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Inleiding 

De woonhuizen 
Stichting ZorgWiel verleent zorg in kleinschalige woonhuizen voor mensen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking. Deze woonhuizen zijn meestal opgericht door verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden van de 
bewoners, die zeer bewust hebben gekozen voor een kleinschalige opzet van de woonhuizen voor hun familielid met 
een verstandelijke beperking.  
De afgelopen jaren zijn kleinschalige woonhuizen bij veel zorginstellingen door veranderingen in de financiering en door 
schaalvergroting steeds meer onder druk komen te staan. De verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden 
ervaarden dat de afstand tussen henzelf en (grote) zorginstellingen steeds groter werd en dat hun visies op de 
woonhuizen steeds verder uiteenliepen; met name op het gebied van de schaal en het karakter van het woonhuis. 
Daarnaast signaleerden de verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden een gebrek aan transparantie over de 
beleidskeuzen met betrekking tot hun woonhuizen en de besteding van het zorgbudget in relatie tot de (vaak hoge) 
organisatiekosten.  Dit alles zorgde ervoor dat een aantal verenigingen en stichtingen van ouders/familieleden op zoek 
gingen naar alternatieven. ZorgWiel biedt een alternatief. ZorgWiel is ervan overtuigd dat kleinschalige 
woonbegeleidingsprojecten waardevol zijn en toekomstperspectief hebben en heeft daarvan haar kerntaak gemaakt.  
 
Bewoners, familieleden, begeleiders en vrijwilligers 
Een goede, gelijkwaardige samenwerking met en tussen alle betrokkenen - bewoners, familieleden, begeleiders en 
vrijwilligers - is voor ZorgWiel essentieel. Dit komt ook tot uitdrukking in het logo van ZorgWiel. Alle betrokkenen zijn 
daarin samengebracht als de pijlers van ZorgWiel. Bij deze samenwerking in kleinschalige woonbegeleidingsprojecten 
past ook een kleinschalige organisatie. De uitgangspunten van ZorgWiel zijn dat wij alle betrokkenen persoonlijk kennen 
en zij ons makkelijk kunnen bereiken, volledige transparantie over alle aspecten van de geleverde zorg, de directe 
zorgkosten en de indirecte organisatiekosten en zo laag mogelijke organisatiekosten. Deze uitgangspunten zijn 
verankerd in de kernwaarden van ZorgWiel. Het zwaartepunt ligt in de woonhuizen en ZorgWiel zorgt ervoor dat de 
beschikbare middelen maximaal in de woonhuizen worden ingezet. 
 
Groei van ZorgWiel en de toekomst 
ZorgWiel is in 2014 opgericht en heeft sindsdien een sterke groei doorgemaakt. In september 2020 is woonhuis de 
Vlinder in Schaijk aangesloten. In 2020 heeft ZorgWiel in totaal de zorg verleend aan 112 bewoners, waarvan 1 
ambulant. De aanpak van ZorgWiel werpt vruchten af. Dankzij mond-tot-mondreclame wordt ZorgWiel regelmatig 
benaderd door ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke beperking die graag met ZorgWiel willen 
samenwerken. In de kracht en het succes van ZorgWiel, de kleinschaligheid, schuilt echter ook haar beperking. Wil 
ZorgWiel haar visie en kernwaarden handhaven, dan is er niet veel ruimte meer voor verdere groei. Voor de toekomst 
heeft ZorgWiel intentieovereenkomsten gesloten voor de samenwerking met nog drie verenigingen en stichtingen van 
ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke beperking, die bezig zijn een kleinschalig woonhuis op te 
richten. ZorgWiel schat in dat wanneer deze drie woonhuizen de komende jaren zullen worden gerealiseerd, de grenzen 
van haar groei zal zijn bereikt. Om die reden heeft ZorgWiel in het najaar van 2018 de lastige beslissing genomen om 
geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten meer te sluiten.   
 
Vanaf april 2021 zullen wij zorg gaan verlenen in Het Klavier te Uden, een nieuw huis voor 14 bewoners. De andere twee 
of maximaal drie woonhuizen in ontwikkeling komen in de periode 2021/2022 tot stand.  
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Kernwaarden 

Langdurige relaties 
ZorgWiel verleent zorg aan mensen die daar langdurig, meestal levenslang, op aangewezen zijn. In de visie van ZorgWiel 
is het daarom een basisvoorwaarde om langdurige relaties op te bouwen tussen haar vier pijlers; bewoners, ouders/ 
familieleden, begeleiders en vrijwilligers. ZorgWiel vindt het belangrijk dat medewerkers betrokken zijn en zich voor 
langere tijd kunnen en willen verbinden aan een woonhuis en zijn bewoners. In elk woonhuis zorgt ZorgWiel voor een 
vast team van medewerkers, waarin zo min mogelijk personele wisselingen voorkomen.  
Zo kunnen bewoners, hun ouders/familieleden en begeleiders elkaar goed leren kennen, wederzijds vertrouwen 
opbouwen en elkaar makkelijk bereiken.   
 

 
 
 

Persoonlijk contact 
Wat ZorgWiel kenmerkt is het persoonlijk contact tussen bewoners, ouders/ familieleden, medewerkers, vrijwilligers en 
stafleden. Iedereen kent elkaar persoonlijk, neemt elkaar serieus en heeft aandacht voor elkaar en voor de ‘kleine 
dingen’ in het leven. Voor de organisatie van ZorgWiel betekent dit dat de lijnen kort zijn, dat de staf door iedereen 
rechtstreeks benaderd kan worden en voortvarend reageert op een mail of telefoontje. Dit persoonlijke contact maakt 
het werken bij ZorgWiel bijzonder.  
 
