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                             Wij (her)kennen Kwestbaarheid 

• Persoonlijke ervaring met Psychose 

• Op de werkvloer 

• Samenwerking (ouders, familie, Fact, Behandelaar) 

 

 

 



Liefdevolle inzet en aandacht is voor ons vanzelfsprekend. 

• Woonzorg 

• Individuele begeleiding 

• Ambulante zorg 

• Huishoudelijke ondersteuning 

• Kortdurend verblijf 

• Dagbesteding  



Prettig wonen ontzorgt 

 
• Starten met ambulante ondersteuning 
• Van WoonZorg naar ThuisZorg 
• Méér dan uitsluitend plezierig wonen 
• Samenredzaamheid vergroten 



 
 
 

 

Chique WoonZorg kenmerken 

 

• Ondersteuning door één vaste persoonlijke assistent of een vast team. 

• Mooie woningen op toplocaties. 

• Geen wachtlijsten. 

• Individuele woning of kleine zelfstandige woongroep. 

• Stimulatie werken, leren en sporten. 

• Behoud van levensstijl. 

• Samenwerking met familie/naasten. 

• Samenwerking met ketenpartners. 

• Geen belangenverstrengeling. 
 

 



Een zorgplan is een levensplan van doelen in de toekomst. 

 

 
Waar mogen wij jou blij mee maken? 

Geluk is pas mooi als het zichtbaar wordt. 

 
 

 



• Goedgekeurde zorgcontracten 

• Gecontracteerd aanbieder Samenwerkingsverband 
Oosterschelde 

• Contractspartij Porthos (Vlissingen, Middelburg, Veere) 

• Transparante facturatie 

• WLZ / WMO 

• PGB en goede samenwerking SVB  

• Zorg In Natura 

• Verantwoording WTZi en Nza 



• ISO 9001:2015 certificering vanuit KIWA Nederland 

• SBB- stagebegeleiding 

• Aangesloten bij de Nza (Nederlandse ZorgAutoriteit) 

• Aangesloten bij Vektis met AGB-code 

• Cliënttevredenheidsonderzoek 2016: 
Onze cliënten waarderen ons met een gemiddeld cijfer: 8,8 

• Medewerkertevredenheidsonderzoek 2016: 
Onze medewerkers waarderen ons met een gemiddeld cijfer: 8,2 
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ledenbijeenkomst van Ypsilon boven 
de Westerschelde 14 maart 2017. 

• Prettig wonen en goede verzorging vormen het 
fundament  voor het welzijn van mensen en dus ook 
van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Gediplomeerde begeleiders, die allen in vaste dienst 
zijn van ChiqCare, waarborgen dit fundament voor 
onze cliënten en hun familie, aldus de heer Van den 
Bor. Er is geen wachtlijst doordat ChiqCare tijdig 
investeert/voorfinanciert.  

 



Keukentafelgesprek 

• De gemeente stelt in het keukentafelgesprek vast of 
beschermd wonen en andere hulp  noodzakelijk zijn 
(bijv. rolstoel, aangepast werk, e.d.). ChiqCare 
koopt vervolgens zo nodig aanvullende hulp extern 
in (bijv. Fact, psychiater, bewindvoerder); extern om 
” belangenverstrengeling” te voorkomen.  

 



Mer over ChiqCare 

• ChiqCare is een kleine, nieuwe organisatie met 
weinig overhead en bureaucratie. Daardoor kan hij 
met de gebruikelijke tarieven van de gemeente en 
het zorgkantoor een breed en zeer flexibel aanbod 
van diensten realiseren, in principe in heel 
Nederland. Bij een nieuwe vraag geeft ChiqCare 
meteen ambulante hulp, koopt passende 
woonruimte en verhuurt die aan de cliënt. De 
cliënten wonen onder intensieve zorg op zichzelf of 
in een kleine groep. 

 



In Zeeland 

• In Zeeland begeleidt ChiqCare nu 6 cliënten en wel 
in het kader van een contract met het 
Samenwerkingsverband Oosterschelde (en naar 
verwachting binnenkort ook met 
Porthos/Walcherse gemeenten). 

 



Met familie en naasten 

• ChiqCare werkt nauw samen met de 
familie/naasten van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en/of een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. Reden voor afwijzing is: 
drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik, of agressie 
die niet voortkomt uit de kwetsbaarheid 



• Vragen: 

• De aanwezige leden stelden veel informatieve vragen 
naar aanleiding van de power point presentatie (zie 
onder dit verslag). Daarnaast werden ook enkele 
kritische opmerkingen gemaakt. Allereerst werd 
bezwaar gemaakt tegen de suggestie dat ook Zeeuwse 
instellingen niet tijdig investeren terwijl er een groot 
kapitaal op hun plank zou liggen. Een tweede punt van 
discussie betrof  het volgende: de gemeente gaat over 
het geld voor de WMO/Beschermd Wonen, terwijl het 
zorgkantoor het geld voor de WLZ/Opname in kliniek 
beheert. Discussiepunt: Er kan een perverse prikkel 
vanuit gaan. Dat is het geval als een cliënt onterecht 
wordt overgeplaatst van BW naar Opname, of 
omgekeerd. En ook door een wachtlijst in stand te 
houden. Daarnaast zorgt de overgang met 18 jaar van 
Jeugdwet naar WMO voor problemen 


