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Het afgelopen jaar was voor Stichting Zorgfactor een turbulent jaar met ups en downs. 
 
We zijn dit jaar ondanks de voortdurende dreiging van corona enthousiast gestart. Echter al 
gauw bleek dat onze lang gekoesterde samenwerking met de gemeente Nijkerk niet tot de 
gewenste resultaten leidde. Het aanbod vanuit de gemeente om mensen vanuit de WMO 
over te zetten naar de WLZ was dermate laag dat wij in september wel genoodzaakt waren 
deze samenwerking te beëindigen. Hieruit vloeide voort dat we helaas ook van een drietal 
zeer gewaardeerde medewerkers afscheid moesten nemen. 
 
Verder heeft de gemeente Nijkerk besloten om de scholing van statushouders niet meer 
onder te brengen bij de Taalschool in Nijkerk maar bij een instantie in Amersfoort. Dit had 
directe gevolgen voor de gezamenlijke opleidingen die we met de Taalschool verzorgden. 
 
Positieve ontwikkeling zijn de goede contacten met de fysiopraktijk Fortius waar sinds kort 
de Locomat, een robot die mensen weer leert lopen, is ondergebracht.  
 
Verheugend is verder te vermelden dat zowel de Stichting Zorgfactor als de Stichting 
Zorgfactor Midden Nederland als leerbedrijf zijn erkend. 
 
Het gastenbestand is dit jaar ongewijzigd. Daarnaast bieden we op diverse adressen hulp in 
huis. 
 
Ook het aantal vrijwilligers is zodanig op peil gebleven dat we de zo gewenste “een op een” 
begeleiding kunnen voortzetten.  
 
We zijn er trots op dat er ook dit jaar weer veel stagiaires praktijklessen bij ons hebben 
gevolgd.  
 
Het alert zijn op signalen uit de samenleving en hieraan invulling geven in de vorm van 
ondersteuning, is een steeds belangrijker taak. 
 
Mensen die hulp nodig hebben mogen niet in de steek gelaten worden. 
 
Stichting Zorgfactor is er niet alleen voor mensen met een aandoening, maar ook voor 
degenen die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het arbeidsverkeer. 
 
 
Doelstellingen voor 2022: 

 Meer mensen (vrijwilligers) blijven ondersteunen met een financiële tegemoetkoming. 
 Uitbreiding van het aantal gasten bewerkstellingen. 
 Meer bekendheid creëren bij de Nijkerkse bevolking. 
 Verdere uitbreiding van de werkzaamheden die Stichting Zorgfactor voor ogen staan 

met als uitgangspunt “een menswaardig bestaan”. 
 Het leveren van uitmuntende en warme zorg op basis van kleinschaligheid 
 Fungeren als portaal waar alle vragen binnenkomen. 



 Het helpen uitbouwen van de nieuwe Stichtingen WFactor en Zorgfactor Midden 
Nederland 

 Het ondersteunen van de Stichting Zorgfactor Midden Nederland om te komen tot 
een professionele en gecertificeerde Zorg- en Verpleegstichting. 

 Inloopbijeenkomsten aanbieden waarbij mensen onder genot van een kopje koffie of 
thee bijeenkomen en desgewenst een kaartje kunnen leggen. 

 
Voor de Stichtingen Wfactor en Zorgfactor Midden Nederland geldt, dat zij in juridische zin 
los staan van de Stichting Zorgfactor, alhoewel de bestuurders van deze stichtingen uit 
dezelfde personen bestaan. 
 
 
 
 