 
 

 
 
Transparantie 
ZorgWiel is volledig transparant over de inkomsten die zij ontvangt en hoe zij deze besteedt. Bewoners en hun 
ouders/familieleden ontvangen informatie over alle aspecten van de zorg die ZorgWiel verleent; de begeleidingsuren 
die worden ingezet, het deskundigheidsniveau van de medewerkers, de kosten van de zorgondersteuning en de kosten 
op organisatieniveau. De stichtingen en verenigingen van ouders/familieleden worden actief betrokken bij de 
besluitvorming over de besteding van het zorgbudget. Dit vindt plaats in halfjaarlijkse gesprekken. In deze gesprekken 
maakt ZorgWiel afspraken over de ureninzet en de besteding van de beschikbare middelen, evalueert zij de 
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samenwerking en legt zij verantwoording af.  De bewoners ontvangen daarover informatie op een voor hen begrijpelijke 
manier. De medewerkers ontvangen ook informatie over de resultaten van het woonhuis waarin zij werken en over de 
resultaten op organisatieniveau. De staf en medewerkers van ZorgWiel zijn persoonlijk aanspreekbaar op gemaakte 
afspraken. Deze manier van samenwerken wordt bijzonder gewaardeerd door de ouders/familieleden en door de 
medewerkers.  
 

 
 
 
Lage organisatiekosten 
ZorgWiel heeft zich gecommitteerd aan lage organisatiekosten en zet zich actief in voor het bewust zo laag mogelijk 
houden van de organisatiekosten. De organisatiestructuur van ZorgWiel is eenvoudig en ZorgWiel investeert niet in 
zaken die niet noodzakelijk en/of doelmatig zijn. ZorgWiel kent dan ook geen managementlagen en investeert niet in 
kantoorpanden of andere accommodaties.  
Waar mogelijk en verantwoord besteedt ZorgWiel administratieve taken uit aan organisaties die deze taken goedkoper 
en doelmatiger kunnen uitvoeren. Dit heeft erin geresulteerd dat ZorgWiel concreet met de stichtingen en verenigingen 
van ouders/familieleden van bewoners is overeengekomen dat minimaal tussen 85% en 90% van de beschikbare 
middelen daadwerkelijk wordt besteed aan de dagelijkse zorgverlening en begeleiding. Zo blijft het mogelijk om zorg te 
verlenen in kleinschalige woonbegeleidingsprojecten. In 2020 waren de gemiddelde organisatiekosten 12,4% en is er 
87,6% direct aan de dagelijkse zorgverlening en begeleiding besteed.    
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Organisatie 

De staf van ZorgWiel 
ZorgWiel heeft een kleine staf, die in 2020 bestaat uit 5 personen 3,9 fte; de directeur, Sandra Simons. Manager zorg 
en kwaliteit, Herman de Jong, manager personeel en organisatie, Rinske Vedder en stafmedewerkers bedrijfsvoering, 
Jeanet Kerckhoffs en Wendy Weerepas. 
Camillia Weijs verzorgt cursussen rouwverwerking voor de teams in verschillende woonhuizen, toegesneden op onze 
bewonerszorg. Suzan Verstegen zorgt er binnen ZorgWiel voor dat de cursus ‘Geef me de Vijf’ in de teams wordt 
uitgezet. Raoul Creemers verzorgt binnen ZorgWiel de training omgaan met agressie. 
Op deze wijze biedt ZorgWiel medewerkers extra ontwikkelingsmogelijkheden en hoeft zij voor die ondersteunende 
werkzaamheden geen derden in te schakelen. Vanaf 2020 hebben wij een medewerker, Loes Werf-Linders, op het 
gebied van Bevoegd en Bekwaam. Loes kan bij de collega’s de praktische vaardigheden van geprotocolleerde 
zorghandelingen op peil houden.  
 
 
 

 
  V.l.n.r.; Rinske Vedder, Jeanet Kerckhoffs, Sandra Simons, Herman de Jong, Wendy Weerepas 
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De teams in de woonhuizen 
Elk woonhuis heeft een vast team van medewerkers. De teams worden aangestuurd door een teamleider. De teamleider 
is een meewerkend leidinggevende, die gedeeltelijk meewerkt in de directe begeleidingsuren en gedeeltelijk 
coördinerende werkzaamheden verricht, zoals aansturing van het team, planning van personele inzet, overleg met 
ouders/belangenbehartigers van de bewoners en contacten onderhoudt met vrijwilligers en lokale partijen. Bij ZorgWiel 
staat de leiding dicht bij de bewoners, kent alle betrokkenen persoonlijk, is veel aanwezig in het woonhuis en daardoor 
op de hoogte van het dagelijks reilen en zeilen in het woonhuis en goed bereikbaar. 
De teams in de woonhuizen hebben elke maand een teamoverleg, dat wordt voorgezeten door de teamleider. De leden 
van de staf wonen elk gemiddeld twee keer per jaar een teamoverleg in elk woonhuis bij. Indien nodig of gewenst 
worden externe deskundigen voor een teamoverleg uitgenodigd. Vanwege de maatregelen omtrent corona was het 
helaas niet altijd mogelijk om fysiek samen te komen. De woonhuizen hebben in deze periode vergaderd via Teams en 
Zoom.  
 
De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen die meekijken met de staf van ZorgWiel en hen met raad en daad 
bijstaan. De Raad van Toezicht vergadert minimaal eenmaal per kwartaal met de staf van ZorgWiel.  
 
