
Ieder mens heeft talenten. Op zich niets bijzonders, 
zeker voor jezelf niet. Je doet gewoon wat je leuk vindt 
en daar ben je dan vaak goed in. Zo vanzelfsprekend, 
omdat het je makkelijk afgaat. Doen waar je goed in 
bent, levert energie op; je wordt er blij van. Maar wat 
jou makkelijk afgaat, kan voor een ander iets heel 
bijzonders zijn. Zo kan ik vol bewondering kijken en 
luisteren naar zangers en zangeressen die moeiteloos 
de prachtigste nummers kunnen zingen. 

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Op Eerste Kerstdag werd het Knoopgala uitgezonden, een 
programma dat gepresenteerd werd door Paul de Leeuw. 
Mensen met een beperking traden op in het Circustheater in 
Scheveningen. Ik was onder de indruk van hun bijzondere 
talenten. De beperking van de artiesten speelde geen enkele 
rol, het ging om hun muzikale talenten en die hadden ze, dat 
is zeker. Eén van de artiesten viel mij direct op, een man met 
een prachtige stem, Ron. Hij zong ‘Mag ik dan bij jou’ samen 
met Claudia de Breij. De moeders van Claudia en Ron zaten 
in de zaal, hun ontroering was duidelijk zichtbaar. 

Een aantal dagen na het Knoopgala ontdekte ik dat Ron in 
een woonvorm van SWZ woont. Toen kwam ook een gevoel 
van trots omhoog. Trots, omdat Ron zijn mogelijkheden 
heeft ontplooid en zijn talenten heeft benut. Iedereen die 
zijn optreden niet heeft gezien wil ik adviseren om dit alsnog 
te doen. Daar word je blij van! Mensen die hun talent benut
ten worden pas echt waardevol voor hun omgeving.

Wist u dat het filmpje van 
Ron	op	www.youtube.nl	
terug te vinden is? U vindt 
het filmpje door te zoeken 
op	‘Ron	Gloudemans	en	
Claudia de Breij’. 
Of zoek bij  ‘Uitzending 
gemist’	op	‘	Knoop	Gala’.

Talent krijgt pas 
waarde als je het 
benut
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SWZ Online!
We hopen dat het u is opgevallen: SWZ heeft ‘online’ aardig aan de weg getimmerd 
in 2013. Onze websites voldeden niet meer aan de wensen. We willen SWZ anno nu 
op een daadkrachtige manier presenteren, zodat we iedereen op een eigentijdse 
manier van de juiste informatie kunnen voorzien. Er zijn dan ook drie prachtige websites 
gelanceerd in 2013, waar we enorm trots op zijn.

www.swzzorg.nl 
De website www.swzzorg.nl bestond al, 
maar is in een nieuw jasje gestoken. Met 
de overzichtelijke structuur, de activiteiten
agenda, het uitgebreide nieuwsoverzicht en 
andere functies, laten we graag zien wat 
SWZ voor u en anderen kan betekenen. 
Sinds de lancering in juni hebben we regel
matig leuk en interessant nieuws geplaatst. 
Heeft u bij nieuwsberichten bijvoorbeeld 
het artikel gelezen over de HKZ certifice
ring van SWZ? 

www.zonhove.nl
Bijzonder trots zijn we ook op de website 
www.zonhove.nl. Deze is gelanceerd op 
de	 Belanghebbendendag	 van	 dinsdag	 26	
november, tegelijkertijd met de brochure 
‘Dit is Zonhove!’ en de film ‘Dit is Zonhove!’.  
Dit	 is	 het	 bekijken	 meer	 dan	 waard.	 Via	
www.zonhove.nl laten we u graag alle as
pecten van het met zorg wonen, werken, 
leren en leven ‘op Zonhove’ zien. Tevens laat 
de site op een overzichtelijke manier zien 
welke activiteiten er georganiseerd worden 
voor cliënten, verwanten, inwoners van Son 
& Breugel en mensen uit de regio.

Door Sandra van Dijk, Assistent PR & Communicatie 

Lunchroom	De	Keyser	ontvangt 
10.000	euro	van	Rotary	Helmond
Rotary Helmond heeft op 12 januari 2014 een cheque ter waarde van10.000 euro 
overhandigd aan Lunchroom De Keyser in Helmond. De cheque werd uitgereikt 
tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van de Rotary Helmond. 

Lunchroom	De	Keyser	gaat	het	geld	gebruiken	om	de	lunchroom	bekender	en	aantrek
kelijker te maken zodat er meer klanten komen. Daardoor ontstaat er meer werkgelegen
heid voor de cliënten van de lunchroom.



