuis 
wordt voor bewoners. Hier zijn mooie stappen in gemaakt het eerste jaar.  
 
In dit hoofdstuk bespreken we: 
1. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
2. De Interne visitatie 
 

1. De belangrijkste onderwerpen van de teamreflectie 2019 
 

a. Aansluiten bij bewoners  

Vragen die spelen in het team sinds de start bij ZorgWiel: Wat is de behoefte van de 
bewoners op deze woonplek? Wat is een thuis voor de bewoners? Wat is onze rol als 
begeleiding naast het leveren van goede zorg en begeleiding?  

De conclusie van het team (aan de hand van de presentiebenadering naar bewoners) is als 
volgt: 
Voor elke bewoner wordt een zo fijn mogelijk thuis gecreëerd, naast het bieden van 
goede zorg en begeleiding. Er wordt gekeken naar de individuele behoeftes van de 
bewoners: wat hebben zij nodig voor dat fijne en veilige thuisgevoel. Als begeleider zijn 
wij een ‘professionele vriend’ voor de bewoners. Vanuit een vertrouwensrelatie tussen 
bewoner en begeleider wordt er professionele zorg en begeleiding gegeven.  

De persoonlijk begeleider heeft met elke bewoner (en ouders/familieleden) een ‘Mijn 
Plan’ geschreven en persoonlijke doelen opgesteld. Dit zal elk jaar geëvalueerd worden 
samen met de bewoner, ouders/familieleden en vervolgens met het team.  
 
Doel 2020: bewoners nog beter leren kennen door ‘klein te kijken’ naar bewoners (oog 
voor kleine stapjes, kleine resultaten behalen in bijvoorbeeld de verzelfstandiging of 
zelfontplooiing van bewoners, of het bereiken van een betere balans in het geluk van 
bewoners). Nog verder in beeld brengen wat er voor de bewoners op het spel staat en 
wat zij nodig hebben aan begeleiding en zorg.  
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Een mooi resultaat van het thuisgevoel: in januari 2019 was het aantal bewoners aan de 
koffietafel ’s avonds op één hand te tellen, gedurende het jaar werd het steeds drukker. De 
bewoners voelen zich thuis in de woonkamer en genieten van het koffie drinken ’s avonds 
met elkaar. 

b. Relationeel werken en aansluiten bij bewoners, van individu naar deel uitmaken van 
een huishouden 

Aansluiten bij bewoners 
Er is in 2019 hard gewerkt om bewoners goed te leren kennen, om zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij elke bewoner. Elk teamoverleg is een gedragskundige aanwezig en worden 
de specifieke begeleidingsvragen van twee bewoners besproken. Het team wordt 
hierdoor beter toegerust op een met elkaar bewust gekozen begeleidingsaanpak per 
bewoner. Indien nodig wordt de gedragsdeskundige vaker ingezet.  
 
Deze werkwijze wordt in 2020 vervolgd.  

Wat gaat goed in het proces van individu naar deel uitmaken van een huishouden 
- bewoners hebben baat bij meer nabijheid van begeleiding en voelen zich gelukkiger in 
het nieuwe huishoudmodel  
- bewoners krijgen steeds meer begrip voor elkaar 
- bewoners durven ook steeds meer te vragen aan begeleiding; er is nu bijvoorbeeld tijd 
om spontaan een spelletje te doen samen 
- begeleiders kunnen beter voldoen aan wensen van bewoners; samen wandelen, of de 
bewoner iets leren zelfstandig te doen wat hij/zij graag wil.   

Resultaat: in het begin ging het bewoners vooral om hun eigen tijd met de begeleiding, dit 
waren zij tenslotte gewend vanuit de vorige zorgaanbieder. Er was weinig begrip voor 
medebewoners. Er is een grote omslag gemaakt. Op dit moment tonen bewoners dat 
onderlinge begrip voor elkaar wel. Wanneer een begeleider iets langer bezig is met een 
zieke bewoner dan hebben de andere bewoners (na uitleg van begeleiding) daar begrip 
voor. Bewoners leven meer met elkaar mee.  

2. Interne visitatie 
Op 15 oktober 2019 heeft er interne visitatie plaatsgevonden tussen De Blitz en De 
Boterbloem. De kern onderwerpen voor de interne visitatie zijn: 
 

a. Wet Zorg en Dwang 
De wensen van de bewoner staan voorop als het gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen, 
uiteraard op basis van kwalitatief goede en veilige zorg. Deze maatregelen worden besproken 
in Mijn Plan en in evaluatiegesprekken met de bewoner en ouders/familieleden. Dit gebeurt 
twee keer per jaar.  
 
Er is een inventarisatie gedaan van de vrijheid beperkende maatregelen, op groeps- en 
individueel niveau. Deze worden in het teamoverleg getoetst en beoordeeld in hoeverre een 
maatregel kan vervallen. Een voorbeeld: 
Vanuit het verleden moest een bewoner ’s avonds de sleutel van de voordeur inleveren, zodat 
de bewoner niet naar buiten kon gaan. Dit is opnieuw besproken en geëvalueerd met de 
conclusie dat dit niet meer nodig is. De bewoner loopt ’s avonds niet meer naar buiten.  
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b. De rol tussen ouders/familieleden van bewoners en het team 
Per 1 januari 2019 verleent ZorgWiel de zorg op De Boterbloem. Sindsdien zijn er veel 
verbeteringen gerealiseerd in de sfeer en communicatie tussen ouders/familieleden, 
bewoners en medewerkers. De rol van ouders/familieleden is erg belangrijk.  