 

 
V.l.n.r.; Wim Prins, voorzitter, Carla Janssen, lid en Coronus Veraa RA, lid 
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Bewonersraad 
Voor bewoners is het belangrijk dat zij mee kunnen praten over wat er in hun woonhuis en binnen ZorgWiel gebeurt. 
Op woonhuisniveau houden bewoners elke zes weken een Bewoners- of Huiskameroverleg. Daarin hebben alle 
bewoners medezeggenschap over zaken die hun eigen woonhuis betreffen.  
Op organisatieniveau heeft ZorgWiel een Bewonersraad. Van bijna elk woonhuis is een bewoner lid van de 
Bewonersraad. Elke vergadering van de Bewonersraad wordt ook geheel of gedeeltelijk bijgewoond door een lid van de 
staf van ZorgWiel en Cor Kiers als voorzitter, zodat zij de Bewonersraad kunnen informeren over wat er allemaal gebeurt 
binnen ZorgWiel, om vragen direct te kunnen beantwoorden en om verantwoording af te leggen. De leden van de 
Bewonersraad informeren de medebewoners van hun woonhuis over wat er besproken is in de Bewonersraad. Zij 
nemen de belangrijke zaken vanuit de Bewonersraad mee naar het Huiskameroverleg van het eigen woonhuis. 
Daarnaast nemen de leden van de Bewonersraad ook belangrijke zaken die zijn besproken in het Bewoners-of 
Huiskameroverleg van hun eigen woonhuis mee naar het overleg van de Bewonersraad.  
 
De Bewonersraad wordt betrokken bij besluitvorming over zaken die de bewoners aangaan, zoals de organisatie van de 
tweejaarlijkse ZorgWiel-bewonersdag (een initiatief van de Bewonersraad), de keuze van een methode voor het 
bewoners tevredenheidsonderzoek en manieren om informatie beter toegankelijk en begrijpelijker te maken voor 
bewoners. Via de luisterversie in de kwartaal-Nieuwsbrief van ZorgWiel houdt de Bewonersraad alle bewoners op de 
hoogte van hetgeen is besproken en besloten in de Bewonersraad. Er is voor de leden van de bewonersraad in elk 
woonhuis een aandachtsfunctionaris aangesteld ter ondersteuning van de bewoner/lid van de bewonersraad. Deze 
aandachtsfunctionaris ondersteunt de bewoner bij de voorbereiding van en de terugkoppeling naar het eigen woonhuis. 
Dit wordt ervaren als een toegevoegde waarde. 
 
In 2020 is de bewonersraad twee keer samengekomen voor een overleg. In deze overleggen heeft een medewerker van 
LSR nadere uitleg gegeven over het bewonerstevredenheidsonderzoek. Er was aandacht voor de sterke punten en de 
aandachtspunten die vanuit dit onderzoek naar voren kwamen. Daarnaast gaven de deelnemers aan dat vergaderen op 
een doordeweekse avond niet als prettig werd ervaren. Om ieder tegemoet te komen is besloten om de vergaderingen 
te plannen op een zaterdag met een aansluitende gezamenlijke lunch. Helaas hebben de andere vergaderingen geen 
doorgang kunnen vinden in verband met de geldende maatregelen omtrent corona. 
Daarnaast is de bewonersraad geïnformeerd over de jaarverantwoording en het Kwaliteitsrapport over 2019. De 
bewonersraad heeft beide stukken goedgekeurd.  
 

 
De leden van de bewonersraad 
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Medewerkersraad 
ZorgWiel heeft een Medewerkersraad ingesteld, nadat eerder gebleken was dat er onvoldoende interesse was in een 
Ondernemingsraad.  Dit komt omdat medewerkers aangaven dat zij tevreden zijn met de huidige gang van zaken; de 
lijnen zijn kort, de leiding goed en snel bereikbaar en aandachtspunten worden direct gemeld en opgepakt. Omdat 
ZorgWiel medezeggenschap van medewerkers wel belangrijk vindt, is ZorgWiel in 2018 gestart met een 
Medewerkersraad. De Medewerkersraad bestaat uit een medewerker uit elk woonhuis.  De Medewerkersraad 
vergadert minimaal eenmaal per kwartaal, waarbij ook alle leden van de staf aansluiten. In 2020 zijn er twee 
bijeenkomsten geweest met de medewerkersraad. In verband met de maatregelen omtrent corona hebben wij maar 
twee bijeenkomsten kunnen organiseren. Wij hopen in 2021 weer bijeenkomsten te kunnen organiseren. 
 
Een aantal stappen die zijn gemaakt in 2020: 

1. Onderwerp arbeidscatalogus besproken 
2. Jaarverantwoording 2019 goedgekeurd 
3. Eerste stap gezet om gezamenlijk na te denken over de samenstelling en vorm van de MWR. 

 

 
De leden van de medewerkersraad 
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Bouwsteen 1 
Zorg rondom de individuele bewoner 

 
Mijn Plan, Mijn Doelen en Evaluatie 

Bij de oprichting in 2015 heeft ZorgWiel ervoor gekozen om een eigen digitaal bewonersdossier (database) te 
ontwikkelen. Dit vooral vanuit het oogmerk van maatwerk voor onze kleinschalige woonhuizen; ieder met een eigen 
cultuur. Het is een bewuste keuze met als doel om het model verder op maat te kunnen ontwikkelen op basis van 
dagelijkse praktijkervaringen in onze woonhuizen.  
 
De werkwijze is als volgt wanneer een nieuwe bewoner bij ZorgWiel in zorg/begeleiding komt; De Persoonlijk begeleider 
A maakt op basis van alle zorginhoudelijke informatie de eerste opzet voor Mijn Plan. Zij bespreekt deze opzet met de 
bewoner en/of diens ouders/wettelijke vertegenwoordiger(s). Wanneer alle betrokkenen het eens zijn met de inhoud 
van Mijn Plan, stellen zij het plan vast door middel van ondertekening van het handtekeningenformulier. Het 
handtekeningenformulier wordt opgenomen in de database van ZorgWiel. Mijn Plan vormt de basis voor het formuleren 
van specifieke doelen in de dagelijkse begeleiding van de bewoner. Mijn Doelen bevatten een praktische vertaalslag van 
de wensen en behoeften van de bewoner.  
 
