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Naast de focus op de financiën kregen ook zorg-
inhoudelijke thema’s de volle aandacht. Zo werd het 
project Anne Anders afgerond. Binnen Anne Anders 
werden verschillende deelprojecten ondergebracht. 
Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een diensten-
catalogus, het Persoonlijk Plan, roosterplanning op 
basis van de zorgvraag en scholing van medewerkers.

Het uiteindelijke doel van het project Anne Anders 
was om de regie over het eigen leven – en de keuzes 
die daarbij horen – zoveel mogelijk bij de cliënt te 
laten. En om hieraan, op een professionele en 
bedrijfsmatig verantwoorde wijze, invulling te geven. 
Hierin zijn belangrijke stappen gezet. Een belangrijk 
middel is het nieuwe Persoonlijk Plan dat is gebaseerd 
op de domeinen van kwaliteit van bestaan. Dit zal 
ook in de komende jaren de nodige aandacht vragen.

Door dit alles is een nieuw toekomstperspectief 
ontstaan dat ook tot uiting komt in het compacte 
visieboekje voor alle medewerkers. En in de nieuwe 
huisstijl van SWZ. Hierbij is ‘Ontwikkel je mogelijk-
heden!’ het centrale thema. Het meerjarenbeleidsplan 
is uitgewerkt en wordt gebruikt als kapstok voor de 
komende jaren.

Positieve resultaten behaalden we binnen het project 
kinderen met NAH. En bij het project ‘Ban de Band’. 
Het revitaliseringsprogramma van de locatie 
Zonhove rondden we af. Hierdoor is de kwaliteit 
van het wonen duidelijk verbeterd. Verder in dit 
jaarverslag besteden we uitgebreid aandacht aan 
deze en andere resultaten uit 2011. 

Als het gevolg van een inhoudelijke discussie met 
cliënten en medewerkers over het thema kwaliteit 
is het jaar 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de 
Bejegening. Een mooie nieuwe uitdaging!

Jody Cath
Raad van Bestuur

Voorwoord

In 2009 en 2010 moest SWZ moeilijke besluiten nemen om weer een 
financieel gezonde organisatie te worden. Na deze veelbewogen jaren 
stond ook 2011 nog in dit teken. We stelden een ombuigingsprogramma 
op dat moest resulteren in een sluitende exploitatie voor 2011. 
We kunnen met enige trots melden dat dit resultaat meer dan behaald is. 

Inhoudsopgave

Colofon   
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1      Ontplooi je mogelijkheden!
‘Elk mens wordt er blijer van als hij zich kan ontwikkelen’ 

SWZ startte in 2009 het project Anne Anders. Het project werd in het 
leven geroepen om in te kunnen spelen op de zorgzwaartepakketten 
en om inhoud te geven aan de visie van SWZ.  Een belangrijk onderdeel 
van Anne Anders is het ontwikkelen van een nieuw Persoonlijk Plan. 
Kernbegrippen zijn regie over eigen leven en kwaliteit van bestaan. In 
het voorjaar van 2011 startte een pilot voor het Persoonlijk Plan. Deze 
werd succesvol afgesloten. De bedoeling is dat eind 2012 alle cliënten 
een herzien Persoonlijk Plan hebben.

Kwaliteit van bestaan
Bij SWZ staat de cliënt centraal. Hij heeft de regie over 
zijn eigen leven. Want bij SWZ willen we er niet het 
beste van maken, maar er het beste uit halen. 
Oftewel: ontplooi je mogelijkheden. Ieder mens 
wordt er blijer van als hij zich kan ontwikkelen. 
Mensen met een beperking hebben daar meer steun 
bij nodig. Het Persoonlijk Plan is daarin een belangrijk 
hulpmiddel. Het Persoonlijk Plan geeft duidelijkheid 
over dat wat de cliënt wil en waarin hij zich wil 
ontplooien of ontwikkelen. 

Levensdomeinen
Het Persoonlijk Plan van SWZ is opgebouwd rondom 
de acht levensdomeinen van de kwaliteit van 
bestaan. De domeinen zijn als kwaliteitskader 
ontwikkeld en vormen de basis voor het Persoonlijk 
Plan. Voorbeelden van domeinen zijn emotioneel 
welbevinden, rechten en belangen of materieel 
welzijn. Die domeinen zijn universeel. Ze spelen 
voor iedereen een rol. 