Andree	Brinks	uit	Boxmeer	 (53	 jaar)	
blijkt blind geboren én imker. Hoe 
heeft deze combinatie ooit tot stand 
kunnen komen? Desgevraagd kan 
hij zich levendig herinneren dat hij 
als	kind	van	4	of	5	jaar	mateloos	kon	
genieten van het zoemen van met 
name hommels en bijen op bloemen 
en planten in zijn directe omgeving. 
Na verloop van tijd wist hij deze twee 
bijensoorten op zijn gehoor ook te 
onderscheiden. Dat vermogen heeft 
er gaandeweg toe geleid dat hij nu 
met het oor tegen de kast feilloos kan 
vaststellen hoe een bijenvolk zich in 
diverse omstandigheden gedraagt. Is 
het bezig de temperatuur in de kast 
op te voeren of juist te matigen? Zijn 
de jonge bijen midden in de nacht – 
hij staat er voor op! – bezig de boel 
te	 verzegelen?	 Andree	 kan	 het	 je	
zeggen	want	hij	kan	het	horen.	(Het	
is dan ook niet verwonderlijk dat hij 
in zijn werkzaam leven pianostem
mer	was.)	Terwijl	hij	dat	tot	in	details	
vertelt – vertellen kan hij als de beste 
– begin ik te beseffen wat ik als imker 
allemaal mis omdat ik altijd alleen 
maar mijn ogen gebruik. Ik luister 
eigenlijk nooit zo naar mijn volk.  
Hetzelfde geldt voor ruiken en proe
ven.	 Andree:	 “Je	 kunt	 aan	 de	 geur	
vaststellen dat een volk bijvoorbeeld 
gestresst is: dan komt er een zurige 
lucht uit de kast. Er is dus iets aan de 
hand. Het huilen van de bijen in ge
val van moerloosheid is ook ziende 
imkers wel bekend, maar maakt op 
mij natuurlijk onmiddellijk diepe in
druk, omdat het mijn enige indruk is. 
Zoiets geldt ook voor proeven. Het is 
voor mij niet zo moeilijk verschillende 
soorten honingen van elkaar te on
derscheiden.	Je	zou	kunnen	zeggen:	
het niet kunnen zien bevordert de 
capaciteit van je overige zintuigen. 
Een nadeel is nooit zo groot of er zit 
ook wel een voordeel aan.”*

Herman Arts
Hoe	 komt	 Andree	 Brinks	 aan	 zijn	
wijsheid	omtrent	de	honingbij?	“Nou,	
mijn vader tandemde mij nog 
wel eens naar bijenstand De Korvers
hof in Hilversum. Daar heb ik veel op
gestoken over bijen. Later was ik 
werkzaam op een zorgboerderij in 
Overloon. Daar werden ook bijen ge
houden, maar de communicatie ver
liep jammer genoeg niet zo goed. 
De imkervereniging in de regio was 
mij wel goedgezind, maar hield ten
slotte de boot af toen het er opaan 
kwam mij te begeleiden. Imkers zijn 
niet zelden einzelgänger, die weinig 
aannemen van anderen en moeilijk 
te porren zijn voor nieuwe ontwikke
lingen. Nou is het onder je hoede 
nemen van een blinde natuurlijk ook 
wel een lastige zaak als het bijen 
betreft. Dat besef ik heel goed. Toch 
wilde ik niets liever dan over een 
eigen	bijenvolk	beschikken.”	Via	 Jan	
Charpentier, die aandacht had voor 
de belangstelling van mensen met 
een handicap voor de honingbij, 
kwam	 Andree	 terecht	 bij	 Herman	
Arts,	imker	te	Sint	Anthonis.	Andree:	
“Herman	Arts	is	een	bijengrootmees

ter. Hij geeft privélessen, voorname
lijk praktijk. Dankzij zijn emphatisch 
vermogen kon hij zich voorstellen 
dat ik graag een bijenvolk zou willen 
hebben. Daarvan is het ‘t afgelopen 
jaar dan ook gekomen. Eindelijk had 
ik mijn eigen volk achter in mijn eigen 
overigens	 bescheiden	 tuin.	 Gewel
dig! Ik was zo gelukkig als een kind. 
Als	 het	 kind	 van	 50	 jaar	 terug	 zeg	
maar.”

Utrechts bijenmaatje
Het	 klinkt	 wat	 raar:	 Andrees	 bijen
maatje	Rob	van	Veldhuijzen	(61	jaar,	
ook	wonend	in	Boxmeer)	 is	van	be
roep bestrijder van ongedierte, van 
plaagdieren maar – wellicht ook 
daarom – een groot natuur en die
renliefhebber	en	kenner	van	zo’n	50	
diersoorten op korte afstand van de 
mens. Daarom zocht ook hij – los van 
de hem tot dan toe onbekende 
Andree	Brinks	-	contact	met	Herman	
Arts.	 In	 hetzelfde	 jaar	 als	 Andree	
kreeg ook Rob een bijenvolk. Niet 
veel	 later	 bleek	 die	 Brinks	 zo’n	 500	
meter bij hem vandaan te wonen.  
En laten ze nou toevallig ook nog 
beiden Utrechtenaren zijn met een 

groot	gevoel	voor	de	typisch	Utrecht
se tongval en humor. Maar ja, dan 
nóg blijft het lastig een blinde onder 
je hoede te nemen als het bijen 
betreft. Toch? Nou, niks daarvan. Rob 
van	Veldhuijzen	stamt	uit	een	gezin	
waarvan	de	vader	40	jaar	betrokken	
was bij blindeninstituut Bartimeus 
in Zeist. Ook organiseerde het gezin 
Veldhuijzen	vakantieweekenden	voor	
lichamelijk gehandicapten. Rob heeft 
een	dochter	met	het	syndroom	van	
Down en bekommert zich om een 
ernstig gehandicapt zorgvriendje. 
Rob:	“Het	zorgen	voor	de	medemens	
heb ik dus via de genen meegekre
gen.	Andree	en	ik	zijn	twee	handen	
op één buik.”

