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Inmiddels is het alweer eind juni en zijn de vakanties begonnen op de woonhuizen.  
Bewoners en medewerkers zijn al op vakantie geweest of leven toe naar hun zomervakantie.
Op woonhuis Majstro in Nijmegen hebben bewoners hun draai inmiddels gevonden  
en we zijn alweer bezig met de voorbereidingen van wooninitiatief Wijchen,  
het woonhuis dat in het 1e kwartaal van 2023 van start zal gaan.
Op 31 mei hebben wij helaas afscheid genomen van  
woonhuis De Boterbloem in Zeeland, we gaan  
de bewoners missen! We zijn wel heel erg  
blij dat alle medewerkers graag bij ZorgWiel  
in dienst blijven en we hebben voor  
iedereen inmiddels een nieuwe plek  
gevonden bij een van onze  
andere woonhuizen.
Veel leesplezier en we wensen  
iedereen een fijne zomer! 
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“Wat fijn dat jij er bent” zijn jouw woorden als ik binnenkom en mijn 

werkdag start.

Je ziet er ontspannen uit, straalt en dat doet me goed.

Met geen tot weinig woorden laten jullie me elke dag weer zien dat ik 

ontzettend bof  en enorm trots ben dat ik voor jullie, 8 unieke, heel 

bijzondere mensen mag zorgen.

Dat ik mag werken op een prachtige locatie, met een geweldig team. 

 
Wij hebben geen woorden nodig om elkaar te begrijpen, onze lichaamstaal 

zegt genoeg.

Jouw mooie lach zegt mij meer dan woorden.

Door goed naar jou te kijken, kan ik jou echt leren kennen, kan ik ontdekken 

hoe jij je voelt. 

Jij geniet zo van de kleine dingen, een knuffel, snoezelen op het waterbed, 

samen spelen met de bal, een wandeling in de zon, de sneeuw of de regen.

Jij ervaart en beleeft alles op je eigen manier.

Jij bent uniek, zo bijzonder!

Ik geef je liefde, warmte en geborgenheid en krijg daar zo veel voor terug.

Ontzettend dankbaar ben ik dat ik zo’n geweldig leuke baan heb, waarin ik 

zoveel voor jou mag betekenen, maar jij betekent ook heel veel voor mij!

Door Cindy Austen – Octopus
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Klik op deze button om 
het bericht samen met 
uw bewoner te 
beluisteren.

Bewonersraad uitje      

Op 14 mei werd er een uitje georganiseerd voor 
de bewoners van de Bewonersraad. Het was de 
bedoeling om ook afscheid te nemen van Cor Kiers, 
die de afgelopen jaren voorzitter is geweest van de 
Bewonersraad. Helaas zit Cor in een revalidatietraject 
en kon daarom niet aanwezig zijn. Hij werd door de 
bewoners ook echt gemist! Ook via deze nieuwsbrief 
willen wij Cor ontzettend bedanken voor zijn inzet! 
 
In de vorige vergadering hadden de bewoners zelf 
al bedacht dat bowlen wel heel erg leuk zou zijn. 
Maarten van gezinshuis Meiners kwam terug van 
vakantie, dus kon er helaas niet bij zijn en Femke 
van ’t Span was jarig en was er jammer genoeg 
ook niet bij. Thomas van Ons Huis, Eveline van De 
Blitz, Cor van De Strang, Lisanne van Ganzenvlucht, 
Marco van Villa Ramon, Loes van geWoon, Inge van 
De Vlinder, Floris van Het Klavier en begeleiders 
Rogier en Annemie werden in twee verschillende 
stretched limousines opgehaald bij de verschillende 
woonhuizen. In alle luxe - met een glas champagne in 
de hand - werden ze door een echte chauffeur naar 
Sint Hubert gebracht. Daar hadden Wendy en Jeanet 
van de staf de rode loper al voor hen uitgelegd. 

 

Eerst hebben we lekker in het zonnetje op het terras 
wat gedronken met een gebakje erbij. Daarna zijn we 
gaan bowlen, waarbij Rogier als winnaar uit de strijd 
kwam, op de voet gevolgd door Floris. Na al dit harde 
werken was het tijd om buiten in het zonnetje te gaan 
lunchen met soep, broodjes en een heerlijk ijsje toe. 
 
Uiteraard hebben we ook nog vergaderd en zijn  
het kwaliteitsrapport, het bewonerstevredenheids- 
onderzoek en het medewerkerstevredenheids-
onderzoek besproken. Hierover lezen jullie meer in 
deze nieuwsbrief. 
 
De limousines kwamen  mooi op tijd om iedereen 
weer naar huis te brengen. Al met al was het een zeer 
geslaagde dag! Een nieuw idee voor het volgende uitje 
is ook al bedacht: naar Volendam, in klederdracht op 
de foto en barbecueën op de boot van Jan Smit. Het 
is natuurlijk afwachten of dit gerealiseerd kan gaan 
worden, we gaan eerst nog even nagenieten van deze 
geweldige dag. 

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/06/Zorgwiel_BewonersraadUitje_Juni2022.mp3


Bewonersweekend       
We hebben ervoor gekozen om het bewonersweekend 
in het voorjaar van 2023 te gaan organiseren in plaats 
van oktober. We willen voorkomen dat we iedereen nog 
een keer moeten teleurstellen omdat de kans groot is 
dat het in oktober niet door kan gaan vanwege corona.

We houden jullie op de hoogte en maken er volgend jaar 
een mooi feest van met elkaar.
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Klik op deze button om 
het bericht samen met 
uw bewoner te 
beluisteren.