Ontplooi je mogelijkheden
Alle domeinen komen terug in elk Persoonlijk Plan. Bij 
elk domein wordt gevraagd wat de cliënt op dat vlak 
wil. Wat vindt hij belangrijk? Wat vindt hij moeilijk? 
Wat verwacht hij van SWZ? En wat wil hij zelf doen of 
leren. 
De domeinen zijn niet statisch. Ze hebben te maken 
met leren en ontwikkelen, met het ontplooien van 
mogelijkheden. Zo kan iemand aangeven dat hij wil 
leren om zelf te poetsen. Of om zelfstandig te reizen. 
Op elk domein legt de cliënt vast wat hij wil ontwik-
kelen binnen zijn mogelijkheden. 

Bejegening
Een goed Persoonlijk Plan is belangrijk. Daarnaast 
speelt bejegening een cruciale rol. De manier waarop 
je iets doet, met elkaar omgaat en elkaar bejegent, is 
een voorwaarde om te kunnen leren. Zonder de juiste 
bejegening is er geen ontwikkeling. Niet voor niets 
heeft SWZ daarom 2012 uitgeroepen als Jaar van de 
Bejegening. 

In dit jaarverslag vertellen we wat SWZ heeft 
bijgedragen aan de kwaliteit van bestaan van 
onze cliënten.
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2      Domein lichamelijk welzijn
Bij lichamelijk welbevinden gaat het om het optimaliseren van de  
gezondheid van de cliënt en om maatregelen die de gezondheid van 
de cliënt verbeteren, in stand houden of verslechtering tegengaan. Dit 
betekent dat met de cliënt wordt afgesproken waarin hij ondersteund 
zal worden met betrekking tot zaken als (zelf-)verzorging, algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL), eten en drinken, algemene  
gezondheid en de balans tussen activiteit en voldoende ontspanning, 
rust en slaap.
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Twee teams van de locatie Zonhove hebben in juni 
2011 een pilot ‘Ban de Band’ afgerond, hierbij onder-
steund door Vilans, het kenniscentrum voor langdurige  
zorg. Het landelijke project ‘Ban de Band’ heeft tot doel 
het gebruik van (onrust-)banden, waaronder Zweedse 
banden, naar nul terug te brengen wanneer een band 
gebruikt wordt om gedrag te corrigeren. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg eist dit van zorginstellingen. 
Mede vanwege de risico’s van onrustbanden: een 
grotere valkans, doorligwonden, agressie en depressie.

Ook andere vrijheidsbeperkende maatregelen moeten 
zoveel mogelijk afgebouwd worden en SWZ werkt daar 
hard aan. Het gaat dan om maatregelen zoals rolstoel 
op de rem, blad over (rol-)stoel, plank onder stoel en 
fixatiebanden. Ook afzondering valt onder vrijheids-
beperking.

Discussie 
De pilot op de locatie Zonhove bracht binnen de teams 
veel inhoudelijke discussie op gang. Onder andere 
over de betekenis van vrijheid en vrijheidsbeperking. 
Nog belangrijker was het ontstaan van bewustwor-
ding: welke maatregelen pas je allemaal toe en kan het 
ook anders? Om de bewustwording te vergroten, werd 
gebruik gemaakt van een ‘geeltjesmeting’. Bij deze 
methode plakte elke medewerker een post-it (geeltje) 
wanneer hij of zij een band vastmaakte, een rem op de 
rolstoel zette, een blad voorschoof, bedhek optrok of 
een cliënt afzonderde.

De negen maanden durende pilot heeft goede 
resultaten opgeleverd. Het gebruik van (onrust-) 
banden en vergelijkbare beperkende maatregelen 
nam fors af. Een aantal cliënten heeft zelfs geen band 
meer. 

Medewerkers hebben het project als zeer leerzaam 
ervaren, de bewustwording is aanzienlijk toegenomen 
en duidelijke afspraken hebben voor meer eenduidige 
werkwijzen gezorgd.
 
In het hele proces is veel aandacht besteed aan de 
communicatie met cliënten en hun wettelijk vertegen-
woordigers. Er waren meerdere voorlichtingsavonden 
en individuele gesprekken. Een intern verbeterteam 
heeft de pilotteams begeleid en verzorgt ook bij de 
verdere uitrol de nodige ondersteuning.

Tijdens de pilot is een draaiboek ontwikkeld waarmee 
Ban de Band op de hele locatie Zonhove ingevoerd kan 
worden. Bovendien worden alle vrijheidsbeperkende 
maatregelen voortaan op een juiste manier geregis-
treerd en geëvalueerd. 

Door het plakken van ‘geeltjes’ werden medewerkers zich 
bewust van alledaagse vrijheidsbeperkende maatregelen.

Succesvolle pilot ‘Ban de Band’

SWZ staat voor respectvol omgaan met cliënten en wil hen zoveel mogelijk 
regie over hun eigen leven geven. Vrijheidsbeperkende maatregelen staan 
daar haaks op en kunnen zelfs risico’s opleveren. Het traject ‘Ban de 
Band’ is een goede manier om verbeteringen door te voeren.  