Het bijenvolk
Het volk staat drie bakken hoog ach
ter	in	het	tuintje	van	Andree	met	het	
vlieggat	 naar	 een	 muur	 van	 zo’n	 2	
meter hoog, met het oog op de 
buren. Niemand heeft er last van. Het 
is een Buckfastvolk. Een uur of wat 
geleden heeft de maatschap het 
volk nog gecontroleerd, zoals dat we
kelijks	 gebeurt.	 “Wat	 zijn	 de	 darren	
weer	 actief”,	 zegt	 Andree,	 de	 kast 
naderend. Hij kan hun kabaal feilloos 
imiteren. We maken foto’s. Dat moet. 
Want het kán dus: blind zijn en toch 
bijenhouden. Dankzij een onwaar
schijnlijk goed gehoor. En dankzij een 
maat van formaat. Dat wél natuurlijk. 

* Voor wie zo langzamerhand aller-

gisch is geworden voor deze aan Jo-

han Cruyffs taalschat ontleende for-

mulering, heb ik een toepasselijk 

alternatief: Frederik van Eeden schreef 

in zijn bundel ‘Grassprietjes’ door 

Cornelis Paradijs al in 1885(!): “De 

Heer der Hemelen slaat zo fel geen 

wonden of schenkt er pleister bij”.

Een blinde imker en zijn 
bijenmaatje 
Het voordeel van een nadeel

In deze rubriek richten we de spot 

op een cliënt van SWZ met een 

leuke, bijzondere hobby. Heeft u 

ook een hobby en wilt u daarmee 

in de nieuwsbrief komen te staan? 

Stuur dan een bericht naar 

redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl. 

Een van onze redacteuren neemt 

dan contact met u op.

Gespot…
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Als je je voorbereidt op een gesprek met een blinde imker over wie je verder niets weet, vraag je je onder 
andere af of je te maken gaat krijgen met een blinde vanaf de geboorte of met iemand die gaandeweg 
zijn leven blind geworden is. Dat maakt nogal verschil. Van een blindgeborene neem je voetstoots aan dat 
het laatste wat zijn aandacht zal hebben een bijenvolk is. Het zal dus wel een imker betreffen die op latere 
leeftijd blind werd en zijn hobby niet op wou geven.

Door Ton Thissen. Dit artikel is overgenomen uit het blad ‘Bijenhouden’ 2012 september # 14

Rob van veldhuysen en Andree Brinks bij de bijen van André.
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Tijdens deze middag zijn de genodigden meegenomen op een inspire
rende	 levensreis	 van	mensen	met	 een	 (ernstige)	meervoudige	 beperking,	
die	met	zorg	wonen,	werken,	leren	en	leven	‘op	Zonhove’.	Aan	de	hand	van	
filmpjes en presentaties zijn o.a. de vroegbegeleiding voor de allerklein
sten, het onderwijs van de Emiliusschool, de behandelmogelijkheden tot de 
begeleiding van de oudste cliënten van Zonhove in beeld gebracht. Zonhove 
bruist, midden in de samenleving, midden in Son en Breugel.

Tijdens deze bijeenkomst is de nieuwe website van Zonhove, gelanceerd 
(www.zonhove.nl)	 	 en	de	nieuwe	brochure	over	Zonhove	gepresenteerd.	 
De middag werd afgesloten met een bezoek aan de prachtige expositie van 
kunstwerken, gemaakt door cliënten van SWZ, die tentoongesteld zijn in 
het gemeentehuis van Son & Breugel. 

De filmpjes die gepresenteerd zijn tijdens deze middag vindt u terug onder 
menukeuze foto’s en video’s evenals een fotoimpressie. De brochure kunt 
u op de website vinden via de menukeuze Dit is Zonhove!

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Op dinsdag 26 november jl. heeft Zonhove een belanghebbenden
bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Dit is Zonhove!’. Voor deze 
bijeenkomst zijn diverse relaties van Zonhove uitgenodigd, van ouders 
tot de gemeente Son en Breugel. Van behandelaars tot collegazorg
instellingen. 

Eerste Belanghebbendendag
Zonhove een succes!

U ziet en hoort veel en u maakt veel mee bij SWZ. U weet wat 
er goed gaat en u weet wat er beter kan. Bij SWZ vinden we het 
belangrijk dat we blijven leren en de zorg en ondersteuning con
tinu verbeteren. Daarom nodigt Jody Cath, Bestuurder van SWZ, 
u uit met haar in gesprek te gaan tijdens één van de ‘rondetafel
gesprekken’. Eén van de thema’s waar we over willen nadenken is: 
‘Wat gaat er goed bij SWZ, wat kan beter?’. U kunt ook zelf onder
werpen aandragen waarover u graag eens zou willen praten. Het 
doel van de rondetafelgesprekken is dat we over onderwerpen 
met u van gedachten willen wisselen en graag uw mening horen.