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/06/Zorgwiel_Bewonersweekend_Juni2022.mp3
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Interview met Lisanne Gaarman (31 jaar)  
op woonhuis Ganzenvlucht   

Op een zonnige donderdagochtend spreken Lisanne 
Gaarman en Rinske Vedder (staf ZorgWiel) af op 
woonhuis Ganzenvlucht om elkaar beter te leren 
kennen. We kletsen gezellig in de tuin en doen een 
interview voor de nieuwsbrief van ZorgWiel. Lisanne 
heeft de koffie en thee al klaar. 

Hoe gaat het met je, Lisanne?
Het gaat goed met me, ik ben wel druk met inpakken, 
want morgen ga ik naar de Special Olympics.  
Met mijn hockeyteam.
Dat is wel een beetje spannend, maar dat is normaal. 
Ik heb er heel veel zin in en het wordt mooi weer. 
Gisteren heb ik nog in de regen getraind en was ik 
kletsnat, zegt Lisanne lachend.

Wat vind je het meest spannend aan de Special 
Olympics?
Hoe we gaan spelen en waarmee we thuiskomen, met 
welke prijs. Mijn ouders en zus met haar gezin komen 
allemaal kijken het weekend.

Hoe lang woon je al op Ganzenvlucht en hoe vind je dat?
Ik woon vanaf 2016 op Ganzenvlucht en vind het 
heel leuk. De groep is gezellig en we hebben fijne 

begeleiders, er is een gezellige sfeer in huis. We 
doen veel leuke dingen met elkaar en zijn een hechte 
groep, het voelt als één grote familie. 

Jullie hebben ook een hele mooie tuin, doe je daar 
veel in?
Ja we hebben een hele mooie tuin, vaak zitten we met 
mooi weer lekker in de tuin en doen we spelletjes. 
Binnenkort - als het mooi weer is - gaan we kamperen 
in de tuin, vertelt Lisanne met een grote grijns en 
vol enthousiasme. We hebben een week vakantie 
binnenkort en we gaan dan leuke dingen doen, onder 
andere kamperen in de tuin.
Laatst hebben we ook familiedag gehad in de tuin. 
We hadden een hele leuke quiz met vragen over alle 
bewoners en begeleiders.  Af en toe help ik ook in de 
moestuin. Soms vind ik het wel leuk om te helpen en 
soms kijk ik gewoon toe. Bij de vorige oogst hadden 
we spitskool, rode kool, bloemkool, courgette en 
boontjes!  
Zelf kook ik ook één keer in de twee weken op 
zaterdag. Ik vind alles wel leuk, ik probeer altijd iets 
nieuws te maken wat we niet zo vaak eten. Als ik een 
hockey wedstrijd heb, kook ik op zondag, want anders 
wordt het een beetje te druk. Een nacho-schotel is 
mijn lievelingseten. 

Wat doe je voor werk?
Ik werk twee dagen per week bij Loods 9, creatief 
bezig zijn en administratie. Ik werk ook twee dagen 
bij Bloem in Bemmel, dat is horecawerk. Meestal sta 
ik achter de bar en ik neem ook bestellingen op. Het 
werk is heel verschillend, erg leuk, Lisanne vertelt het 
vol trots! 
Bij Bloem werk ik sinds twee maanden, het is erg 
leuk maar ook wel vermoeiend. Op donderdag ben 
ik sinds een half jaar vrij en die dag houd ik echt voor 
mezelf! Rinske spreekt af dat ze een keertje bij Bloem 
koffie komt drinken als Lisanne aan het werk is.  

Wat zijn je interesses?
Muziek maken, zingen met de band op Ganzenvlucht. 
Woonhuis Ganzenvlucht heeft een eigen muziek-
ruimte en band van bewoners en begeleiders.  

foto Lisanne
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Ik hou ook van muziek luisteren, top 40, Nederlands 
en Engels. Ik luister net waar ik zin in heb en waar mijn 
hoofd naar staat op dat moment.

Ik hou van wandelen en met hockey spelen ga ik 
stoppen, maar volgend seizoen ga ik samen met 
iemand training geven. En ik vind het fijn om gezellig 
samen te zijn met huisgenoten en familie. 

Wat beteken jij voor je huisgenoten ?
Ik sta altijd voor ze klaar. Ik help ze altijd met allerlei 
kleine dingen. 

En wat betekenen je huisgenoten voor jou? 
Eigenlijk hetzelfde, ze staan ook altijd voor mij klaar.

En wat betekent je persoonlijk begeleider voor jou?
Mijn persoonlijk begeleider is heel fijn en ze is heel 
aardig. Ze staat altijd voor mij klaar. Ik kan altijd alles 
met haar bespreken en ik mag haar altijd bellen. We 
doen leuke dingen samen of ze gaat met mij mee naar 
afspraken. Ik heb een fijne band met mijn persoonlijk 
begeleider. Ik kan met alle begeleiders goed overweg, 
maar met mijn persoonlijk begeleider kan ik diepere 
gesprekken voeren vanuit mijn gevoel en hart.  

Dat kan ik ook met mijn tweede begeleider.
Ik ben daar heel blij mee, vooral ook omdat mijn 
familie niet dichtbij woont. Dan ben ik toch op de 
begeleiding aangewezen. 

Heb je nog een grote droom in je leven?
Ja! Om geen antibiotica meer te hoeven slikken. Ik 
ben al een jaar vrij van antibiotica. Ik ben bezig met 
acupunctuur en daardoor heb ik het al een jaar niet 
meer nodig. Mijn lichaam reageert niet goed op 
antibiotica, ik word er ziek van.
Verder ben ik blij hoe alles nu is in mijn leven.

Voel je je ook verbonden met ZorgWiel, waar 
Ganzenvlucht bij hoort?
Ik woon op Ganzenvlucht, maar ik hoor ook bij 
ZorgWiel. Het is een fijne organisatie, alles wordt goed 
besproken met ons. Ik zit ook in de Bewonersraad, 
laatst hebben we een uitje gehad en elk kwartaal 
vergaderen we. Ik vind het leuk om de andere 
bewoners en woonhuizen zo te leren kennen. 