De Persoonlijk begeleider A zorgt ervoor dat alle medewerkers van het team goed op de hoogte zijn van de inhoud van 
Mijn Doelen. Alle medewerkers zijn alert op de voortgang van Mijn Doelen en rapporteren daarover in de database. Het 
is gebruikelijk dat de Persoonlijk Begeleider A één keer per drie maanden de voortgang van Mijn Doelen bespreekt met 
de bewoner. Uit deze persoonlijke gesprekken met de bewoner haalt de Persoonlijk Begeleider A input voor actualisatie 
en zo nodig bijstelling of aanpassing van Mijn Doelen. Voortgang en aanpassing van Mijn Doelen worden vervolgens ook 
besproken met de bewoner, in het bijzijn van diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers. De uitkomst van deze 
continue evaluatie van Mijn Doelen vormt de basis voor het jaarlijks actualiseren en opnieuw vaststellen van Mijn Plan.  
 
In 2020 zijn de volgende plannen gemaakt en uitgevoerd: 

• Gestart met het ontwikkelen van een nieuwe database (in samenwerking met Wolfpack.) 
• ABCDate: Per woonhuis zijn er aandachtfunctionarissen aangesteld en dit wordt op woonhuisniveau opgepakt. 
• Alle bewoners hebben een actueel Mijn Plan en Mijn Doelen.  
• Evaluatieformulier voor verslaglegging van de jaarlijkse evaluatie aangepast en geïmplementeerd.  
• Binnen drie maanden na de start zorgverlening wordt er een Mijn Plan en Mijn doelen opgesteld.  
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Bouwsteen 1 
Zorg rondom de individuele bewoner 

Incidenten, calamiteiten en klachten 
 

De commissie Melding Incidenten en Calamiteiten (MIC) heeft het jaarverslag 2020 uitgebracht. Meldingen worden 
geanonimiseerd ingevuld, ingediend en geregistreerd via de database van ZorgWiel. De meldingen worden beoordeeld 
door de MIC-commissie. Zij analyseert deze, neemt trends waar en doet eventueel onderzoek naar oorzaken. De 
commissie geeft adviezen aan de Teamleiders van woonhuizen en de staf en formuleert jaarlijks aanbevelingen voor de 
directie van ZorgWiel. 
 
In 2020 is er gewerkt aan het stimuleren van het melden van incidenten. Dit punt is begin 2020 besproken met de 
Teamleiders en zij hebben in het eigen team een dialoog gevoerd wanneer een incident wel of niet meldingswaardig 
wordt geacht. Wij merken dat er bewustwording op gang is gekomen. Om zicht te houden op eventuele trends en het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg worden alle MIC-meldingen in het teamoverleg besproken. Andere doelen waren 
de MIC-commissie meer zichtbaar maken binnen de organisatie. Het plan was om op verschillende locaties te 
vergaderen, helaas is dat in het kader van de geldende maatregelen niet gelukt en nemen wij dit speerpunt mee naar 
volgend jaar. 
 
Hieronder een overzicht van het totale aantal meldingen van de afgelopen 5 jaar. De afgelopen jaren is ZorgWiel gestaag 
gegroeid. De groei van de organisatie maakt ook een toename van het totale aantal meldingen in de afgelopen 5 jaar, 
dit is een natuurlijk gegeven. In 2020 zien wij voor de tweede maal een afname van het aantal meldingen.  
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41% van alle MIC-meldingen binnen ZorgWiel betreffen meldingen van agressie. De meldingen van agressie zijn ten 
opzichte van 2019 met 8% afgenomen.  
33% van de MIC-meldingen betreffen meldingen met betrekking tot medicatie. Ten opzichte van 2019 is er organisatie 
breed een procentuele afname van 17,7% op het vlak van medicatie incidenten.  
 
 

 
 
In het jaarverslag van 2020 heeft de MIC-commissie verschillende aanbevelingen gedaan aan de Staf van ZorgWiel. 
Hieronder worden de aanbevelingen kort genoemd. 

• Verdere deskundigheidsbevordering op het gebied van agressie 
• MIC-commissie meer zichtbaar maken binnen ZorgWiel 
• Overeenstemming MIC-meldingen 
• Medicheck app verder uitrollen binnen organisatie 
• Gedragscode toegankelijk maken voor bewoners 

 
Klachten 
ZorgWiel heeft in 2020 geen klachten ontvangen. ZorgWiel is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg in 
Den Haag.  
In het eerste kwartaal van 2020 is de klachtenregeling geactualiseerd en wordt er uitgekeken naar een nieuwe 
klachtenfunctionaris. Voorlopig wordt deze rol ingevuld door de manager zorg & kwaliteit Herman de Jong. 
 