Er zijn twee bijeenkomsten voor cliënten en er is één bijeenkomst voor 
verwanten van cliënten. Per bijeenkomst is er plek voor 8 deelnemers. 
Opgeven kan door te bellen met het bestuurssecretariaat op toestel 
0499-489941	of	door	een	e-mail	te	sturen	naar:
secretariaat.raadvanbestuur@swzzorg.nl.

Data ‘Rondetafelgesprekken’ 2014

Bijeenkomsten voor cliënten:
-	 9	april	van	13.30	–	16.00	uur
	 Locatie	AC	Eindhoven,	Palladiostraat	27	te	Eindhoven
-	 5	november	van	13.30	–	16.00	uur
	 Locatie	Zonhove,	Nieuwstraat	70	te	Son

Bijeenkomst voor verwanten van cliënten:
-	 5	juni	van	19.30	–	21.30	uur
	 Locatie	Zonhove,	Nieuwstraat	70	te	Son

Uitnodiging
‘rondetafelgesprekken’ met
Bestuurder Jody Cath

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Door Petra van den Bergh, Beleidsadviseur SWZ

Reanimatiebeleid SWZ
SWZ biedt zorg en ondersteuning afgestemd op de wensen 
en opvattingen van de cliënt. Ook bij ingewikkelde vragen 
met mogelijk grote gevolgen is het goed om vooraf met u 
af te stemmen. Daarom heeft SWZ een reanimatiebeleid. 
Binnenkort wordt u per brief daarover nader geïnformeerd.



Trots
2013	 was	 het	 jaar	 van	 “verantwoordelijkheid 
nemen”. We vroegen de afdelingen van SWZ hoe 
zij hieraan invulling hebben gegeven en waar zij 
trots op zijn.  Het resultaat was dat we overspoeld 
werden met allerlei initiatieven, die medewerkers 
hadden gerealiseerd om onze organisatie beter te 
maken, om betere zorg en ondersteuning te 
bieden en om beter voorbereid te zijn op toekom
stige ontwikkelingen. Enkele thema’s sprongen er 
uit. Op verschillende locaties zijn medewerkers 
van dagbesteding en wonen beter gaan samen
werken. Door elkaar hand en spandiensten te 
verlenen konden cliënten vlotter geholpen wor
den.	Onnodig	wachten	(voor	cliënten)	en	tijdver
lies	 (voor	 personeel)	 kon	 hierdoor	 beperkt 
worden. Ook werd veel aandacht besteed aan het 
beter opstellen, afspreken en nakomen van de 
Persoonlijk	 Plannen.	 Voor	 cliënten	 met	 ernstige	
beperkingen werd arbeidsmatige dagbesteding 
opgezet. Er werd een cursus opgezet voor vrijwil
ligers	 en	 mantelzorgers,	 die	 cliënten	 met	 NAH 
ondersteunen.	Voor	Zonhove	was	de	belangheb
bendendag	een	hoogtepunt.	“Achter	de	schermen”	
hebben	 medewerkers	 van	 de	 “ondersteunende	
diensten” zoals administratie, automatisering,  
beleidsbureau, facilitair en personeelszaken, er 
aan bijgedragen dat de organisatie verbeterd 
werd en dat ook in financieel opzicht SWZ een 
goed resultaat kon halen. Dat hebben we nodig 
voor de toekomst. De conclusie is dat SWZ trots 
mag zijn op de prestaties. 

Slagvaardig
Toch blijft het belangrijk dat we alert zijn en 
slagvaardig inspelen op de ontwikkelingen die op 
ons af komen. Slagvaardig wordt dan ook het 
centrale	 thema	 voor	 2014.	 Een	nieuw	 jaar	 bete
kent ook: nieuwe ambities, nieuwe jaarplannen 
en een nieuwe begroting. Wat willen we het ko
mend	 jaar	 bereiken?	Grotendeels	 is	 dat	 al	 afge
sproken in ons meerjarenbeleidplan. Maar ook 
zullen we ons moeten voorbereiden op het beleid, 
dat door de regering is ingezet. En dat wordt een 
hele uitdaging.

Participatiemaatschappij
De regering wil de zorg aan mensen met een be
perking verbeteren, maar tegelijk mag dit ook 
minder	 geld	 kosten.	 Daarom	 wordt	 de	 “verzor

gingsstaat”	vervangen	door	de	“participatiemaat
schappij”. Dat betekent dat de overheid minder 
voor ons zal zorgen en dat we meer elkaar moeten 
helpen. Dat geldt ook voor mensen met een 
beperking. Een aantal diensten zullen hierdoor uit 
de	AWBZ	verdwijnen,	zoals	begeleiding	en	behan
deling voor mensen die nog zelfstandig wonen. 
Ook zullen mensen met minder ernstige beper
kingen	 (de	“lage”	 ZZP’s),	 die	 nog	 geen	 indicatie	
voor verblijf hebben, deze indicatie niet meer 
krijgen.	Gedeeltelijk	worden	deze	diensten	over
genomen door de gemeenten, via de WMO, en 
gedeeltelijk	door	de	zorgverzekering.	Vanaf	2015	
zal er hard bezuinigd worden en daar moeten we 
ons op voorbereiden. Deze verandering zal vooral 
van toepassing zijn voor cliënten van de activitei
tencentra. Wilt u meer weten? Op de volgende 
pagina leest u over de Wmobijeenkomsten die 
we voor cliënten organiseren.