Lisanne, dankjewel voor dit mooie interview!

De staf zal elk jaar op de woonhuizen af en toe gaan 
meewerken! Wij vinden het ontzettend leuk om een 
dienst mee te werken bij onze bewoners. Zo leren 
we elkaar nog beter kennen en zien we elkaar ook 
wat vaker. Jeanet heeft boodschappen gedaan, 
gekookt en spelletjes gedaan op De Strang.  

Wendy is op ’t Span geweest, waar ze aan het ‘werk’ 
is gezet: dansen tijdens de disco avond! Jullie lezen 
hierover meer in deze nieuwsbrief.
We zijn benieuwd wat de bewoners en begeleiders 
nog meer voor ons bedenken als we komen 
meewerken!  

Elk jaar schrijft ZorgWiel een kwaliteitsrapport, waarin 
iedereen kan lezen wat er allemaal in de woonhuizen 
is gebeurd. We vertellen over de zorg en begeleiding 
die wij bieden en de kwaliteit daarvan. Wat gaat er 
goed op onze woonhuizen en wat kan nog beter? Zijn 
bewoners en hun familie tevreden over de zorg? Zijn 
medewerkers tevreden over het werken bij ZorgWiel? 

In het rapport kan je ook meer lezen over het bewoners- 
en medewerkerstevredenheidsonderzoek, wij zijn 
ontzettend trots en dankbaar dat bewoners ZorgWiel 
het cijfer 9 geven en medewerkers het cijfer 8,1 ! 
 
Via deze link kan je ons kwaliteitsrapport lezen : 
Kwaliteitsrapportage ZorgWiel

De staf komt meewerken op de woonhuizen 

Kwaliteitsrapport: tevredenheid van 
bewoners en medewerkers                

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2022/05/Kwaliteitsrapport-2021-ZorgWiel-DEF-1.pdf
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De Wet zorg en dwang (Wzd)  
binnen ZorgWiel
De Wet zorg en dwang (Wzd) binnen ZorgWiel
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven  
en eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld zelf 
beslissen hoe je je dag doorbrengt, waar je woont  
en naar welke muziek je luistert. 
Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ze hebben weliswaar zorg en 
ondersteuning nodig, maar dat is bij voorkeur de 
zorg waar ze zelf mee instemmen. Daar maken de 
bewoner, de vertegenwoordiger en ZorgWiel samen 
afspraken over.
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 gemakkelijk kunnen bereiken. 
Ook dat wij volledige transparantie geven over 
alle aspecten van de geleverde zorg ende directe 
zorgkosten en dat wij de indirecte organisatiekosten 
zo laag mogelijk houden. Deze uitgangspunten zijn 
verankerd in de kernwaarden van ZorgWiel. 
 
Zoveel mogelijk vrijwillig 
De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe: 
‘nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg voor mensen met 
een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld 
dementie) en mensen met een verstandelijke 
beperking op vrijwillige basis plaatsvindt, tenzij het 
vanwege een ernstig nadeel, niet kan. Altijd moet 
eerst geprobeerd worden de situatie met vrijwillige 
zorg (= met instemming of zonder verzet van de 
bewoner) op te lossen. Pas als dat niet mogelijk is, 
mag onvrijwillige zorg worden toegepast. 

Laatste redmiddel
Soms kunnen mensen met dementie of een 
verstandelijke beperking niet inschatten wat goed 
voor hen is. Zorgverleners helpen bij die keuzes en 

houden rekening met veiligheid 
en kwaliteit van leven. Dat kan 
betekenen dat de vrijheid van 
mensen wordt beperkt. Je gaat daar 
dus zorgvuldig mee om en kiest er alleen voor als 
het echt niet anders kan. Het inzetten van zorg die 
iemand echt niet wil, is altijd een laatste redmiddel. 

Volg het stappenplan
Is onvrijwillige zorg toch nodig? Dan passen we 
dat zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende 
manier toe. Daarvoor doorloop je een stappenplan. 
Je onderzoekt de situatie van de bewoner, 
benoemt de noodzaak van onvrijwillige zorg en 
onderzoekt of er ook andere oplossingen zijn. Dit 
doe je in overleg met de bewoner en zijn wettelijk 
vertegenwoordiger en met de steun van collega’s en 
deskundigen. Hierbij blijf je steeds opnieuw kijken 
of de onvrijwillige zorg nog nodig is en er vrijwillige 
alternatieven zijn.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
De Wzd introduceert de cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd. De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is 
beschikbaar voor alle bewoners die vallen 
onder de reikwijdte van de Wzd en of hun 
vertegenwoordigers, zowel in accommodaties  
als ambulant. Het is de taak van deze persoon om 
de bewoner en/of diens vertegenwoordiger op 
hun verzoek te adviseren en bijstand te verlenen 
in aangelegenheden die samenhangen met het 
verlenen van onvrijwillige zorg aan de bewoner, met 
zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met 
het doorlopen van de klachtenprocedure van de 
Wzd. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan ook 
signaleren over tekortkomingen in de structuur of 
de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige 
opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen 
aan de rechten van de bewoner. De CVP bespreekt 
dit met de zorgaanbieder en als het signaal niet 
of niet voldoende wordt opgepakt moet de CVP 
dit melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ). De CVP geeft voorlichting over zijn 
werkzaamheden. 
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De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst 
bij ZorgWiel om zo zijn werk onafhankelijk te kunnen 
uitvoeren. Voor de inzet van de CVP hebben de 
zorgkantoren vier CVP-aanbieders gecontracteerd 
die allen in een eigen regio werkzaam zijn. Voor 
ZorgWiel hebben wij contacten met het Adviespunt 
Zorgbelang. Per provincie hebben zij vestigingen, 
voor Gelderland is dit Zorgbelang Inclusief, voor 
Brabant / Zeeland Zorgbelang Brabant en voor 
de regio Sevenum Burgerkracht Limburg. Zie 
onderstaande QR codes voor een link naar de site. 