“Na instructie bij Vilans zijn we in de teams begonnen met het stellen van vragen: ‘Wat zijn vrijheids-
beperkende maatregelen, wat is vrijheid?’ Sommige cliënten vonden riempjes juist fijn omdat ze het 
gewend waren. Ook ouders waren er niet altijd op tegen, zij hadden het idee dat het hun kind kon 
beschermen tegen vallen. Als je er dieper op inging, merkte je vaak een omslag in het denken; dat het 
toch anders zou moeten. Maar soms ook niet, want als iemand door fixatie beter in zijn rolstoel zit en 
daardoor beter functioneert, dan geeft een riem juist vrijheid. Is het dan een beperkende maatregel? 
Dat laatste heeft ertoe geleid dat we voortaan aangeven of een maatregel gekoppeld is aan een 
medische indicatie, bijvoorbeeld spasmen, of een gedragsmatige indicatie. Eerder deden we dat nooit.  

Als je lang een onrustband om hebt, wordt het een gewoonte die schijnveiligheid geeft. Sommige 
cliënten schrokken daarom van de nieuwe aanpak. Eén cliënt wilde per se de riem houden. Toen 
hebben we gezegd: ‘dat is goed, maar we spreken af dat we je elke keer vragen of hij los of vast moet’. 
Dit deden we voor de bewustwording. Na een paar weken liet de moeder weten dat zij tijdens een 
weekendje thuis de riem eruit moest knippen. Zo loste het zich vanzelf op, maar mooi dat het de cliënt 
zelf was die deze beslissing genomen heeft! 

Nog een voorbeeld: bij een jonge cliënt ging de rolstoel aan tafel automatisch op de rem om rustig te 
kunnen eten. Om die vrijheidsbeperking op te heffen, hebben we een zelf bedienbare hendel op de 
stoel gezet. De eerste dagen zat de cliënt wel 150 keer op een dag aan die hendel. Het was leuk speel-
goed, maar er werd niet gegeten. We hadden er een hard hoofd in. Maar na een tijdje ging het goed: 
eten bleek toch belangrijker. Nu blijft ze van de hendel af, maar ze heeft wél de vrijheid om hem te 
gebruiken. En soms kan het nog simpeler. Een aantal jonge kinderen had aan tafel een riem om, om te 
voorkomen dat ze aan de hete pannen en schalen zouden komen. Een extra brede tafel kopen loste 
dit op.  
 
Ik heb de afgelopen twee jaar veel in het positieve zien veranderen. Het is ook erg fijn om te kunnen 
zeggen: ‘Ik heb weer iets leuks gedaan’. Wel is het noodzakelijk dat de organisatie bij zo’n project 100 
procent achter je staat, want het is best ingrijpend. Gelukkig is die steun er.”

Jolanda van der Wijst, begeleider Zonhove (Brink 14-16)

‘De oplossing kan soms heel simpel zijn’

8 9



Bewoners van de locatie Zonhove en woonvorm 
Heriklaan kregen in 2011 te maken met een nieuwe 
manier van maaltijdbereiding en –aanlevering. Een 
behoorlijke verandering.

Uit kostenoverwegingen ging de centrale keuken van 
Zonhove dicht. SWZ stapte over naar een systeem 
van sous-vide koken, waarbij de warme maaltijden 
voortaan aangeleverd worden door Cello uit 
Rosmalen. De keuze viel op Cello vanwege de 
prijs-kwaliteitverhouding, het bereidingsgemak 
en de bekendheid met de doelgroep.   

Sous-vide koken is een techniek waarbij vacuüm 
getrokken producten op lage temperatuur gegaard 
worden. Hierdoor is het eten lang houdbaar en 

behoudt het toch smaak, kleur, vitaminen en 
mineralen. Smaakstoffen, zoals zout, zijn nauwelijks 
nodig. De maaltijden worden via internet besteld en 
drie keer per week afgeleverd bij de woningen. 
Medewerkers warmen het eten, al dan niet met hulp 
van cliënten, in schalen op in een (combi)magnetron. 
Het aanbod aan keuzemogelijkheden van bijvoor-
beeld soep en vlees is groot.

Om de overstap goed voor te bereiden, heeft een 
‘kritische’ woning (Brink 1-3) een pilot gedraaid. Zij 
durfden het aan om goede maar ook lastige vragen te 
stellen. Een nieuw aangestelde voedingsconsulent 
begeleidde de teams. De reacties van cliënten zijn 
overwegend positief. 