Koers van SWZ
SWZ zal met zoveel mogelijk gemeenten en zorg
verzekeraars afspraken proberen te maken om 
zorg te kunnen blijven bieden. 

Voor	mensen	met	 niet	 aangeboren	 hersenletsel	
(NAH)	 willen	 we	 nieuwe	 behandeldiensten	 ont
wikkelen. Dat doen we samen met enkele andere 
instellingen. Ook zullen we de dagbesteding 
alvast inrichten, zoals dat door de gemeenten 
gewenst wordt. We zullen  extra aandacht hebben 
voor het inzetten van vrijwilligers en mantel
zorgers	 .	 Voor	 locaties	met	 verouderde	 huisves
ting, gaan we op zoek naar mogelijkheden voor 
nieuwbouw	,	om	zogenaamde	“toekomstbesten
dige” woningen te kunnen aanbieden. We onder
zoeken of de zorg verbeterd kan worden door 
het	inzetten	van	“moderne	technologie”,	zoals	be
geleiding	 via	 beeldschermen.	 Vorig	 jaar	 zijn	 we	
hiermee begonnen voor de nachtbewaking. 
Volgend	jaar	proberen	we	dat	uit	te	breiden	naar	
begeleiding. En we blijven ons inzetten om 
cliënten nog meer regie over hun eigen leven te 
laten nemen. Niet enkel de organisatie, maar ook 
de cliënten moeten immers met de veranderin
gen in het beleid leren omgaan.

Ambities	 te	 over	 dus.	 Hopelijk	 kunnen	 we	 over	
één jaar met evenveel tevredenheid terugkijken 
als nu.
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris

Door Elly Thuis, Beleidsadviseur SWZ

Voor veel mensen is de jaarwisseling een 
mooie gelegenheid om enerzijds terug te blik
ken en een periode af te sluiten, maar ander
zijds ook om vooruit te kijken en voornemens 
te delen. Dat is voor SWZ niet anders.

Cliëntervaringsmeting 
SWZ vindt het belangrijk dat de cliënt centraal staat en de regie heeft over zijn eigen 
leven. Vanuit deze gedachte zijn we dan ook actief in gesprek gegaan met cliënten over 
hun ervaringen bij SWZ.

Het gesprek zijn we aangegaan met behulp van de vragenlijst ‘Ben Ik Tevreden?’. Deze vragen
lijst	richt	zich	op	de	8	leefdomeinen	zoals	ook	gebruikt	in	het	persoonlijk	plan	van	SWZ.	In	2012	
is een aantal cliënten uitgenodigd en is de vragenlijst uitgeprobeerd. Na deze proef is gekozen 
door	te	gaan	met	de	vragenlijst	‘Ben	Ik	Tevreden’.	Het	afgelopen	najaar	zijn	ongeveer	325	cliënten	
uitgenodigd	voor	een	gesprek,	81,7%	hiervan	heeft	deelgenomen.	Ook	in	2014	worden	cliën
ten uitgenodigd deel te nemen aan de meting.

Tijdens het gesprek worden veel onderwerpen besproken. Het gesprek geeft ruimte aan de 
cliënt om te zeggen wat hij of zij belangrijk vindt. Samen worden afspraken gemaakt over hoe 
het beter kan en soms kunnen meteen acties worden uitgezet. Samen met de Cliëntenraad 
wordt gekeken welke punten binnen SWZ worden opgepakt. In een volgende nieuwsbrief 
zullen we u hierover verder informeren.
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voor 2014



De bewoners van woonvorm Someren heb
ben niet echt een tuin, alleen een terras. Dat 
wilden we graag veranderen. Daarom hebben 
we het Varendonck college in Asten / Someren 
gevraagd om een ontwerp te maken. De afde
ling Technasium, het tweede leerjaar, deed 
dit graag. Dit zijn jongens en meiden van 13 
à 14 jaar. De opdracht was om een plan op te 
stellen, een ontwerp te maken, maar ook te 
kijken naar het budget. Hiervoor kregen ze 
zeven weken de tijd. 

Natuurlijk moest alles ook beoordeeld worden. 
Aangezien	 het	 om	 onze	 tuin	 ging,	 zijn	 er	 vier 
bewoners naar de school toe gegaan. Ze hebben 
alle ontwerpen gezien die de leerlingen hebben 
gepresenteerd. Sommige leerlingen hadden ook 
een maquette gemaakt. De bewoners vonden 
het heel leuk en gezellig op school. De leerlingen 
vonden het ook leuk, zij konden op deze manier 
iets leren over mensen met een beperking. 

