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De zomervakantie staat weer voor de deur en wat kijken we daar allemaal naar uit. Het afgelopen
jaar heeft veel van iedereen gevraagd. Wij zijn enorm trots op onze bewoners en medewerkers.
Zij hebben er het afgelopen jaar het beste van gemaakt en zijn er ondanks alle beperkingen en
uitdagingen in geslaagd om van alles te organiseren. Jullie kunnen daar in deze nieuwsbrief alles
over lezen. Van uitjes en leuke activiteiten tot alweer een heuse
vakantie en van een feestelijk jubileum tot een geslaagde
pyjamaparty.
We kijken ook alvast een beetje vooruit,
want als alles goed gaat hebben we
in september eindelijk het eerste
ZorgWiel bewonersweekend.
Maar eerst gaan
we bijkomen en nieuwe energie
opdoen. Wij wensen jullie een
mooie zomer en fijne
vakantie toe.
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Bericht vanuit de Bewonersraad
Na een lange tijd kon de Bewonersraad weer bij
elkaar komen en dat was heel fijn. Het was goed
om elkaar weer te zien en te spreken. We hebben
de vergadering in twee groepen opgesplitst, zodat
de groep niet te groot zou worden. Met Lisanne
(Ganzenvlucht), Femke (’t Span), Cor (De Strang),
Marco (Villa Ramon) en Maarten (Gezinshuis
Meiners) hebben wij vergaderd in de tuin van
Ganzenvlucht, met Cor Kiers als voorzitter. Het was
mooi weer en we zijn heel gastvrij ontvangen door
Lisanne op Ganzenvlucht. Dank jullie wel daarvoor.

Klik op deze button
om het bericht samen met
uw bewoner te beluisteren.

We hebben met elkaar gesproken over corona het
afgelopen jaar. Het was voor iedereen soms best
lastig, maar er waren ook veel mooie momenten.
De Bewonersraad heeft het kwaliteitsrapport
van ZorgWiel besproken en ook goedgekeurd. De
punten uit het huiskameroverleg zijn genoemd
en ten slotte hebben we verteld over het
bewonersweekend. De Bewonersraad is heel
enthousiast over het weekend.
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Bewonersweekend
Wij zijn blij dat we alweer volop bezig zijn om het
bewonersweekend te organiseren. We weten
allemaal dat het vorig jaar niet door kon gaan, maar
we gaan er dit jaar een gezellig weekend van maken.
De locatie is Big Hill in Groesbeek.
Op zaterdag 11 september organiseren we een
leuke dag met verschillende activiteiten. ’s Avonds
is er een barbecue en een feestelijke avond. Voor
de barbecue wordt ook familie uitgenodigd. De
bewoners die het leuk vinden, mogen blijven slapen.
Zondag 12 september ontbijten we met elkaar en
daarna gaan we weer naar huis.

Cor Kiers zal bij jullie huiskameroverleg komen om
meer te vertellen over het weekend. Binnenkort
ontvangt ook iedereen een uitnodiging. Wij hebben
er zin in en hopen dat jullie meegaan.

Klik op deze button om het bericht
samen met uw bewoner te beluisteren.

Inhoudelijk thema:
wettelijke vertegenwoordiging
We vinden het bij ZorgWiel belangrijk om
altijd te kijken naar wat de bewoner zelf kan.
Ons uitgangspunt is dat de bewoners die wij
ondersteunen wilsbekwaam zijn. Toch kunnen
mensen met een beperking niet altijd overal zelf over
beslissen, bijvoorbeeld omdat het lastig is om de
gevolgen van keuzes te overzien, of omdat iemand
vanwege een ernstige meervoudige beperking (EMB)
echt niet zelf kan beslissen.
Dan is het belangrijk om goed vast te leggen waar
wel en waar niet zelf over beslist kan worden. Een
betrokken familielid, mentor, bewindvoerder of
curator kan dan helpen bij moeilijke beslissingen. Een
wettelijk vertegenwoordiger kan tijdelijk of voor een
langere periode worden aangesteld.
Beschermen tegen misbruik en verkeerde
beslissingen
De wettelijk vertegenwoordiger beschermt
de bewoner tegen beslissingen waarvan hij/
zij de consequenties niet kan overzien. De
vertegenwoordiger helpt de bewoner om zo veel
mogelijk zelf te beslissen over zijn/haar eigen leven.
Een wettelijk vertegenwoordiger wordt benoemd