Overzicht CVP voor de 
verschillende woonhuizen

Zorgbelang Inclusief, Gelderland:              
Gezinshuis Meiners                     
Villa Ramon                                
Ganzenvlucht 
De Strang
Gezinshuis Angerlo                               
‘t Span   
Majstro
Wooninitiatief Wijchen             
 
Zorgbelang Brabant / Zeeland
Ons Huis   
Het Klavier 
De Blitz
De Vlinder   

Burgerkracht Limburg
Octopus
geWoon

Iemand die onder de reikwijdte van de Wzd 
valt, mag altijd een beroep doen op een 
cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Deze persoon 
geeft kosteloos advies en bijstand over alles 
wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met 
opname en verblijf in een accommodatie en 
met het doorlopen van een klachtenprocedure. 
De cliëntvertrouwenspersoon behartigt de 
belangen van de bewoner en/of zijn familieleden/
vertegenwoordiger.
De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon 
(CVP) Wzd heeft een expliciete rol in de Wzd. De 
ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon 
Wzd kan voor de bewoner, vertegenwoordiger 
en medewerkers het beste tot uiting komen als 
iedereen goed op de hoogte is van de taken en 
bevoegdheden van deze persoon. De CVP heeft vrije 
toegang tot de bewoners binnen ZorgWiel.
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ZorgWiel vindt duurzaamheid belangrijk binnen 
de organisatie en op de woonhuizen. We maken 
bewoners bewust van duurzaamheid en zij zijn 
er binnen hun eigen woonhuis al volop mee 
bezig. Bijvoorbeeld met het scheiden van afval, 
luierrecycling, een eigen moestuin met verse 
groenten. Daarnaast zijn bewoners ook bezig met 
groen en de natuur, op een aantal woonhuizen 
worden binnen veel plantjes gestekt en zijn mooie 
tuinen aangelegd waarbij de vlinders en bijen volop 
aanwezig zijn. Ten slotte is gezonde en gevarieerde 
voeding ook een belangrijk item, op al onze 
woonhuizen wordt dagelijks door begeleiders en 
bewoners vers en gezond gekookt.
Op social media zijn mooie voorbeelden te vinden. 

Volg ons op Facebook en LinkedIn.

Facebook: 

          Stichting ZorgWiel

Linkedin: 

          ZorgWiel Company Page

Daarnaast is duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers een belangrijk speerpunt en we 
richten ons de komende tijd ook op duurzaamheid 
van de gebouwen. We zullen hier meer over 
schrijven in onze volgende nieuwsbrieven.

Hallo, ik ben Zekiye Pinar en werk ruim 2 jaar voor 
Stichting ZorgWiel.
Toen ik met ZorgWiel in aanraking kwam was ik 
inmiddels al ca. 15 jaar uit de gehandicaptenzorg, 
maar toen ik de vacature las en de video’s van de 
locaties zag, was ik weer verliefd! In ons eerste 
gesprek kwam naar voren waar ZorgWiel voor 
staat; namelijk BEGELEIDEN MET MENSELIJKE MAAT, 
kleinschaligheid, persoonlijk contact met bewoners, 
maar ook met hun ouders/naasten en natuurlijk met 
de medewerkers. Toen wist ik het zeker! Als ik terug 
ga naar de zorg, dan is het voor ZorgWiel.
Daarnaast vond ik het mooi om te horen dat 
ZorgWiel geen “hoofdkantoor” heeft, iedereen werkt 
thuis (en nee, dat is niet in verband met Corona, 
die bestond toen nog niet ) zodat het geld gaat naar 

Duurzaamheid 

Medewerker aan het woord: Zekiye Pinar                     

Zekiye met bewoners  
van Zorgwiel

https://www.facebook.com/Stichting-ZorgWiel-111205424719848/
https://www.linkedin.com/company/zorgwiel/?originalSubdomain=nl
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waarvoor het bedoeld is: naar de zorg en behoeften 
van de bewoners.
Ik ben begonnen als flexmedewerker op 3 locaties, 
maar kreeg al gauw vaste uren op 2 locaties.  
Op dit moment werk ik op 2 verschillende locaties, 
maar op alle locaties voelde het gelijk heel 
vertrouwd en kwam ik in een warm bad!
Eén van de locaties waar ik werkzaam ben is 
Gezinshuis Meiners, waar 5 broers en zussen wonen 
met het fragiele X syndroom. De ouders van de 
bewoners wonen aan de overkant. We hebben heel 
nauw contact met de ouders, eigenlijk begint en 
eindigt onze dienst vaak daar bij ouders, voor een 
gezellig praatje, maar ook om even uit te wisselen of 
er iets bijzonders is wat we moeten weten. Omdat ze 
zo dichtbij zijn, lopen de jongens en meiden ook in 
en uit bij de ouders. Ze zeggen zelfs wel eens, ik loop 
even naar de Buuv! Hoe mooi is dat!!
Wij werken in het huis van onze bewoners, dus dat 
hebben we altijd voor ogen. Zowel voor ouders 
als voor ons is het belangrijk dat het draait als een 
gewoon gezin. Belangrijk is om elke bewoner te zien 
en te horen en op die wensen in te spelen. Samen tv 
kijken, wandelen, boodschappen doen.. gewoon de 
alledaagse dingen. De zondagse borrel bij ouders is 
altijd weer een gezellige happening!
 