Inmiddels zijn alle ontwerpen meegenomen 
naar de woonvorm, zodat we een keuze kunnen 
maken. Waarschijnlijk wordt het een combinatie 
van de verschillende ontwerpen. We willen hier 
in het voorjaar mee aan de slag gaan. Het wordt 
vast een hele mooie tuin!

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Wmo bijeenkomsten 
voor cliënten

SWZ en Facebook

Inmiddels is er in Boxmeer en Sambeek ook een Wmo bij
eenkomst	geweest	voor	cliënten.	Voor	Helmond	staat	deze	
gepland	 op	 4	 februari	 en	 voor	 Someren	 op	 26	 februari.	 
De cliënten van deze locaties ontvangen hierover t.z.t.  
informatie.	Voor	AC	Duinendaal,	AC	Impuls,	AC	Oss	en	AC	
Vught	worden	nog	bijeenkomsten	gepland.	Zodra	bekend	
is wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden, wordt 
u daarover geïnformeerd. Mocht u een vraag hebben over 
de Wmo dan kunt u die tijdens één van deze bijeenkom
sten stellen. Maar natuurlijk kunt u met uw vragen ook  
terecht bij uw persoonlijk begeleider. 

Een mooi voorbeeld om te laten zien dat we blij zijn met alle reacties 
op Facebook: via een bericht hebben we opgeroepen om een stem 
uit	te	brengen	op	ons	vrijwilligersproject	bij	de	Rabobank	“Het	Groene	
Goud”	 wedstrijd.	 Doordat	 de	
be zoekers van de pagina veel 
gestemd hebben, leverde dat 
SWZ	 de	 4e	 plaats	 op	 en	 een	
cheque	 ter	 waarde	 van	 3500	
euro, waarmee we onze vrijwil
ligers in het zonnetje kunnen 
zetten!

We willen u graag uitnodigen 
om ook online kennis te maken 
met SWZ en eens rond te kijken 
op onze websites en facebook
pagina’s. Het zou bijzonder leuk 
zijn als u een reactie achterlaat 
op een van de pagina’s.

Op 31 oktober en 19 november zijn er in AC Eindhoven 
twee cliëntbijeenkomsten geweest voor cliënten en 
hun achterban waarin uitleg gegeven is over de Wet 
Maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). Tijdens deze 
bijeenkomsten is ingegaan op wat de veranderingen in 
de wetgeving kan betekenen voor de cliënten van SWZ. 
Dianne Hoopman, regiomanager bij SWZ, heeft uitleg 
gegeven over de aanstaande veranderingen en vragen 
beantwoord die speelden bij de cliënten. Aan het einde 
van de bijeenkomst hebben alle cliënten een print mee
gekregen van de brochure ‘Met de Wmo doet iedereen 
gewoon mee’. In dit boekje worden de belangrijkste 
onderdelen van de Wmo uitgelegd. Ook is er een over
zicht uitgedeeld met daarop in het kort wat er gaat 
veranderen in 2015. 

De algemene facebookpagina www.facebook.com/swzzorg heeft 
in een jaar tijd bijna 250 ‘likes’ gekregen. Bent u al vriend van SWZ? 
De facebookpagina van Zonhove daarentegen is net van start en 
kan nog wel een aantal ‘likes’ gebruiken. Ook Kado & Zo, Lunch
room De Keyser en De Komeet laten op hun facebookpagina’s een 
eigen creatieve en smakelijke gezicht zien. 

Nieuwe (moes-)tuin voor 
woonvorm Someren 

Door Andre, Shirley, Peter, Joan, Bianca, Gerard, Lisa, Frank, Michael, Nico, Johan, Werner, 
Femke, Rik en Roland
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Afgelopen zomer hebben cliënten en medewerkers foto’s gemaakt voor de creatieve zomer
activiteit. Het thema was ‘handen’. De prachtige collage van foto’s is de winnende foto en hij 
is ingediend door cliënten en medewerkers van Brink 17 van locatie Zonhove. 

Met	298	van	de	730	stemmen	(iets	meer	dan	40%)	waren	zij	
de	overtuigende	winnaar.	Op	16	december	was	het	feest	op	
Brink	17	van	locatie	Zonhove.	De	winnende	foto	is	gemaakt	
door	Corry	van	Gerven.	Corry	heeft	samen	met	de	mede
werkers	 en	 cliënten	 van	 Brink	 17	 de	 felicitaties	 van	 Jody	
Cath,	Raad	van	Bestuur,	ontvangen.	Jody	heeft	een	prachti
ge afdruk van de foto op kunststof overhandigd. Daarna 
was er lekkere taart voor iedereen. Daarmee was het feest 
op	 Brink	 17	 compleet.	 Uiteraard	 hebben	we	 ook	 in	 2014	
weer een zomeractiviteit. Het wordt al een echte traditie. 
Houd de berichtgeving in de zomer dus in de gaten.