Nieuwe opzet maaltijden Zonhove

Verzorgend wassen heeft de toekomst

“Het eten is lekker, het vlees vind ik zelfs lekkerder dan vroeger. En het is fijn dat ik nu meer zelf kan 
bepalen. Vroeger was het eten wat de pot schaft, nu kan ik uit een paar dingen kiezen. Verder vind ik 
alles goed hoor, als het maar geen zuurkool is, want daar houd ik niet van.” 

Bart Anraadt, bewoner Heriklaan Son

“Het leuke aan de nieuwe werkwijze is dat we bewoners meer kunnen betrekken bij het klaarmaken 
van de maaltijd. Ze kunnen een handje meehelpen. Wel moet je dat goed inplannen qua tijd. Als het 
erg druk is, is dat wel eens lastig.”

Avalon Lagemaat, assistent-begeleider Zonhove (Brink 1-3)

“Ik woon al 25 jaar op Zonhove en ik had nog nooit zo’n verandering bij het eten meegemaakt. 
Het nieuwe eten is lekker, maar het is niet altijd warm genoeg en dat vind ik jammer. Dat we geen 
extraatjes meer krijgen, zoals een snack ’s avonds, vind ik ook jammer. ”

Mandy Swinkels, bewoner Zonhove (Buitenbrink 5-7)

“Het was een grote verandering, maar ik vind het wel goed. Het is fijn dat de medewerkers het eten nu 
zelf warm maken. Het eten is erg lekker. Het liefste eet ik lasagne, maar dan moet het wel warm genoeg 
gemaakt worden.” 

Wendy de Fretes, bewoner Zonhove (Brink 1-3)

“Over verzorgend wassen ben ik erg positief, net als mijn collega’s. Het bespaart tijd doordat het 
gemakkelijker is en het is voor iedereen minder belastend. Als ik bijvoorbeeld onder een oksel was, 
hoef ik de arm nu maar één keer op te tillen. Dat is voor de cliënt en voor mij minder vermoeiend. 
Geen enkele cliënt reageert er negatief op. De ene helft is even tevreden als vroeger, de andere helft 
ziet het zelfs als een verbetering. Zij vinden vooral de lotion fijn die op het nieuwe washandje zit. 
Alleen hebben ze liever niet dat ik daar hun gezicht mee was. Daarom doe ik dat meestal met een 
gewoon washandje en alleen wat water.  
In het begin waren teamleden wel een beetje sceptisch. Zou het wel echt goed schoon worden en 
hoe kan dat nou zonder afdrogen, dat soort vragen waren er. We hebben het eerst op onszelf 
uitgeprobeerd en dat voelde al goed. Toen we ermee gingen werken, was iedereen snel tevreden. 
Doordat er hele goede zeep en lotion in het doekje zitten, werkt het echt verzorgend en worden 
mensen juist schoner!”

Hanneke Daamen, begeleider Zonhove (Buitenbrink 5-7)

‘Eten is nog steeds lekker’

‘Veel cliënten vinden het een verbetering’
Met de introductie van verzorgend wassen slaat SWZ 
minstens drie vliegen in één klap: het gaat sneller, het 
verzorgt beter en het is minder belastend voor cliënt 
en medewerker. 

Verzorgend wassen is een nieuwe ontwikkeling in de 
zorg. Bij SWZ is het medio 2011 ingevoerd, in eerste 
instantie op de locatie Zonhove. Voor het wassen
worden speciale washandjes gebruikt waar al zeep 
en lotion in zitten. Nadrogen is in principe niet nodig. 
Dit alles maakt een waskom, water en handdoeken 
overbodig. De nieuwe methode vervangt het 
traditionele wassen op bed, maar komt niet in de 
plaats van het wassen en baden. Cliënten die op bed 
gewassen worden, kunnen zelf bepalen of dat op de 
oude manier of met de nieuwe washandjes gebeurt.

Verzorgend wassen biedt veel voordelen. Het is 
eenvoudiger en sneller dan wassen met water en 
zeep. Het is hygiënisch en vermindert huidirritatie 
door de verzorgende lotion. Cliënten ervaren de 
nieuwe methode als minder vermoeiend en 
belastend. Hierdoor kunnen ze zichzelf bijvoorbeeld 
eerder wassen tijdens een revalidatieproces. 
Voor verzorgers betekent de nieuwe werkwijze 
een ontlasting van de rug en schouders. Een 
organisatorisch voordeel is de besparing op wasgoed. 