De andere locatie is Villa Ramon, een woonhuis voor 
13 bewoners met een verstandelijke beperking.
Ondanks de verschillen in niveau , intelligentie, 
interesses, wensen en behoeften, is het een vloeiend 
samenspel tussen een ieder. Wat ben ik trots dat ik 
daar een onderdeel van mag zijn! Geweldig om te 
zien hoe iedereen met elkaar omgaat, met respect 
en begrip. Natuurlijk is er ook wel eens discussie 
of onenigheid (gelukkig maar, dat geeft aan dat het 
mensen zijn met eigen meningen en ideeën). 
Ook hier is onze doelstelling om onze bewoners een 
gelukkig en veilig THUIS te bieden, te laten voelen 
dat ieder mag zijn zoals hij/zij is en dat een ieder 
zich gezien en gehoord voelt.
 
Na ruim 2 jaar kan ik zeggen dat ik elke dag geniet 
van mijn bewoners, plezier heb in mijn werk en 
super blij ben dat ZorgWiel op mijn pad is gekomen!
P.S Ga gerust naar www.Zorgwiel.nl en neem zelf 
een kijkje achter de schermen met behulp van de 
impressiefilmpjes van de verschillende woonhuizen. 

Op 10 mei jl. is de Medewerkersraad weer bij 
elkaar gekomen. Hierin is het medewerkers- en 
bewonerstevredenheidsonderzoek besproken.  
Wij zijn trots op de hoge respons en het cijfer  
dat is gegeven. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is, zijn 
wij bezig om te zorgen dat de Medewerkersraad 
duidelijker zichtbaar is binnen de organisatie. Wij 
willen graag weten of er binnen de medewerkers 
behoefte is aan een Ondernemingsraad of een 
Medewerkersraad zoals deze nu is. In het najaar zal 
er via de mail een kleine enquête verspreid worden. 
Aan de hand van de uitslag gaan wij kijken hoe we 
verder zullen gaan. 

Na de zomer willen de leden  graag een keer 
aansluiten bij een teamvergadering om ook zo meer 
bekendheid en betrokkenheid te creëren. Leden van 
de huidige Medewerkersraad nemen contact op met 
de teamleiders om afspraken te maken wanneer aan 
te sluiten. Wij zijn nu met vier actieve leden, maar 
het zou fijn zijn als de raad nog groter wordt. Heb 
je een vraag of suggestie? Stuur dan een mail naar: 
mwr@zorgwiel.nl.

Zou je het leuk vinden om ook deel te nemen aan de 
Medewerkersraad, maar wil je eerst “proeven” of het 
bij je past? Ons volgende overleg is 27 september.  
Je bent van harte welkom! 

Nieuws van de Medewerkersraad 



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

Afscheid de Boterbloem
Bijdragen en nieuws uit onze woonhuizen:

Op 31 mei jl. is het begeleidingsteam gestopt op 
de Boterbloem. Dit betekent dat de samenwerking 
tussen de bewoners, ouderinitiatief de Spil en 
ZorgWiel formeel is geëindigd. 
Van de 9 bewoners hebben 4 een nieuwe woonplek 
gevonden bij zorginstellingen in de buurt. De overige 
5 bewoners hebben besloten om op de Boterbloem 
te blijven wonen en krijgen zorg van een nieuwe 
zorgaanbieder. Alle bewoners hebben afscheid van 
elkaar, de locatie en het begeleidingsteam genomen. 
Dit was goed en positief om het zo af te sluiten.
Het begeleidingsteam heeft natuurlijk ook afscheid 
van elkaar genomen. Voor een aantal begeleiders 
was het niet niks om na bijna 18 jaar de bewoners 
en de locatie achter te moeten laten. Overigens 
gold dit voor het hele team. Op 1 juni is het hele 
team inclusief flexmedewerkers, stagiaires en 
ondersteuningsmedewerker nog 1 keer bij elkaar 
gekomen en hebben zij door middel van een actieve 
fiets-trein-tocht door de bossen van Landerd flink 
de benen aan het werk kunnen zetten. Tijdens het 
fietsen kregen ze een heftige regenbui te verwerken, 

maar dat mocht de 
pret niet drukken. 
Ongestoord - al dan niet - 
met regencape aan - ging de 
tocht dwars door de bossen.  
Toen het avontuur door de bossen erop zat, leken het 
net “verzopen katjes”. 
Maar gelukkig mochten ze allemaal mee naar het huis 
van één van de collega’s die samen met een andere 
collega de dag keurig van een activiteit, en heel veel 
lekkers hadden voorzien. Tijdens een verrukkelijke 
BBQ waar ook 4 leden van de staf bij aansloten is nog 
stil gestaan bij de individuele inzet van de collega’s op 
de Boterbloem. Er is volop gememoreerd hoe het was, 
dat ze als team zo fijn met elkaar gewerkt hebben en 
dat het natuurlijk jammer is dat die samenstelling na 
die dag voorbij zal zijn. Gelukkig is er de troost dat alle 
collega’s bij ZorgWiel blijven en elkaar op de een of 
andere manier ergens wel weer zullen zien.
Dit was de laatste bijdrage voor de nieuwsbrief. 
Bedankt voor het lezen van onze bijdragen de 
afgelopen jaren. Alle goeds gewenst!
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Eindelijk kon het weer, een teamuitje. Hoe fijn om 
met iedereen samen weer wat leuks te gaan doen. 
Ook een aantal oud-collega’s - die het afgelopen jaar 
weg waren gegaan - gingen mee, erg leuk om die 
weer te zien. Een aantal collega’s had een quizzzz 
georganiseerd. Met onder aandere vragen over het 

Span, muziek en babyfoto’s van de collega’s. Er werd 
fanatiek meegedaan, maar natuurlijk was er ook tijd 
voor ontspanning en bijkletsen. We hebben genoten 
van een high tea, op het terras, genietend  
van het weer en elkaars gezelschap. 
Het was een geslaagde dag!