Geslaagde creatieve zomeractiviteit
Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie



Sinds anderhalf jaar zijn er twee cliënten van 
Woonvorm de Rietbeemd in Schijndel die vrij
willigerswerk verrichten bij Kinderopvang De 
Plu. Eén van hen is Angelie. Zij werkt iedere 
vrijdagochtend in de Oranje groep, waar dan 
zo’n vijf kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar 
aanwezig zijn. Angelie gaat zelfstandig naar 
De Plu. De locatie is bij De Rietbeemd om de 
hoek. Ze is van 9 tot 12 uur aanwezig op de 
groep om de medewerker te ondersteunen 
en met de kinderen te spelen. Door dit vrijwil
ligerswerk krijgt Angelie de kans om mee te 
doen in de maatschappij. Ik heb een interview 
gehouden met Angelie bij de Kinderopvang.

Op	 de	 vraag	 waarom	 Angelie	 heeft	 gekozen	
voor dit soort vrijwilligerswerk, antwoordt ze:  
“Ik	ga	graag	met	kinderen	om	en	vind	dit	erg	leuk!”	 
Medewerkster	 Melanie,	 tevens	 Angelies’	 be
geleidster, geeft aan dat ze leuk speelt met de  
kinderen in de grote zaal en daarnaast helpt ze 
goed. Bijvoorbeeld met het wassen van de hand
jes van kinderen en het poetsen van de vieze 
neuzen. Wat in deze tijd van het jaar natuurlijk  
vaker	 aan	 de	 orde	 is.	 Activiteiten	 als	 het	 open-
maken	van	de	deur	en	de	fles	geven,	laat	Angelie	

aan de vaste medewerkers over, zo ook andere 
bezigheden rondom de allerkleinsten van de 
groep.	Maar	Angelie	 speelt	fijn	met	de	 iets	gro
tere kinderen. Bijvoorbeeld als ze met de blokken 
spelen of aan het knutselen zijn. Daarnaast geeft 
Melanie	aan	dat	het	zo	fijn	is	dat	Angelie	ook	al
tijd komt en zich niet snel afmeldt.

Als	ik	Angelie	vraag	wat	ze	zelf	het	leukste	vindt	
om	 te	 doen,	 antwoordt	 ze:	“Brood	 smeren,	 fruit	
klaarmaken en meehelpen als de kinderen aan 
het knutselen zijn”. Daarbij wijst ze trots naar de 
van papier geknutselde en beschilderde herfst
werkjes die aan de muur hangen te pronken. 

Angelie	merkt	ook	dat	de	kinderen	het	
fijn vinden dat ze komt op de vrijdag
ochtenden:	 “Zodra	 ik	 binnenkom,	 roe
pen	de	kinderen:	Ha	Angelie!”	De	kinde
ren zijn enthousiast. In de tijd dat ik op 
de groep ben, merk ik dat de kinderen 
ook	 hun	 vragen	 aan	 Angelie	 stellen.	 
Dat	 is	 leuk	om	 te	 zien.	Afsluitend	geeft	
Angelie	 dan	 ook	 aan	 het	 vrijwilligers
werk op de Oranje groep graag nog lang 
te willen doen: ‘Ik ga er altijd met veel 
plezier naar toe!’

 

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Aanleiding	voor	de	expositie	was	de	onthulling	van	het	pixelkunstwerk	De	Nacht
wacht	dat	sinds	mei	te	bewonderen	is	in	D’n	Tref	op	de	locatie	Zonhove.	Aangezien	
SWZ veel cliënten heeft die enorm creatief zijn en de gemeente Son en Breugel 
beschikt over een expositieruimte was de link snel gelegd. De expositie bestond uit 
uiteenlopende,	maar	allemaal	even	bijzondere	kunstwerken.	In	totaal	zijn	een	40-
tal	kunstwerken	van	24	cliënten	geëxposeerd.	“Ik	kan	u	vertellen	dat	onze	cliënten	
ons ongelooflijk hebben verrast met hun inzendingen. Omdat het er zo veel waren, 
hebben we helaas uit alle ingezonden kunstwerken nog een keuze moeten ma
ken”, vertelt Carla den Otter, Consulent Recreatie van SWZ. Naast een flink aantal 
schilderijen is er tijdens de expositie ook keramiek, houtsnijwerk, mozaïek en pixel
kunst tentoongesteld. Een aantal kunstwerken is zelfs verkocht.  

De	expositie	is	op	zaterdag	26	oktober	officieel	geopend	door	de	wethouder	van	
Son en Breugel. Bij deze feestelijkheden waren de kunstenaars uitgenodigd. Daarna 
is de expositie opengesteld voor het grote publiek. Uit de reacties in het gasten
boek is gebleken dat het publiek erg onder de indruk was van de prachtige kunst
werken.	Van	de	gemeente	Son	en	Breugel	hebben	we	begrepen	dat	de	expositie	
zeer goed is bezocht. Sterker nog, niet eerder heeft een expositie in het gemeente
huis zoveel bezoekers getrokken als deze. En de uitnodiging om nog een keer een 
expositie te houden in het gemeentehuis heeft SWZ al weer binnen.