In de loop van 2012 wordt de nieuwe werkwijze 
geëvalueerd, maar nu al zijn de reacties overwegend 
positief.  
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3      Domein emotioneel welbevinden
Emotioneel welbevinden gaat over zaken als een positief zelfbeeld 
hebben, zich thuis voelen in de woonomgeving, werkomgeving en/of 
dagbestedingsomgeving, begrepen worden door mensen die voor de 
cliënt belangrijk zijn, positieve reacties krijgen van anderen. De onder-
steuning is er op gericht de beleving van de cliënt van zijn emotioneel 
welbevinden te verbeteren en op maatregelen die het emotioneel wel-
bevinden verbeteren, in stand houden of verslechtering tegengaan.
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Halverwege 2010 startte SWZ op de locatie Zonhove 
met een speciale woonvorm die plaats biedt aan vijf 
NAH-cliënten tot 23 jaar. Het zijn meestal jeugdigen 
die vanuit een revalidatiecentrum naar Son komen 
met als doel hun revalidatie te verlengen. De ver-
wachting is dat zij met wat extra inspanning beter 
gaan functioneren en meer kwaliteit uit hun leven 
kunnen halen. Deze kinderen, vaak slachtoffer van 
ernstige ongelukken of lichamelijke aandoeningen, 
redden het niet met de standaardrevalidatie van zes 
tot twaalf maanden. Ze hebben net wat meer tijd 
nodig om hun leven opnieuw in te richten. 

Nederland heeft weinig woonvoorzieningen voor 
jonge mensen met NAH. Vaak komen ze terecht in 
een reguliere instelling voor geestelijke gezondheids-
zorg en/of verstandelijke gehandicaptenzorg. Daar 
verblijven echter vooral mensen met aangeboren 
handicaps. Zij hebben een heel andere voor-
geschiedenis en andere verwachtingen. Niet weten 
dat je ooit een vliegtuig had kunnen besturen is 
immers onvergelijkbaar met een opleiding tot piloot 
volgen en dan hersenletsel oplopen.

Intensief
Revaliderende jeugdigen met NAH hebben intensieve 
zorg nodig. Los van ‘gewone’ puberproblemen is er 
dikwijls sprake van moeilijk verstaanbaar gedrag, 
spraakproblemen, lichamelijke beperkingen, seksuele 
verstoringen en psychische nood. Om goed in te 
kunnen spelen op deze complexe zorgvraag heeft 
SWZ contact gelegd met andere zorgaanbieders op 
het gebied van NAH. 
Daarnaast is er extra deskundigheid naar Zonhove 
gehaald en zijn de medewerkers van de nieuwe 
woning intensief geschoold en begeleid. Verder is 
veel energie gestoken in het contact met de mantel-
zorgers.

Iedere nieuwe cliënt brengt zijn of haar eigen verhaal 
met zich mee. Dit houdt de zorg uniek, mooi en 
veelzijdig. De medewerkers van SWZ zijn opgeleid in 
het stellen van vragen en hebben geleerd kritisch 
naar zichzelf te kijken. Er is multidisciplinaire onder-
steuning vanuit het behandelcentrum en regelmatig 
overleg met een neuropsychiater. Door de nabijheid 
van een school met speciaal onderwijs en een 
activiteitencentrum dat ingesteld is op beperkingen, 
kan SWZ een kwalitatief goed 24-uurs zorgpakket 
samenstellen.  

Nieuwe woonvorm voor jeugdigen met NAH 

Een nieuwe woning voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) kreeg in 2011 verder vorm. Bijzonder, want voor deze 
groep bestaan in ons land nauwelijks specifieke woonmogelijkheden.

“Het leuke van jongeren met NAH is dat je vaak een goed gesprek met ze kunt voeren over allerlei 
zaken die hen bezig houden. Aan de andere kant heb je te maken met onvoorspelbaar en soms erg 
moeilijk gedrag. Dat maakt het werk erg intensief; een groot verschil met de andere bewoners van 
Brink 5-7, die veel gelijkmatiger zijn. Maar ik studeer niet voor niets HBO Pedagogiek, ik kan hier 
mijn ei wel kwijt!

Je ziet dat jongeren met NAH veel moeite hebben met het accepteren van wat hen overkomen is. 
Daarom is het fijn om samen toe te werken naar verbeteringen. We proberen ze positieve kanten 
te laten zien en ze de drive mee te geven dat ze zeker nog dingen wél kunnen. Mij geeft dat veel 
voldoening.  

De jongeren met NAH hebben meer structuur nodig dan de andere bewoners met wie ik werk. 
NAH vraagt om veel rust en weinig prikkels. Wel proberen we zoveel mogelijk met de jongens te 
communiceren. Eén van hen kan zich erg moeilijk uitdrukken. We hebben samen een eigen taal 
bedacht, onder andere via gebaren. Zo is het toch gelukt aansluiting met hem te vinden. Hij voelt 
dat hij beter wordt begrepen, dat we hem kunnen volgen. Daar krijg ik dan weer energie van.