Team uitje ’t Span
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Spanning op en rondom De Blitz

Jeej wat was het even spannend voor onze bewoners 
bij thuiskomst op de Blitz.  
De brandweer had met zwaailichten aan de weg 
geblokkeerd, er hingen rood/wit linten gespannen 
en er werd niemand meer toegelaten achter deze 
linten, laat daar zich nu de Blitz bevinden. Door 
werkzaamheden in de straat was er een flinke 
gaslekkage ontstaan, waardoor het tijdelijk niet veilig 
was op de Blitz. We hebben zo snel mogelijk rond 
gebeld, gelukkig was nog niet iedereen opgehaald 
met de taxi, en hebben een aantal dagbestedingen 
ons geholpen met de eerste noodopvang, zodat 
wij even de tijd kregen om rond te bellen naar alle 
ouders of er mogelijkheden waren om wat hulp te 

kunnen bieden in deze situatie. Bijna alle bewoners 
zijn hierna bij ouders opgevangen, en hebben daar 
gegeten. De bewoner waarbij dit niet ging is met 
begeleiding mee naar haar huis gegaan om daar 
te eten. Gelukkig kregen we na het eten vrij snel 
telefoon dat de kust weer veilig was, de gaslekkage 
was gemaakt, en iedereen kon weer terugkeren naar 
de Blitz. Wat fijn! 
Wij willen iedereen hartstikke bedanken voor het 
meedenken, en de aangeboden hulp! 
Zo hebben we het toch samen mooi kunnen oplossen 
voor onze bewoners!  
ENORM BEDANKT!! 
Groetjes het crisisteam van de Blitz ;) 
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Het Klavier naar de boerderij
Op Tweede Pinksterdag zijn wij met een klein clubje van het Klavier naar de Campina Boerderijdagen 
geweest. Wij zijn naar de koeien bij familie van de Boom in Heeswijk-Dinther gegaan. 
Het was een leuke middag vol activiteiten. We hebben spelletjes gedaan, geschminkt,  
bij de kalfjes gekeken en vla geproefd. 
Op het einde kreeg iedereen een oorkonde en een medaille. 
Het was een geslaagde middag. 
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Pasen op ’t Span

Wat een plezier kun je hebben met een gek paashaaspak 
en een paar hele rare begeleiders in dat pak! Ze hupten 
wat in het rond en verstopte overal paaseitjes. De spanners 
schudden hun hoofd bij het zien van zoveel gekkigheid,  
maar stiekem hadden ze heel veel lol!

Vanwege het slechte weer buiten, werden alle eitjes binnen 
‘t Span verstopt. Weer of geen weer….voor de Spanners geen 
probleem. Het werd een groot feest met veel eitjes…. 
heel veel eitjes.
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Jack  
bij Gezinshuis  
Angerlo

Lieve Jack ,

Over enkele maanden wordt je 10 jaar Jack en dan ben je een teener  
en hoor je echt bij de grote jongens , zoals je neven Nando, Jules en Guus e 
n oudere jongens in het gezinshuis van Ester en Mark waar je ,nu al weer   
bijna 5 maanden, een heerlijk plekje hebt gevonden.

Oma en opa hebben ook gezien dat je sindsdien niet alleen echt groter en sterker  
bent geworden , maar ook dat je veel geleerd hebt en je daardoor steeds beter met  
dingen die je soms niet begrijpt of verwacht kunt omgaan.

Dat is fijn voor ons en alle mensen om je heen, want het maakt ons blij en we zien  
hoe je met de hulp en begeleiding van Mark en Ester echt beter in je vel bent gaan zitten .

Iedere veertien dagen schrijven Ester en Mark aan mama en papa hoe ze jou  
geholpen hebben en hoe het gegaan is met jou op school en in het gezinshuis. 
Dat hebben wij ook mogen lezen en daardoor weten ook wij hoe we jou het  
beste met alles kunnen helpen .

Natuurlijk weten wij ook zelf wel wat jij leuk vind om te doen als we af en toe je komen ophalen..  
lekkere pizza salami en toetje halen ..  
altijd even met opa in de tuin …  
en op de iPad geen enge spelletjes natuurlijk.

Het was best even moeilijken spannend voor jou en ons allemaal toen je in december naar  
Angerlo vertrok  en vooral ook heel heftig voor mama en papa . 
Maar gelukkig zien wij dat je het fijn hebt hier , vertrouwen hebt  
in Mark en Ester  en is er minder spanning en meer rust in je leventje gekomen.

Je woont nu wel bij Ester en Mark in Angerlo , 
maar om de veertien dagen haalt papa  
je op en ga je bij mama logeren . 
Mama en papa horen steeds hoe het met je gaat en  
zo kunnen we met elkaar jou  
helpen en  zorgen dat jij een gelukkige stoere teener wordt.

Dag grote man van ons ,  
tot gauw en dikke kus van je Oma en Opa.

Op Oudejaarsdag 2021 is Jack bij ons komen 
wonen. Een leuke jongen van 9 jaar, maar omdat 
hij de wereld zo op een andere manier beleeft dan 
anderen, is het soms lastig voor hem om de wereld 
te begrijpen. Beetje bij beetje leggen we dingen aan 
hem uit, vertalen we, houden we hem in het ‘hier en 
nu’, en zien we hem door de weken heen rustiger 
worden, toegankelijker worden, minder boos en 
steeds meer genieten van de dingen om hem heen.