Expositie ‘Een Kleurrijke Ontmoeting’ 
Van 28 oktober tot en met 17 december heeft SWZ een expositie gehouden 
in het gemeentehuis van Son en Breugel. Deze expositie bestond uit een 
verzameling van kunstwerken, gemaakt door cliënten met een beperking van 
SWZ. Stichting SWZ heeft deze expositie opgezet om vol trots het creatieve 
talent aan het grote publiek te kunnen laten zien. 

Angelie is vrijwilliger bij Kinderopvang De Plu
Door Neelke van Dooren, Assistent begeleider
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Angelie trots tussen drie kinderen en 
haar begeleidster Melanie. 



De situatie binnen de Cliëntenraad van 
SWZ is wezenlijk anders. Op de eerste 
plaats is SWZ een veel grotere organisatie. 
Met cliënten die inwonend zijn, cliënten 
die thuis wonen, cliënten die enkele uren 
begeleiding krijgen, cliënten die verstan
delijke én lichamelijke beperkingen heb
ben, cliënten die alleen verstandelijke be
perkingen hebben en cliënten die alleen 
een lichamelijke beperking hebben. Ik 
had me niet gerealiseerd dat er zoveel 
verschillende groepen cliënten waren. En 
al deze cliënten moeten wij vertegen
woordigen als gesprekspartner van de 
Raad van Bestuur. De Cliëntenraad moet 
een afspiegeling zijn van al deze verschil
lende relaties en zij bestaat dan ook uit 
zowel cliënten als cliëntvertegenwoordi
gers. Het maakt dat adviezen die je geeft 
een heel verschillend effect kunnen heb
ben op de individuele personen die het 
betreft.

Het was zeer prettig om te ervaren dat de leden van 
de Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen die 
een binding met elkaar voelt en gedreven is om iets 
te kunnen betekenen voor de cliënten van SWZ. 
Omdat er door het aftreden van Peter van de Lis
donk een vacature was ontstaan voor de positie van 
secretaris heb ik die taak op me genomen. Het bete
kent voor mij veel werk maar ook de mogelijkheid 
om de organisatie sneller en beter te leren kennen. 

Door de complexiteit van de organisatie en de grote 
verscheidenheid van de relaties zijn de eerste maan

den voor mij vooral een periode geweest van zoe
ken wanneer en op welke wijze ik iets kan beteke
nen. Inmiddels is mij wel duidelijk geworden dat 
naast de adviezen die wij aan de Raad van Bestuur 
moeten overleggen, een goed contact met de ach
terban essentieel is om op een goede wijze te kun
nen opkomen voor de belangen van de cliënten. 
Zeker tegen de achtergrond van de verandering 
door de Wmo die op ons afkomt. Dat wordt nog een 
zware kluif en een kritische en creatieve opstelling 
van de Cliëntenraad is daarbij onontbeerlijk. Ik hoop 
daar mijn steentje aan te  kunnen bijdragen.
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Mijn eerste ervaringen in de 
Cliëntenraad

Door Wil Fred Mutsaerts, Secretaris Cliëntenraad SWZ

8 augustus 2013 was voor mij de eerste vergadering en de eerste kennismaking met de Cliënten
raad. Ik verwachtte een vergelijkbare vergadering aan te treffen als binnen de ouderraad op de 
Mytylschool Gabriël in Den Bosch waarbinnen ik een aantal jaren actief ben geweest. 

STIL
Een gedicht door Joke Gubbels

Mensenstem heel ver

Vogels dichtbij

Boom plant en blad

STIL windstil.

Leven, volk en zon

Zon door bladerdek

Roep van de duif

STIL windstil.

Groen veel groen

Licht veel licht

Zon en boom en plant

Mooi heel mooi.

Dankbaar voor dit leven

STIL en dank in mijn hart

Vol vreugde en stil

STILTE IN VREDE.

•	 Jaarverantwoording	2012
•	 Samenwerking	ongeplande	nachtzorg
•	 Rolstoelbus	SWZ
•	 Begroting	2014
•	 Verslagen	overleg	clustermanagers

•	 Domotica
•	 Tarieven	PGB
•	 Zorgcirkels

Overzicht van de door de Cliëntenraad behandelde 
adviesaanvragen in 2013

De redactie: Ineke van den 

Berg, Nan nie Bouwmans, 

Christel	van	Groe	ne	stijn,	

Rianne Kessels

Teksten:  Petra van den Bergh, 

Jody	Cath,	Cliëntenraad	SWZ,	 

Cliënten woonvorm Someren, 

Sandra van Dijk, Neelke van Dooren, 

Erik	van	Rossem,	Elly	Thuis,	Ton	Thissen

Fotografie:

Jeroen	Maassen

www.jeroenmaassen.nl

Colofon 

Redactieadres:

Nieuwstraat	70

5691	AG	SON

tel.:	0499-471241

Redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl

www.swzzorg.nl

Opmaak: 

Dino	Design	+	Advertising

Verzending:	

CopyService	AC	Duinendaal

Nieuws
van de
Cliëntenraad