door de rechter en moet jaarlijks verantwoording
afleggen.
• Een mentor let op persoonlijke belangen en helpt
beslissingen te nemen over bijvoorbeeld: zorg,
dagbesteding, medicatie en woonsituatie.
• Een bewindvoerder let op de financiële belangen
en helpt beslissingen te nemen op het gebied van
geld en regelt administratieve en financiële zaken,
zoals de belastingaangifte.
• Een curator let op de persoonlijke belangen en de
financiële belangen tegelijkertijd. Een curator wordt
benoemd wanneer een mentor én bewindvoerder
samen niet voldoende bescherming bieden.
Bij veel mensen met een verstandelijke beperking
is niet goed vastgelegd waar ze zelf wel of niet
over kunnen beslissen. Het is belangrijk hier op tijd
zorgvuldig aandacht aan te besteden om onduidelijke
situaties en misverstanden te voorkomen. Wanneer
u een beschikking van wettelijke vertegenwoordiging
heeft dan ontvangen wij deze graag. Deze beschikking
voegen wij toe aan het dossier van de betreffffende
bewoner.
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LVB: Voor mensen met een licht verstandelijke
beperking is meedoen in de samenleving erg
belangrijk. Vaak is niet goed vastgelegd waar
ze zelf wel of niet over kunnen beslissen en of
ze een wettelijk vertegenwoordiger hebben.
Als de wettelijke vertegenwoordiging niet bij de
kantonrechter is vastgelegd, ben je voor de wet
volwassen zodra je 18 bent.
VB: Voor mensen met een verstandelijke beperking
is het belangrijk om eigen keuzes te maken. Vaak
is niet goed vastgelegd waar ze zelf wel of niet over
kunnen beslissen en of ze wel of geen wettelijk

vertegenwoordiger hebben. Als de wettelijke
vertegenwoordiging niet bij de kantonrechter is
vastgelegd, ben je voor de wet volwassen zodra je 18
bent.
EMB: Bij mensen met een ernstig meervoudige
beperking is het belangrijk dat er een mentor én een
bewindvoerder of een curator is benoemd. Zij worden
door de wet en andere instanties erkend als degene
die ‘in plaats treedt van’ degene met een ernstig
meervoudige beperking. Zij hebben recht op alle
relevante informatie, en beslissen wat er gebeurt.
Kijk op www.rechtspraak.nl voor meer informatie.

Het kwaliteitsrapport
Dit is het derde jaar dat ZorgWiel een
kwaliteitsrapport schrijft. In het kwaliteitsrapport
beschrijven wij hoe de kwaliteit van onze zorg en
dienstverlening wordt ervaren. We vertellen over wat
goed gaat, maar ook wat beter zou kunnen en waar
wij in 2021 aan gaan werken.
De kwaliteit van zorg is pas goed als deze ook
zo ervaren wordt door de bewoner en diens
verwanten. Goede zorg is persoonsgerichte zorg.
Zorg die aansluit op de wensen en behoeften van de
bewoner en zijn/haar naasten en waar invoelende
betrokkenheid is vanuit ZorgWiel.

Wij vinden het belangrijk dat we de kwaliteit van onze
zorg blijven verbeteren. Dat geldt voor heel ZorgWiel,
maar ook per woonhuis, want elk woonhuis is anders
en uniek. Speciaal voor onze bewoners hebben wij
een bewonersversie van het kwaliteitsrapport
gemaakt, zodat het voor bewoners in begrijpelijke
taal en met behulp van pictogrammen goed gelezen
en bekeken kan worden. Beide versies zijn te bekijken
via: https://zorgwiel.nl/kwaliteitsrapport-2020/

Jaarverantwoording
De afgelopen maanden hebben wij de
Jaarverantwoording over 2020 afgerond. Zoals
gebruikelijk begint de Jaarverantwoording
met overleggen met de ouderbesturen van de
woonhuizen. Zij krijgen inzage in de zorg- en
begeleidingsuren die daadwerkelijk zijn geleverd in
2020 en inzage in de besteding van de zorggelden.
ZorgWiel laat aan elk ouderbestuur zien wat
we hebben ontvangen van de Zorgkantoren of
gemeenten en waaraan dat geld is besteed.
We hebben het jaar 2020 financieel heel gezond
afgesloten. Daardoor kon er op stichtingsniveau
een belangrijke stap worden gezet in de opbouw
van het stichtingsvermogen van ZorgWiel. Uniek