- Het team is open en transparant naar ouders/familieleden 
- Ouders/familieleden worden betrokken bij ‘Mijn Plan’  
- Ouders/familieleden worden actief betrokken bij uitstapjes en activiteiten; in de 

zomer van 2020 wordt een open dag georganiseerd samen met bewoners en 
ouders/familieleden 

- Begeleiders zijn gastvrij naar ouders/familieleden, zij zijn welkom in de gezamenlijke 
huiskamer. 
 

In 2020 kunnen er meer eenduidige afspraken worden gemaakt over de onderlinge 
communicatie. In het ouderoverleg zullen onder andere de volgende punten worden 
besproken:  

- Hoe communiceren we duidelijk naar alle ouders/familieleden en het ouderbestuur 
- Hoe zorgen we ervoor dat er geen informatie verloren gaat en deze iedereen bereikt 
- Wat mogen we van elkaar verwachten 
- Gastvrijheid: vinden ouders/familieleden het prettig als begeleiding koffie aanbiedt of 

willen ouders juist zelf koffie zetten? Vaak gaat het om deze kleine dingen die van 
grote waarde kunnen zijn in de relatie tussen ouders en het team. 
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Bijlage 11  
Gezinshuis Angerlo 
 

 
Dorpstraat 23 
6986 AJ Angerlo  
Tel. 06-4932 4287 / 0313-437 902 
 
Ontstaansgeschiedenis 
De gezinsouders, Mark en Ester Jakobs, hebben sinds 2003 een gezinshuis, in eerste instantie 
voor één meisje, uitgegroeid tot een gezinshuis voor 8 kinderen 
 

Zorgverlening door ZorgWiel Sinds 1-1-2019 
Aantal bewoners  Aantal bewoners:  

 7 kinderen in gezinshuis Angerlo  
 1 kind in gezinshuis Oostervelden 123, Bemmel  
 1 Ambulante begeleiding in Terborg 
 1 Ambulante begeleiding in Zelhem 
 

Leeftijd bewoners Varieert van 10 tot 16 jaar 
Zorgprofielen bewoners 
 

Jeugdhulp verblijf incl. behandeling en dagbesteding (LVG-3): 8  
Begeleiding Individueel: 1      

Financieringsvorm Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal 
Domein Centraal  
Gelderland en Sociaal Domein Achterhoekse gemeenten 
 

Huisvesting Mark en Ester Jakobs zijn eigenaar van de huisvesting. 
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De VOF Gezinshuis Angerlo (gezinsouders Mark en Ester Jakobs) is per 1 januari 2019 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting ZorgWiel. De gezinsouders zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en begeleiding in het gezinshuis en betrekken daarbij 
- waar nodig - externe medewerkers. ZorgWiel voorziet in een aantal 
voorwaardenscheppende en ondersteunende diensten.  
 
Eind 2019 is in het gezinshuis Angerlo een 7e kind opgenomen. De zorgvraag in de Jeugdzorg 
is erg groot. Ondanks deze kleine uitbreiding blijft het kleinschalige gezinskarakter natuurlijk 
behouden.  
De ambulante begeleiding aan twee kinderen in de thuissituatie is in de loop van 2019 
beëindigd, omdat de indicatie voor zorg door de betrokken gemeente niet is verlengd.  
Daarnaast is er nog wel sprake van ambulante begeleiding naar betrokken ouders.  
 
Gezinshuis Angerlo, Gezinshuis Meiners en Villa Ramon hebben in het najaar 2019 een eerste 
gezamenlijke interne visitatie georganiseerd. 
Daarin stonden twee thema’s centraal:  
 
Wet Zorg en Dwang 
De kinderen in Gezinshuis Angerlo zitten nog volop in de groei- en ontwikkelingsfase, dat 
betekent dat er nog veel te ‘reguleren’ is in de dagelijkse opvoeding en het aanleren van 
nieuw gedrag. Al werkend zullen we moeten ervaren op welke wijze dit aansluit op de 
uitgangspunten van de Wet Zorg en Dwang, die gefaseerd wordt geïmplementeerd. Mede in 
dat kader hebben de gezinsouders het pedagogisch -, begeleidings- en behandelingsklimaat 
beschreven om daarmee het unieke karakter van het gezinshuis in beeld te brengen 
(behandeling geïntegreerd in de dagelijkse begeleiding).  
 
Samenwerking ouders 
In het visitatiegesprek hebben we ons verdiept in de verschillen tussen de verschillende 
huizen, vooral als gevolg van de leeftijd van de bewoners/de kinderen. In Gezinshuis Angerlo 
zijn er kinderen waarbij de kinderrechter de machtiging tot uithuisplaatsing heeft afgegeven 
in beginsel samen met een OTS (Onder Toezicht Stelling). Na verloop van tijd, wanneer het 
perspectief niet bij ouders ligt, is een verstrekkende maatregel/ontheffing uit het ouderlijk 
gezag van toepassing. Deze wordt uitgesproken door de kinderrechter en geldt tot het 18e 
levensjaar. Hierna wordt het gezag bij de voogd ondergebracht (Jeugdzorg of de William 
Schrikker Groep Jeugdbescherming).  
 
Voor de kinderen in Gezinshuis Angerlo heeft de voogd een bepalende en beslissende rol, 
maar de gezinsouders blijven het contact met de natuurlijke ouders voor de kinderen cruciaal 
vinden en dat krijgt ook een plek in de dagelijkse begeleiding. De loyaliteit van de kinderen 
naar de ouders is groot. Het contact wordt onder andere vormgegeven via Mextra. Via dit 
(beveiligde) communicatiesysteem worden ouders op de hoogte gehouden van het dagelijkse 
leven van hun kinderen. Uitwisseling van beeldend materiaal (foto’s) speelt daarin een 
belangrijke rol.   
 
 
 