Jack is opgegroeid bij liefdevolle ouders en betrokken 
grootouders. We houden hen iedere twee weken op 
de hoogte van datgene wat we met Jack meemaken, 
hoe het met hem gaat, wat lastig is voor hem en waar 
we hem in zien groeien.
En vanaf die ‘zijlijn’, zien ze Jack veranderen. De opa 
en oma van Jack hebben dit omschreven in een brief 
aan hem, die we voor de nieuwsbrief met de lezers 
mogen delen.
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Het Klavier bestaat 1 jaar
Op dinsdag 12 april bestond Het Klavier alweer  
1 jaar! Wat is de tijd gevlogen! Om dit met zijn allen 
te vieren, was Het Klavier mooi versierd. We hebben 
Chinees gehaald bij Het Paradijs in Uden en dit in  
de woonkamer aan een extra lange tafel met zijn 
allen lekker opgesmikkeld, jammie! Om 19:00 uur 
kwamen alle ouders om gezellig met ons te proosten 
op dit mooie moment. Het was super mooi weer, 
dus we konden gezellig met zijn allen buiten staan. 
De proost werd afgesloten met een mooie speech 
van onze Marco. Het was een geslaagde ‘eerste 
verjaardag’. 
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Woongroep Majstro ging naar FUNpop
Met bijna alle huisgenoten en ouders vertrokken we op zaterdag 21 mei 
naar Limburg. Op naar FUNpop! En fun werd het. Een heerlijk zonnetje, een 
echt festival met beroemde artiesten op een groot podium. Maar ook een 
karaoke-tent waar Dide en Hilke de sterren van de hemel zongen en Juul 
drumsolo’s gaf. Iedereen heeft ENORM genoten! En volgend jaar gewoon 
weer natuurlijk. Aftellen maar!’
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Meelopen op De Strang

Ouderdag  
op Ganzenvlucht

Binnen de staf hebben we bedacht dat het leuk 
is om af en toe een dienst mee te lopen bij een 
woonhuis, om bewoners wat beter te leren kennen 
en zij ons. Begin mei mocht ik dat doen bij De Strang. 
Ik werd hartelijk ontvangen door de begeleiding 
Gijs en Marije en kon aan de slag gaan. Samen met 
Sanne hebben we eten gekookt; gebakken krieltjes, 
bloemkool en rundvlees. Alle bewoners vonden 
het gelukkig allemaal lekker. Als toetje had ik ijsjes 
meegenomen, dat viel zeker in de smaak!
 
Daarna heeft Sanne me weer super geholpen en 
hebben we samen boodschappen gedaan bij de 
Albert Heijn. Ze kon me goed de weg wijzen en 

aangeven waar alles staat. Toen we terug op  
het woonhuis waren, hebben we gezellig met een 
aantal bewoners koffie gedronken, terwijl Marije  
bij Hanneke een ingewikkeld kapsel aan het vlechten 
was. Het resultaat was prachtig!
 
Met Lianne en Hanneke nog 2 spelletjes Mens-erger-
je-niet gedaan, waarbij ik het eerste potje won. Ze 
hebben in het tweede potje wraak genomen, want 
toen werd Lianne eerste en ik allerlaatste. 
Ik vond het super gezellig en hoop dat ik er nog eens 
terug mag komen

Jeanet 

Het was al ruim 2,5 jaar geleden dat we samen  
met de ouders en verwanten van onze bewoners  
een fijn en gezellig samenzijn konden hebben.  
Om samen ‘al wat goed is’ te vieren. 
Belangrijk, want door deze fijne momenten  
kunnen we samen ook de moeilijkere  
momenten aan. Want het leven kent ook 
worstelingen, zoektochten en even uit balans  
raken etc. Door als ouders en team samen  
te staan, kunnen we die brede basis vorm- 
geven. Met een moeilijk woord een stevig  
‘sociaal weefsel’ maken en verzorgen.
Naast ontspannen samenzijn met een hapje  
en een drankje, hadden we een leuke quiz 
georganiseerd. 4 Bewoners kozen hun team,  
met ouders en medebewoners en beantwoorden 
allerlei vragen. Weetjes over bewoners, ouders 
of medewerkers, muzikale fragmenten van tv 
programma’s etc.  Daarna oud-Hollandse spelletjes; 
spijkerpoepen, eierlopen, hoela hoepen en sjoelen.
Afgesloten door met z’n allen een potje 
touwtrekken, kort na de opening van het buffet (de 
oudervereniging had een mooi bedrag beschikbaar 
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gesteld) hebben we kunnen genieten van muziek 
maken en/of muziek luisteren van onze huisband 
‘The wilde Goose’. Ganzenvlucht heeft de rijkdom 
van muzikaal talent onder enkele medewerkers en 
bewoners.
Het feest werd helemaal compleet toen ook twee 
muzikale ouders/verwanten aansloten en we konden 
swingen op ‘tutti frutti’ – van Elvis Presley. Kortom 
een heerlijke geslaagde middag avond met veel blije 

gezichten en een zonnig genieten. Al waren  
de voorspellingen niet geweldig, de zon heeft  
voor ons zijn beste beentje voorgezet en maakte ons 
feestje compleet.
Bewoners, ouders en collega’s bedankt voor weer  
een onvergetelijk moment samen!

Rogier Jurcka, teamleider Ganzenvlucht
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Ragna op Villa Ramon

Uitje naar de lammetjes  
met Ganzenvlucht

Hallo allemaal,
Mijn naam is Ragna Weijers, 33 jaar en woon nu sinds  
4 maanden in Elst bij Villa Ramon. 
Ik heb hier nu mijn eigen appartement. Hier ben ik erg 
blij mee. Mijn appartement is roze, want dat is mijn 
lievelingskleur! Op mijn appartement staat het vol met 
paarden. Nee geen echte hoor, maar beeldjes ervan. 
Deze verzamel ik. Ik ben namelijk gek op paarden. In 
maart ben ik ook samen met mijn moeder naar de 
paardenshow Cavalluna geweest in Rotterdam. Dit vond 
ik hartstikke leuk! 
Verder vind ik het leuk om dvd’s te kijken op mijn 
appartement of met een filmavondje op Villa Ramon. 