bij ZorgWiel is het feit dat positieve resultaten
van woonhuizen deels worden opgenomen
in de Jaarverantwoording als zogeheten
bestemmingsreserve voor het betreffende woonhuis.
Deze bestemmingsreserves kunnen worden gebruikt
voor zorg-gerelateerde zaken in overleg tussen de
directie van ZorgWiel en het ouderbestuur van het
betreffende woonhuis.
Na de overleggen met de ouderbesturen heeft
onze externe accountant de cijfers zorgvuldig
gecontroleerd en de formele accountantsverklaring
afgegeven. De Raad van Toezicht heeft in de
vergadering van 18 mei jl. de jaarstukken van
ZorgWiel goedgekeurd en formeel vastgesteld.
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Medewerkersraad
Eindelijk kon de Medewerkersraad weer live
vergaderen, uiteraard met inachtneming van de
coronamaatregelen. De opkomst was deze keer
niet zo groot, maar het was een zinvolle, nuttige
bijeenkomst.
De jaarrekening van ZorgWiel is besproken en
goedgekeurd. Fijn dat 2020 met een positief
financieel resultaat kon worden afgesloten. Ook
het kwaliteitsrapport werd besproken en goedgekeurd. In dit rapport wordt stilgestaan bij het feit
dat 2020 door corona een ander jaar is geweest en
een aantal zaken geen doorgang heeft kunnen
vinden. Bijvoorbeeld de externe visitaties, waarbij
medewerkers uit een woonhuis op bezoek gaan bij
een ander woonhuis om te zien hoe zij met
bepaalde zaken omgaan. Hopelijk kan dit in 2021

weer opgepakt worden. Opvallend is wel dat in alle
woonhuizen heel snel alle diensten werden opgevuld
en een dagprogramma voor de bewoners werd
opgezet op het moment dat de dagbestedingen
dicht gingen. Een heel groot compliment voor alle
medewerkers!
Ten slotte vinden de aanwezige leden van de
Medewerkersraad het tijd om meer initiatief te
nemen, het is dan ook een raad van en voor de
medewerkers. Zij werken een voorstel uit, waarbij
wordt gekeken naar het aantal leden en de
werkwijze van de medewerkersraad. Uiteraard is de
staf altijd bereid om aan te sluiten, mee te denken
en uitleg te geven over gewenste onderwerpen.
Een mooie nieuwe stap in de ontwikkeling van de
Medewerkersraad.

Zomerpresentje
Elk jaar worden de medewerkers beloond met een
zomerpresentje, een attentie voor hun geweldige
inzet elke dag weer voor onze bewoners. Voor de staf
wordt het steeds lastiger om een passend geschenk
te vinden dat zoveel mogelijk medewerkers leuk
vinden, jong, oud, man, vrouw, sportief of niet. Dit
jaar hebben we input aan de teamleiders gevraagd
en we ontvingen veel leuke, verrassende ideeën. Yvet,
teamleider van gezinshuis Meiners, kwam met het

boek: Bucketlist, eropuit in Nederland. Een bij deze
tijd goed passend cadeau, omdat veel medewerkers
er dit jaar voor kiezen in Nederland op vakantie te
gaan. En samen met een passende tekst van Sandra
een zeer geslaagd presentje. We hebben al veel
enthousiaste berichtjes mogen ontvangen, erg leuk
dat dit zo gewaardeerd wordt. En dankzij de vele
ideeën die we ontvingen, kunnen we weer even
vooruit. Tips blijven overigens altijd welkom.
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Bijdragen en nieuws uit onze woonhuizen:

Ons Huis bestaat 20 jaar, wat een feest!

klik en bekijk de foto's

“

Gezinshuis Angerlo: strand
Hallo ik ben Sebastian Ik wil jullie wat
vertellen over het uitje naar het strand.
We gingen in de ochtend vroeg ontbijten, omdat we
naar het strand Katwijk gingen.
We gingen allemaal in de landrover met z’n
negenen we moesten 2 uur in de auto rijden.
Na 2 uur waren we in Katwijk we stapten uit en
gingen richting zee lopen, maar eerst gingen we
snacken bij een terras dicht bij zee. Toen we het
eten op hadden gingen we op het strand lopen in

“

de zee waren hele hoge golven. En als je goed keek
zag je Scheveningen in de verte. Na lang lopen
waren we bij nog een terras gaan snacken, we
werden erg verwend. We liepen toen op de duinen
terug naar de auto dat was wat fijner want op het
zand loop je wat lastiger. Na 7 kilometer op de
duinen lopen kregen we nog een ijsje. Toen we in de
auto zaten gingen we richting de McDonald’s toen
we het eten op hadden gingen we naar huis toe.

Hallo ik ben Shanaya.
Ik ga het over het strand hebben.
We hebben gewandeld en hapjes gegeten en nog een
keer hapjes.
En toen zijn we via de dijk terugge wandeld en toen zijn
we naar de McDonalds geweest en toen zijn we naar
huis gegaan en toen naar bed gegaan en toen was het
de volgende dag. En het was een leuke dag. En ik vond
het leuk om dit te schrijven voor Zorgwiel.