  

Medicatie; 93

Agressie; 115

Val; 18

(Seksueel)grensover
schrijdend gedrag; …

Anders; 41

OVERZICHT MELDINGEN 2020 PER TYPE INCIDENT
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Bouwsteen 2 
Bewonerstevredenheidsonderzoek  

Elke drie jaar meet ZorgWiel de tevredenheid van zijn bewoners. ZorgWiel wil graag weten of de bewoners tevreden 
zijn over de zorg die gegeven wordt; wat doen we goed, maar ook van belang is te weten wat we nog beter of anders 
kunnen doen. 
In 2016 heeft ZorgWiel voor de eerste keer een bewonerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In het laatste 
kwartaal van 2019 heeft het tweede bewonerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In de loop van 2022 zal 
opnieuw de tevredenheid van onze bewoners gemeten worden. In 2016 bestond ZorgWiel uit vier woonhuizen met in 
totaal 38 bewoners. In 2020 zijn dit inmiddels 11 woonhuizen met 112 bewoners, waarvan 1 ambulant. 
Het LSR heeft de resultaten besproken met de Bewonersraad en daarna is er een totaalrapportage geschreven en een 
beknopte woonhuisrapportage per woonhuis.  
Op basis van de uitkomsten van het bewonerstevredenheidsonderzoek heeft de staf van ZorgWiel een verbeterplan op 
organisatieniveau opgesteld. In de woon/gezinshuizen is op basis van de resultaten een verbeterplan op 
woonhuisniveau opgesteld. 
 
Conclusies BTO 2019 
Van de 102 bewoners hebben 97 bewoners deelgenomen aan het bewonerstevredenheidsonderzoek, waaronder 9 
EMB-bewoners. Dat is een respons van 95%. De vragenlijst bestond uit 20 gesloten vragen en 3 open vragen. Daarnaast 
hadden de bewoners de mogelijkheid om hun woonhuis een rapportcijfer te geven, 79 bewoners hebben dit gedaan. 
Gemiddeld geven de bewoners ZorgWiel een 8,6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De resultaten zijn positief, zowel in respons als het gemiddelde cijfer. Uiteraard zijn er altijd zaken die beter kunnen. 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende verbetervoorstellen geformuleerd en besproken met de 
bewonersraad: 

• Er wordt meer aandacht besteed aan het zich prettig voelen in het samenleven. Begeleiders hebben meer oog 
voor het ondertitelen van boosheid en negatief gedrag van bewoners om zo meer begrip bij bewoners onderling 
te creëren. 

• In Mijn Plan en op organisatieniveau wordt meer aandacht besteed aan de leerwensen van bewoners.  
• ZorgWiel en de medewerkers gaan aandacht besteden aan de verschillende wijzen van communiceren zodat 

iedere bewoner op zijn eigen wijze op de hoogte gebracht wordt van veranderingen in het woonhuis. 
• Binnen de Presentiebenadering wordt door begeleiders afgestemd en aangesloten bij de bewoner. Relationele 

betrokkenheid is de basis waarin (anders) luisteren van belang is. 

 

Respons  
95% 

Cijfer 
8,6 
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Sterke punten van ZorgWiel 
 
 

  

  
 

Uitgevoerde acties in 2020: 

• Er is in 2020 contact gelegd met een externe aanbieder, het Rode Kruis, voor een workshop EHBO voor onze 
bewoners. Wanneer het mogelijk is met een groep samen te komen wordt deze workshop beschikbaar gesteld 
voor de bewoners binnen ZorgWiel. 

Actiepunt voor 2021: 

• De gedragscode en reglement bewonersraad worden aangepast met pictogrammen zodat zij toegankelijk 
worden voor onze bewoners. 

• Presentiebenadering, op de woonhuizen zijn in 2020 teamsessies geweest. Daarnaast hebben de Teamleiders 
een eigen traject Leidinggeven aan Presentie gevolgd. Door de huidige maatregelen Covid-19 hebben wij de 
planning niet voort kunnen zetten als gepland. Deze bijeenkomsten worden in 2021 weer hervat zodra de 
maatregelen het toelaten. Deze benadering zal bijdragen aan het prettig voelen in het samenleven voor onze 
bewoners.  

 

 

93%

7%

Eigen woning/kamer

Tevreden

Niet goed/ niet
slecht 90%

10%

Dag- en 
vrijetijdsinvulling

Tevreden

Een beetje
tevreden

93%

7%

Contact met familie

Tevreden

Niet goed/ niet
slecht 92%

8%

Begeleiding

Tevreden

Een beetje
tevreden
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Bouwsteen 3 
Reflectie vanuit de teams 

Door de geldende maatregelen was het vanaf maart 2020 niet mogelijk voor de verschillende zorgteams om samen te 
komen. In deze periode staat de veiligheid en gezondheid van al onze bewoners en medewerkers centraal. Vanwege de 
geldende maatregelen Covid-19 hebben niet alle teams met elkaar de teamreflectie kunnen doen. We hebben 
informatie gebruikt vanuit gesprekken met de teamleiders van de woonhuizen. De teamleiders zijn op de hoogte van 
de onderwerpen en actiepunten omdat deze onderwerpen van de teamreflectie ook aan bod komen in de maandelijkse 
teamoverleggen. 
De onderwerpen die voor meerdere woonhuizen gelden zijn beschreven onder ‘Gemeenschappelijke resultaten 
terugblik 2020’. Aandachtspunten en resultaten die betrekking hebben op één woonhuis zijn terug te vinden onder het 
betreffende woonhuis in deze rapportage, om daarmee recht te doen aan de ‘eigen kleur’ van ieder woonhuis.  
 
Gemeenschappelijke resultaten terugblik 2020 
 
Kernwaarden van ZorgWiel 
Ook dit jaar zijn, net als in 2019, een aantal belangrijke zaken naar voren gekomen vanuit alle woonhuizen met 
betrekking tot onze kernwaarden; 

• In overleg en afstemming met de ouderbesturen (als vertegenwoordiging van de gehele oudergroep), 
bewoners, teamleider en de staf is per woonhuis maatwerk geleverd toen er maatregelen werden 
aangekondigd vanuit de overheid inzake Covid-19.  