Bij deze doelgroep moet je zorg op maat zoeken. Sowieso is elke cliënt anders, maar bij jongeren met 
NAH wisselt ook nog eens van dag tot dag het energieniveau. Het is belangrijk dat je daar elke keer 
weer het programma op aansluit. Ik stem veel af met onze gedragswetenschapper. Met z’n allen is het 
zoeken naar wat wel en niet lukt. We leren van elkaar, ook in het contact met de ouders. Vaak ligt de 
situatie complex en zijn ouders lange tijd op zoek geweest naar een juiste plek voor hun kind. Ook zij 
worstelen met acceptatie én met de grenzen van wat hun kind nog aankan.

De bedoeling van deze speciale woonvorm is dat jeugdigen hier tijdelijk verblijven, veel leren en 
daarna teruggaan naar huis of verhuizen naar een beschermde of meer zelfstandige woonvoorziening. 
Ik denk dat de verlengde revalidatie op Zonhove hier veel aan kan bijdragen.”

Lieke Feyen, begeleider plus Zonhove (Brink 5-7)

‘Samen naar positieve kanten kijken’

Zorg op maat
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De Zie Mij Kaart is in 2011 in het leven geroepen vanwege de grote 
hoeveelheid ‘vreemde’ gezichten waar cliënten regelmatig mee te 
maken krijgen. Meestal invalkrachten, maar ook vrijwilligers die niet 
altijd bekend zijn met de mensen die ze moeten ondersteunen. Veel 
cliënten hebben hun eigen ‘ondersteuningsvraag’. Structuur en 
voorspelbaarheid spelen daar vaak een grote rol bij. Het is 
belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte is. 
Op de Zie Mij Kaart staat de ondersteuningsbehoefte van een cliënt 
duidelijk uitgeschreven: belangrijke afspraken, omgangsadviezen 
en routines. Als een nieuwe medewerker de kaart leest, zijn veel 
voorkomende situaties bekend en goed op te vangen.

Bij de Zie Mij Kaart heeft SWZ haar huisstijlkleuren (groen, rood 
en oranje) vertaald naar een stoplicht. Medewerkers kunnen in 
één oogopslag zien wat de belangrijkste kaarten zijn. Bij een rode 
kaart is het belangrijk dat de medewerker stopt om de adviezen 
goed door te lezen. Een oranje kaart geeft aan dat je kunt 
“doorrijden”, maar alert moet zijn. Een groene kaart houdt in dat het 
veilig is om door te gaan, maar wel goed is om achteraf het handelen
 te evalueren en daar mogelijk van te leren.

Zie Mij Kaart kan problemen voorkomen

Sommige teams werken met veel invalkrachten en soms ook met 
wisselende vrijwilligers. Kennen zij de cliënt goed genoeg? De Zie Mij 
Kaart biedt uitkomst.‘Voor cliënten die niet kunnen praten is het een mooi hulpmiddel’

“Wij hebben voor alle zestien bewoners van Buitenbrink 1-3 een Zie Mij Kaart gemaakt. Voor iedereen 
hebben we vier vragen beantwoord die daarna zijn verwerkt in de Zie Mij Kaart. We keken goed wat 
prioriteit had. Dit hebben we toen als eerste in de rode kaarten verwerkt, zodat die alvast in de woning 
aanwezig waren.

Vooral voor bewoners die niet kunnen praten is het een mooi hupmiddel. De Zie Mij Kaart spreekt voor 
hen. Voor wie wel kan praten is het een goede aanvulling bij de begeleiding. De kaart is vooral prettig 
voor nieuwe medewerkers, stagiaires, leerlingen, vrijwilligers en flexmedewerkers. Het is een goede 
start om snel de juiste inzichten te krijgen over de bewoner. 
De Zie Mij Kaart is een mooie toevoeging aan het vernieuwde Persoonlijk Plan en de dossiermappen 
van alle cliënten. Het draait om de cliënt. Dus ook nieuwe medewerkers en flexmedewerkers kunnen 
vanaf het eerste moment de begeleiding aanpassen op de betreffende cliënt. Dit helpt om de cliënt op 
de juiste manier te bejegenen. Het is in één oogopslag duidelijk wie de cliënt is, hoe de cliënt zich 
kenmerkt en vooral hoe de bejegening naar de cliënt zou moeten zijn. De cliënt staat hierdoor centraal 
en daar werken we voor!”