”

ZorgWiel • Moerven 220 • 5464 PE Veghel • Tel 06-30166453 • info@zorgwiel.nl
www.zorgwiel.nl

”

LENTE op de Boterbloem
We vieren volop lente op de Boterbloem. We hebben
14 kuikentjes! Bewoners zorgen hier samen met de
begeleiding voor. Ze mogen een paar weken bij ons
blijven. En natuurlijk knuffelen we ze heel veel. Zien
jullie de kuikentjes op de foto bij Ineke, John van Uden
en Trudie? Leuk hè?!
Ook hebben we mooie lente-schilderijen op canvas
gemaakt. Kijk eens naar het mooie resultaat van Henk.
Bewoners en begeleiding gaan samen de strijd aan
wie de grootste zonnebloem kan kweken. Iedereen
heeft een eigen bloempotje en zorgt zelf voor de
zonnebloem. Wie geeft zijn/haar zonnebloem de
meeste aandacht? Enkele zijn echt al aan het groeien.
We zijn nog maar net begonnen, maar wie zal de
winnaar worden?
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Pyjama Party
op de Strang…
Zaterdag 20 maart was het dan zo ver.
De pyjamaparty voor de dames op de Strang
stond gepland. Dit was omdat Hennie
met pensioen is gegaan. Het was haar laatste
slaapdienst en dus werd er een pyjama- party
georganiseerd. Om 19.00 uur zat iedereen paraat in
haar pyjama, badjas en sloffen aan en een mooie
hoed op. Hennie zorgde deze avond voor lekkere
hapjes en drankjes. Alle dames hadden goede zin en
waren gezellig aanwezig. Nadat de hapjes op tafel
stonden en iedereen een drankje had, gingen we
gezellig een film kijken. We hebben veel gelachen
tijdens Pluk van de Petteflat. Chantal heeft speciaal

voor Hennie een ABC-tje gemaakt. Hierbij liepen
de tranen over de wangen van het lachen en ook
beetje van het afscheid. Nu mag Hennie lekker gaan
genieten van haar pensioen samen met Bert.
Vele groetjes van,
Steffi en de dames van de Strang.

Beauty avond op de Strang
31 mei was het dan zover. Begeleidsters Miranda
en Mayra hebben een beauty avond georganiseerd.
Dit gebeurde voor de liefhebbers in de woonkamer.
Maskertjes, crèmepjes en nagellak was er voldoende.
Nu nog goede zin en een gezellig drankje, hapje en

muziekje. Toen dit allemaal klaar stond, zaten vooral
de dames klaar om te genieten van deze avond.
De komkommers bleken niet om op te worden
opgegeten, maar voor op de ogen.
Groetjes vanuit de Strang
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Weer naar school!
In Gezinshuis Angerlo is er weer een nieuw ochtendritueel bijgekomen. Twee
keer per week moeten alle kinderen getest worden en bij een negatieve uitslag
mogen ze weer naar school!

De Vlinder naar de dierentuin
Op zondag 30 mei zijn bijna alle bewoners en 1 ouder
van woongroep de Vlinder in Schaijk naar Dierentuin
ZieZoo in Volkel geweest. Eindelijk mochten en
konden we weer weg na zoveel maanden. En wat
hadden ze er zin in!
Insmeren met zonnebrand, zonnebril op, korte broek
aan, wat lekkers en drinken mee. Alles in de bolderkar
en vertrekken maar! Met drie auto’s op weg...

Heel veel mooie en nieuwe dieren gezien zoals
de Binturong en de Witstaartstekelvarkens. Maar
ook kamelen en bruine beren en zelfs eekhoorns.
Halverwege een ijsje gegeten en wat gedronken.
Kortom een geslaagde dag!

Veel groetjes van de Vlinder
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Vakantie Meiners 2021
Ik ben met pap en mam, Jeroen, Norbert, Veronique
en Marloes naar Ameland geweest. Ook waren
Antoinette en Yvet mee. We zaten in een heel gaaf,
groot huis met een heleboel slaapkamers en een tv
die whhrrrr… zo omhoog en omlaag ging met een
afstandsbediening. Het huisje was dicht bij het strand
waar we graag met z’n allen even vertoefde. Ook zijn
we naar de Amelander Bierbrouwerij geweest.

Daar hadden ze heerlijke biertjes en een hele grote
wand met allemaal bierflesje van over de hele wereld.
Om het huisje zagen we de hele dag door kleine
konijntje, af en toe een fazant, reusachtige meeuwen en
we hebben zelf een keer 2 herten in onze achtertuin
gezien. Op donderdag kwamen Ingeborg en haar man
met hun pup Amie gezellig op de borrel.
Maarten Meiners
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