• Een open samenwerking met ouders/ belangenbehartigers van bewoners. Medewerkers geven aan dat er 
sprake is van een open communicatie en wederzijds respect tussen hen en ouders in hun dagelijkse werk. 

• Binnen ZorgWiel kennen we elkaar. Ook de stafleden kennen bewoners, medewerkers, ouders/familieleden en 
vrijwilligers bij naam en toenaam. Door het kleinschalige karakter van ZorgWiel lukt dat. 

• Medewerkers voelen zich geen nummer en voelen zich echt gewaardeerd. Door bijvoorbeeld een persoonlijke 
verjaardagskaart en/of een kleine attentie bij bijzondere gebeurtenissen/prestaties.  

• Medewerkers waarderen de korte lijnen. De betrokkenheid en bereikbaarheid van de Staf is groot. Teams 
worden goed toegerust om de zorgvragen van bewoners te kunnen beantwoorden. Wanneer zij ergens niet 
uitkomen kunnen zij de staf 24 uur per dag bereiken middels het bereikbaarheidsnummer. De staf kent de 
woonhuizen waardoor er snel geschakeld kan worden. 

• Medewerkers hebben veel voor elkaar over. De onderlinge betrokkenheid en flexibiliteit is groot, waardoor 
eventuele knelpunten (bijvoorbeeld rond roosters) binnen het vaste team snel worden opgelost. In de periode 
dat de dagbestedingen gesloten werden hebben alle huizen een 24 uurs rooster met het vaste team 
medewerkers gerealiseerd.  

• Roosterproblemen - zelfs in de coronaperiode - deden zich nauwelijks voor vanwege de betrokkenheid van onze 
medewerkers. Het betekent ook dat bewoners altijd een beroep kunnen doen op voor hen bekende en 
vertrouwde begeleiders. Er is geen sprake van inzet van uitzend- of vakantiekrachten 

• Medewerkers waarderen de transparantie binnen ZorgWiel. Zij weten hoe de organisatie en hun woonhuis 
financieel draait en waaraan het geld wordt besteed. Zij zien dat de gelden maximaal ten goede komen aan de 
zorg voor de bewoners. 
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Ouder wordende bewoners 
Het thema ouder wordende bewoner leeft binnen ZorgWiel. Op alle levensgebieden zijn ouder wordende bewoners 
kwetsbaar. Zij hebben eerder en meer kans op gezondheidsproblemen en op eenzaamheid. Het goed inspelen op deze 
kwetsbaarheid door passende ondersteuning en zorg te leveren is cruciaal voor de kwaliteit van leven van deze 
bewonersgroep. Ons voornemen was om in 2020 een themadag te organiseren, helaas kon deze door de maatregelen 
Covid-19 niet doorgaan. In 2021 zullen wij deze themadag alsnog organiseren met als thema: De ouder wordende 
bewoner. Prof. Dr. Marcel Olde Rikkert, oprichter van het Radboudumc Alzheimer Centrum, en Tonnie Coppus, 
onderzoeker en AVG-arts bij Dichterbij zullen tijdens deze themadag onze medewerkers voorzien van kennis en 
handvatten om passende zorg en ondersteuning te leveren aan deze groep kwetsbare bewoners. Daarnaast zal er in 
2021 verder onderzoek gedaan worden naar beschikbare tools en kennisproducten om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. 
 
Eigen regie van bewoners bevorderen 
In het bewonerstevredenheidsonderzoek is de wens van een aantal bewoners naar voren gekomen om meer te leren. 
Ze willen daarin graag meer eigen regie en zijn leergierig. Dit kan op gemeenschappelijk vlak maar ook op persoonlijk 
vlak. Indien het op persoonlijk vlak van de bewoners is, dan is dit terug te vinden per woonhuis.  
De staf van ZorgWiel heeft de mogelijkheden voor de gemeenschappelijke wens onderzocht in 2020: Een training 
omtrent EHBO voor onze bewoners. Er is contact gelegd met het Rode Kruis welke een workshop aan wil bieden. Deze 
workshop zal plaatsvinden als de maatregelen omtrent corona verder versoepeld zijn. 
 
Ouders en vrijwilligers betrekken bij presentie 
Na de collectieve introductie in 2018 is in 2019 per team gestart met de implementatie van het werken op basis van de 
presentiebenadering van prof. Baart (Inhoud – zie bijlage). De Teamleiders hebben in 2020 een opleidingstraject gevolgd 
om daarmee te bereiken dat de presentiebenadering op langere termijn wordt geborgd binnen ZorgWiel, dit traject 
loopt langer door in verband met de corona maatregelen. De staf van ZorgWiel gaat in 2021 aan de slag met de 
betekenis van presentie op organisatieniveau (onder andere wat betekent het voor zichtbare kwaliteit, minder 
protocollering).  
Ook in 2021 blijven we alle woonhuizen ouders/familieleden en vrijwilligers betrekken bij de presentiebenadering. Op 
deze manier verwachten we nog meer vanuit één en hetzelfde gedachtegoed te kunnen werken met onze bewoners. 
Dit is een doorlopend proces waar voortdurend aandacht voor blijft. 
 