Mijn lievelings dvd is die van een concert van Nick & 
Simon. Hun muziek vind ik namelijk hartstikke leuk! Zelf 
zing ik dan ook graag mee. Andere hobby’s van mij zijn 
shoppen en wandelen samen met mijn moeder.
Ik vind het leuk dat ik in de nieuwsbrief mag komen en 
wie weet tot ziens!
Groetjes, Ragna

Op 20 mei zijn we met een aantal bewoners naar 
Zutphen geweest om lammetjes te kijken.
Een van onze begeleidsters, Jolien, en haar zus 
hebben op de ouderlijke boerderij waar ze zijn 
opgegroeid schapen, en die schapen hebben 
lammetjes gekregen.
We werden hartelijk ontvangen met koffie,  
thee en wat lekkers, en daarna zijn we tussen  
de schapen en lammetjes gaan zitten, ze stonden 

heerlijk buiten, want het was prachtig weer.
Het was erg gezellig en we kijken terug op een 
geslaagde dag.
Hopen dat we volgend jaar weer mogen.
Groetjes de Gansjes van de Ganzenvlucht.

foto Ragna
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Vakantie Villa Ramon
Midweekje weg VAN 16 MEI TOT EN MET 20 MEI
eindelijk is het dan zover we gingen weer lekker een 
midweekje weg
dit keer ging iedereen mee op de verjaardag van iris 
we gingen met 4 auto’s en iedereen werd ingedeeld bij 
iemand in een auto
toen we daar waren werden de kamers ingedeeld 
sommige wouden dolgraag alleen slapen en andere 
samen 
s-avonds gingen we eerst de verjaardag van iris vieren 
en daarna gingen we bowlen
met z’n allen dat was gezellig er waren een aantal die 
een strike hadden gewonnen
s-avonds hadden we een orkest van de kikkers bij ons 
huisje, dat deden ze voor het paringsritueel en daar 
konden we van mee genieten (dus niet)
dinsdag gingen we naar ouwehands dierenpark in 
rhenen  daar zagen we ook twee schattige pandaberen 
wuwen en xinja
die zaten heerlijk te genieten van hun eten ze hadden 
ook een winkel wat met panda’s te maken had in heel 
mooi chinees gebouw 
we hebben ook een zeeleeuwenshow gezien de 

zeeleeuwen deden leuke trucjes 
s-avonds aten we friet natuurlijk wel buiten en sommige 
hielden een beauty avond en dat was all inclusief met 
een heerlijke gezichtmassge 
en de volgende dag gingen we zwemmen of naar de 
pyramide van Austerlitz of gewoon lekker in het huisje 
verblijven en bij thuiskomst namen we een cocktail en 
gingen we buiten gourmetten
donderdag gingen er een paar naar het oorlogs 
museum  in Soesterberg en de anderen gingen shoppen 
iedereen had wat leuks of wat nuttigs gekocht
en s-avonds gingen we uit eten bij een wokrestaurant 
bij het wereldpaleis en de volgende dag gingen we naar 
huis en toen we thuis kwamen gingen we lunchen met 
taart 
de volgende dag hadden we dan eindelijk voor het eerst 
de broers en zussendag
ook deden we een quiz over alle bewoners dat was 
leuk en later ook van de begeleiding daarna aten we 
broodjes en soep 
het was van 11 uur s-morgens tot een uur of 2 
s-middags kortom voor herhaling vatbaar
met vr gr madieke
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Vakantie Villa Ramon

Broers- en zussendag Villa Ramon
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Meelopen op ’t Span
Wendy is op bezoek geweest. Wat een gezelligheid. 
Lekker met de spanners meegegeten. Een wandeling 
in het limos park en aansluitend mee gedanst 
tijdens onze donderdagavond pyjama disco. Nou....
Wendy kon aardig mee huppelen!!!! Later gesmuld 
van de traktatie die ze had meegenomen. Kortom....
een groot succes!!!
Bewoners vonden het erg gezellig dat je er was, 
Wendy!!! Voor herhaling vatbaar hoor!
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Octopus naar Funpop
En hier doen wij het voor! Hier draait het om! 
Onze superbegeleiders en onze lieve bewoners van Octopus kregen een prachtig compliment 
op funpop:
Een compliment van een onbekende mevrouw: Ze stond bij ons in de buurt. Ze zei dat als ze 
een prijs zou mogen uitreiken voor hoe men met de bewoners om gaat, dan zouden wij die 
dubbel en dwars winnen. Ze had vol verwondering naar ons staan kijken en van ons genoten.. 
nou een groter compliment kun je niet krijgen toch!?
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Villa Ramon, Manfred loopt de Roparun
Hallo,
Ik ben Manfred en woon op Villa Ramon.
Ook dit jaar heb ik weer de Roparun gelopen dat was mooi en een hele
Mooie ervaring.
We zijn gestart in Enschede dat ia Overijsel en zijn ook door Gelderland gelopen.  
De finish was in Rotterdam.
In Nijmegen was het heel mooi versierd.
We zijn op zaterdag gestart en kwamen maandag aan, dat was tweede pinksterdag.
We hebben 1 nacht heel slecht weer gehad, maar zijn goed aangekomen in Rotterdam.
Toen ik thuis kwam bleek later dat ik Corona had.
Het gaat nu wel goed hoor!
 
En volgend jaar (?) ga ik weer.
 
Groetjes Manfred.