Evelien van Vark, begeleider Buitenbrink 1-3
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4      Domein relaties
Bij persoonlijke relaties gaat het om het opbouwen en onderhouden 
van relaties met anderen, zowel in aantal als in de kwaliteit van de 
relatie, en het omgaan met genegenheid en intimiteit. Communicatie 
is essentieel voor relaties. Dit vraagt om specifieke aandacht en onder-
steuning. De behoefte van de cliënt aan ondersteuning op het domein 
van interpersoonlijke relaties is doorslaggevend. De ondersteuning is 
er op gericht om het aantal en de kwaliteit van de persoonlijke relaties 
van de cliënt te verbeteren en waar nodig in stand te houden of ver-
slechtering tegen te gaan.
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Café Brein is een ontmoetingspunt waar iedereen 
welkom is: mensen met NAH, partners, mantelzorgers,  
familieleden, vrienden en professionals. In een 
ontspannen sfeer staan diverse thema’s centraal. 
Lotgenotencontact vormt een belangrijk onderdeel 
van het ‘café’. Het accent ligt op contact, erkenning, 
herkenning en voorlichting. Dat maakt Café Brein 
tot een plek waar mensen niet steeds hoeven uit te 
leggen wat er aan de hand is. 

De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de vragen 
en behoeften van de bezoekers. Er is aandacht voor 
de verschillende levensfases en ontwikkelingen die 
daaruit voortvloeien. De thema’s zijn de ene keer 
praktisch en een volgende keer meer gericht op 
emotie. Enkele voorbeelden uit 2011, geplukt uit 
de programma’s van verschillende Café Brein 
organisaties: ‘NAH in het gezin’, ‘structuur’, ‘goed 
leven met NAH’, ‘ontspanning’ en ‘problemen in de 
communicatie’.
Medewerkers van SWZ zijn betrokken bij de 
organisatie en vervullen soms de rol van ‘kroegbaas’ 
(gastvrouw/heer). Nu en dan levert een medewerker 
een inhoudelijke bijdrage, bijvoorbeeld door als 
gedragsdeskundige een thema toe te lichten. In 
Helmond stelt SWZ de locatie Lunchroom de Keyser 
beschikbaar als vaste stek voor Café Brein.

Trouwe partner van Café Brein  

Al vele jaren is SWZ partner van Café Brein. Op diverse plaatsen in het 
werkgebied bestaat een trefpunt voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH). In 2011 verbond SWZ zich aan het nieuwe Café Brein 
Oss - Uden/Veghel.

‘Mensen iets meegeven waar ze wat aan hebben’

“Café Brein Helmond werkt met een vaste structuur: inloop, interview, groepsgesprek en napraten. 
Ik merk dat dit mensen houvast biedt. Als ‘kroegbaas’ neem ik het interview af en probeer ik zoveel 
mogelijk verschillende groepen aan het woord te laten. Als mensen ervaringen met elkaar delen, 
wordt het wel eens emotioneel. Daarom vind ik het belangrijk om de avond altijd positief af te 
sluiten met adviezen en tips. Iedereen is welkom, dus ook professionals. Heel af en toe zie ik een 
SWZ-medewerker samen met een cliënt komen. Dat mag vaker, want je steekt er veel van op.

Gemiddeld hebben we in Helmond veertig bezoekers per avond. Dat geeft mij een kick, maar 
belangrijker is dat mensen iets meekrijgen waar ze echt wat aan hebben. Het was daarom mooi 
dat een gast bij de evaluatie die we eind 2011 hielden, het volgende zei: ‘Ik had dit eerder moeten 
ontdekken. Hier word ik begrepen, gehoord, gesteund en sta ik niet alleen’.

Café Brein Helmond bestaat in 2012 vijf jaar. Dat gaan we met enkele bijzondere activiteiten vieren, 
daar hebben we vorig jaar al over nagedacht. Ook Eindhoven viert in 2012 het eerste lustrum. Mooi 
toch?” 

Barbara Baaijens, bedrijfsleider Lunchroom de Keyser,
 lid van de werkgroep Café Brein Helmond en vaste ‘kroegbaas’
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‘We hebbeb goede contacten met buurman Zonhove’

‘Als je elkaar ziet, bespreek je meer’

“Al heel wat jaren heeft de Antoon van de Venstraat, waar ik woon, goede contacten met buurman 
Zonhove. Enkele mannen met grote honden uit onze straat zijn in het kader van buurtpreventie 
officieel vrijwilliger ter ondersteuning van de nachtdienst. Ook vieren we al een tijdje Halloween met 
elkaar. En natuurlijk is het grote terrein en bijbehorend bos van Zonhove een ideale speelplek voor 
veel kinderen uit de buurt.   