Meerwaarde meewerkend teamleider 
Vanuit alle gesprekken met de teamleiders blijkt de meerwaarde van de meewerkend teamleider. ZorgWiel heeft 
bewust de keuze gemaakt om met een meewerkend teamleider te werken en wij zijn zeer tevreden dat alle teams hier 
baat bij hebben. Een meewerkend teamleider draagt bij aan de korte lijnen, een leidinggevende die exact weet wat er 
speelt op de werkvloer en de bewoner en zijn gehele systeem kent. Dit maakt dat aan de basisvoorwaarden wordt 
voldaan waardoor aansluiten, afstemmen en proactief handelen het best tot zijn recht komt, en recht doet aan de 
eigenheid van ieder woonhuis en zijn bewoners.  
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MIC-meldingen omlaag 
In 2020 is er sprake van een afname van 8,7% van het totaal aantal meldingen. Het grootste deel van de meldingen in 
2020 betrof meldingen van agressie en medicatie. Samen zijn zij goed voor 74% van het totale aantal meldingen binnen 
onze organisatie.  
Daarnaast zien wij een toename in de categorie anders en (seksueel)grensoverschrijdend gedrag. Deze situaties zijn in 
beeld bij de teamleider van het betreffende woonhuis en de staf. Er zijn passende acties uitgezet en deze situaties 
worden opgevolgd.  
 
Actiepunten 2021: 

• Op woonhuizen waar agressie voorkomt is aandacht voor scholing.  
• MIC-commissie meer zichtbaar maken binnen ZorgWiel door een stukje te schrijven in de nieuwsbrief en te 

vergaderen op de verschillende woonhuizen. 
• Handleiding/sheet maken: Hoe maak je een MIC-melding? 
• Medicheck-app verder uitrollen binnen ZorgWiel. 
• Gedragscode toegankelijker maken voor onze bewoners door pictogrammen toe te voegen. 

 
Scholing 
Er is ruimte voor ontwikkeling en scholing van de medewerkers. In overleg met de Medewerkersraad en de Teamleiders 
is het scholingsbeleid van ZorgWiel geschreven. Medewerkers kunnen jaarlijks in het kader van het Jaarplan van het 
woonhuis de opleidingswensen kenbaar maken. Het gaat hierbij om teamgerichte opleidingswensen, vaak gerelateerd 
aan (specifieke) begeleidingsvragen van bewoners.  Tijdens het jaarlijkse Wielgesprek staat de teamleider samen met 
de medewerker stil bij de individuele ontwikkelwensen van elke medewerker.  
Ook zijn wij aangesloten bij de VGN-Academie. De medewerkers hebben hiermee de mogelijkheid om hun eigen 
opleidings- en ontwikkelingsplan samen te stellen, waarover vervolgens afspraken worden gemaakt met de Teamleider 
in het kader van hun jaarlijks functioneringsgesprek. 
 
Voor 2021/2022 staat op het programma:  

• Verdere implementatie Presentiebenadering op woonhuisniveau  
• E-learning Bedrijfshulpverlening  
• Praktijk dag Bedrijfshulpverlening 
• E-learning Medicatie 
• Thema dag: ouder wordende bewoner 
• Thema dag: Wet Zorg en Dwang 
• VGN Academie 

Vanwege Covid-19 is een deel van bovenstaand programma doorgeschoven naar 2021. 
 
Bestemmingsreserve op woonhuisniveau 
Uniek is dat er afgelopen jaren bestemmingsreserves op woonhuisniveau zijn gecreëerd. Positieve exploitatieresultaten 
worden deels gelabeld aan het betreffende woonhuis voor zorg gerelateerde bestemming in de toekomst. Dit wordt 
zeer gewaardeerd door de ouderbesturen. In 2021 is dit beleid voortgezet en uitgebreid. De Jaarrekening van ZorgWiel 
geeft daar verder inzage in. 
 
In de woonhuizen is sprake van een veilige woonomgeving  
In 2020 zijn alle acties op het gebied van veiligheid, vooral brandveiligheid, legionellabeheersing en risico-inventarisaties 
per woonhuis voortgezet en waar nodig uitgebreid.  
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Bouwsteen 4 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In het najaar van 2019 heeft ZorgWiel weer een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het vorige 
onderzoek dateerde uit 2017. Het resultaat was toen zo goed, dat het voor ons wel heel spannend was of we weer zo 
hoog zouden scoren. Het resultaat van het onderzoek is bijna hetzelfde als in 2017. ZorgWiel scoort een 8,2! Daar zijn 
we natuurlijk heel erg blij mee.  
Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers over alle verschillende aspecten 
van hun werk. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden in de woonhuizen, de sfeer, de relatie 
met leidinggevenden en collega’s, beloning en waardering, de inhoud van het werk en doorgroeimogelijkheden. Bij 
ZorgWiel werkten op het moment van afname 130 medewerkers en daarvan hebben 99 medewerkers de vragenlijst 
ingevuld en teruggestuurd. Dat is 76%, een heel hoog respons en daar zijn we erg blij mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het onderzoek komen veel positieve resultaten. Zo geven medewerkers als belangrijkste punten aan dat zij vinden 
dat zij belangrijk werk doen, de communicatie met leidinggevenden goed is en dat leidinggevenden vertrouwen in hen 
hebben, dat er een grote mate van loyaliteit is en dat het goed gaat met de organisatie. 
Natuurlijk zijn er ook punten die nog verbeterd kunnen worden. Opvallend is dat het punten zijn die al vrij hoog scoren, 
maar waarvan medewerkers aangeven dat zij die heel belangrijk vinden. Het gaat dan vooral om de samenwerking en 
communicatie met collega’s, de sfeer binnen het team en aandacht voor aspecten die het werk uitdagender en 
interessanter kunnen maken. 
 
De uitkomst van het onderzoek is besproken met de medewerkersraad en de teamleiders van alle woonhuizen. De 
uitkomst van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft ook een plaats gekregen in het traject dat elk team 
doorloopt met Stichting Presentie. De mogelijkheden om je binnen ZorgWiel verder te ontwikkelen en door te groeien 
zullen wij nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Wij nodigen medewerkers uit om hun wensen op dat gebied 
vooral met ons te delen. In de jaarlijkse evaluatiegesprekken (Mijn Wiel-gesprekken) zal dit onderwerp met elke 
individuele medewerker worden besproken. 
 

Respons 
76% 

Cijfer 
8,2% 
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Wet zorg en dwang 
 

Als het om persoonsgerichte zorg gaat, staat de Wet zorg en dwang (Wzd) centraal. Deze wet behelst niets minder dan 
de vrijheid van de bewoner versus diens veiligheid. 
Het leveren van persoonsgerichte zorg is de kern van onze bedrijfsvoering en het vastleggen van de wensen van onze 
bewoners is voor ZorgWiel een tweede natuur.  
 
De Wzd heeft een heel eenvoudig uitgangspunt: onvrijwillige zorg mag niet, behalve als er anders 'ernstig nadeel' dreigt 
en er geen andere oplossingen zijn om dat te bestrijden. ‘Nee, tenzij...’ dus. Daarbij moet de gekozen oplossing in de 
praktijk ook blijken te werken en in verhouding staan tot het nadeel dat bestreden wordt. En er moet worden gezocht 
naar oplossingen die voor de bewoner de minste nadelen hebben.  
 
Eind 2019 heeft er een medewerkersbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze bijeenkomst was 
deskundigheidsbevordering op het gebied van de Wet Zorg en Dwang. Door verdieping aan te brengen in de kennis bij 
onze medewerkers kunnen wij vrijwillige en persoonsgerichte zorg blijven leveren. In 2020 was een bijeenkomst gepland 
voor de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van onze bewoners. Helaas hebben deze bijeenkomsten geen doorgang 
kunnen vinden in verband met de geldende corona maatregelen.  
Bij de VGN-academie is de module WZD te volgen voor onze medewerkers. Wij zullen de nieuwe medewerkers hierop 
attenderen en laten dit terugkomen in het jaarlijkse Wielgesprek. 
 
Binnen ZorgWiel is er een inventarisatie gedaan om de hoeveelheid vrijheidsbeperkende maatregelen in kaart te 
brengen. In 2021 zullen wij de gegevens en analyse over het eerste halfjaar van 2021 aanleveren om zodoende inzicht 
te geven in de toegepaste onvrijwillige zorg alsmede de context.  
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Effecten van corona 

In de coronatijd stonden wij als ZorgWiel voor complexe, ethische vraagstukken die om een snelle en adequate 
besluitvorming vroegen. Beslissingen nemen wanneer je niet over volledige informatie beschikt of terug kan vallen op 
ervaring. Het was een ongekende periode waarin wij als zorgorganisatie elke dag weer opnieuw hebben gekeken hoe 
wij het beste recht konden doen aan alle bewoners waarvan aan ons de zorg is toevertrouwd. 
 
Juist kleine zorgorganisaties als de onze, met zeer korte lijnen met familie en verwanten, hebben een pittige periode 
doorgemaakt. Wanneer er maatregelen getroffen dienen te worden die zo raken aan het welzijn van onze bewoners en 
verwanten dan is dat een keus die je niet licht maakt. Wij hebben per woonhuis maatwerk geleverd. In overleg met de 
betreffende teamleider en het ouderbestuur hebben wij gekeken naar de best passende regeling wanneer het op 
bezoek en logeren aankwam. Wij zijn blij dat wij, uitgezonderd van het moment dat er daadwerkelijk een besmetting 
was, niet volledig dicht zijn gegaan voor familie. Wij kregen van alle ouderbesturen terug dat zij dit als zeer fijn hebben 
ervaren.  
 
Door het sluiten van alle dagbestedingen kwamen onze bewoners van de ene op de ander dag thuis te zitten. Elke 
locatie heeft in een langere periode 24 uurs zorg geleverd en een dagprogramma opgesteld waardoor er een ritme 
werd behouden voor de bewoners.  
 
Tot ons grote verdriet is er een bewoner van één van onze woonhuizen overleden na een gecompliceerd ziekteverloop 
na een coronabesmetting. Het betreffende team van medewerkers en de betrokken oudergroep hebben elkaar in 
afstand steun weten te geven. Het is hartverwarmend om te voelen hoe sterk de band is tussen bewoners, ouders/ 
verwanten en medewerkers. Er is ook gekeken of het team externe hulp nodig had om te ondersteunen bij de 
verliesverwerking. 
 
De teams van medewerkers hebben de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt. In een periode waar er in het 
beginsel geen beschermingsmateriaal voorhanden was, maar er wel zorg geleverd diende te worden. Dat hebben onze 
medewerkers met overgave gedaan. Medewerkers stonden bij de bouwmarkt en kochten daar mondkapjes en 
beschermingspakken en ouders die via contacten elders de teams konden voorzien van beschermingsmiddelen. Weer 
andere ouders brachten eten en zwaaiden voor de ramen. Vrijwilligers die kwamen om een wandeling buiten te maken 
met een bewoner. Het is te veel om op te noemen, maar het heeft de teams gedragen in deze ongekende periode 
waarin alles wat gewoon was ineens onmogelijk werd.  
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Interne toetsing 

Bewonersraad 
De Bewonersraad is akkoord met het kwaliteitsrapport 2020. Om bewoners op niveau te kunnen informeren hebben 
wij een bewonersversie gemaakt.  
 
 
Medewerkersraad 
Op 11 mei 2021 is het kwaliteitsrapport 2020 besproken met de Medewerkersraad. De Medewerkersraad heeft het 
rapport goedgekeurd tijdens de vergadering 
 
 
Raad van Toezicht 
Op 18 mei 2021 is het kwaliteitsrapport 2020 besproken met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft het 
rapport goedgekeurd tijdens de vergadering.  
 
 