Omdat we als straat zoveel organiseren, kwam vorig jaar de vraag op of het mogelijk was een officiële 
buurtvereniging op te richten. Zonhove wilde daar graag bij aanhaken en uiteindelijk zijn ook nog drie 
andere straten erbij betrokken. In juni hebben we een eerste informatiebijeenkomst gehad. Daarna 
hebben we een heleboel zaken uitgezocht en geregeld om ervoor te zorgen dat we op 1 januari 2012 
bij de notaris konden zitten. Via een wedstrijd is de naam ‘Gehurterbij’ uitgekozen en ik vind dat die de 
lading heel goed dekt.
We hebben vorig jaar alweer een nieuwe activiteit samen gedaan – kerststukjes maken – en voor 2012 
een vol activiteitenprogramma opgesteld. Een paar voorbeelden zijn bingo, paaseieren zoeken en een 
gezamenlijke Koninginnenmarkt. Verder gaan we een maandelijkse inloopavond houden in Buurtcafé 
de Kwebbel op Zonhove. 
Samen activiteiten organiseren vraagt wat meer creativiteit maar wij denken dat het voor iedereen veel 
oplevert: een actieve buurt met veel ontmoeting en gezelligheid!”

Esther Hendriks, buurtbewoonster en mede-oprichter van ‘Gehurterbij’ 

“Elke donderdagavond op een vaste tijd ga ik naar het internetcafé in het recreatiegebouw om te 
beeldbellen met mijn moeder. Zij woont in Rumpt, dat is in de buurt van Utrecht. Ik zit achter een vaste 
computer en zij heeft een laptop. Via het beeldscherm kunnen we elkaar zien. Het is heel erg leuk om te 
doen. Als je elkaar ziet, ga je meer dingen bespreken. Hoe dat komt, weet ik ook niet.
Ik ben aan het leren om zelf in te loggen op de computer. Tot nu toe heeft Joop mij daarbij geholpen. 
Hij is een vrijwilliger. Als het project stopt, zou ik dat erg jammer vinden. Dan moeten we iets anders 
gaan verzinnen. Wat mij betreft moet het juist uitgebreid worden.” 

Antonie Piek, bewoner Zonhove (Buitenbrink 5-7)

 

Samen met bewoners van de wijk waar Zonhove 
deel van uitmaakt, is vorig jaar hard gewerkt aan het 
opzetten van een officiële buurtvereniging. Deze 
actieve club organiseert allerlei activiteiten waar ook 
bewoners van Zonhove aan kunnen meedoen. Jong 
en oud leert op die manier nieuwe mensen kennen. 
Dat heeft al geleid tot leuke contacten en vriend-
schappen.
De oprichtingsvergadering van ‘Buurtvereniging 
Gehurterbij’ vond eind december 2011 plaats in d’n 
Tref op Zonhove. In totaal telt de buurtvereniging 
70 ‘adressen’: 39 vanuit de wijk en 31 vanuit Zonhove 
(de Brinken).  

Beeldbellen
Een heel andere manier van ontmoeten is bellen 
terwijl je elkaar op een beeldscherm kunt zien. In 
april 2011 kon SWZ kosteloos aanhaken bij de proef 
‘beeldbellen’, een initiatief van de organisatie Thuis-
Verbonden in Son en Breugel. Deze coöperatieve 
vereniging legt zich toe op het ontwikkelen van zorg 
en diensten op afstand. 
Het project beeldbellen gaf SWZ de mogelijkheid 
om te onderzoeken of deze communicatievorm 
interessant is voor cliënten van Zonhove. Kun je er 
contacten mee opbouwen en onderhouden, hoe 
gebruiksvriendelijk is het systeem en in welke mate 
kan een cliënt er zelfstandig mee aan de gang. 

Eén avond per week komen de ‘beeldbellers’ bij elkaar 
en voeren ze via de computer gesprekken met 
familieleden en anderen. Vrijwilligers helpen hierbij. 
In de loop van 2012 loopt het project af. SWZ zet de 
resultaten dan op een rijtje en bekijkt hoe er een 
vervolg aan kan worden gegeven.

Welzijn Zonhove
Om het netwerk van de locatie Zonhove als geheel te 
versterken, werd de Stichting Welzijn Zonhove nieuw 
leven ingeblazen. De stichting stelt zich tot doel om 
samen met derden (donateurs/sponsors) het welzijn 
van de bewoners van Zonhove te vergroten. 
Aanleiding voor de herstart zijn de bezuinigingen in 
de AWBZ, waardoor er steeds minder geld beschik-
baar is voor het vervullen van wensen. Denk aan het 
toegankelijk maken van nabijgelegen bospaden, het 
inrichten van een picknickplaats of snoezeltuin en het 
organiseren van een aangepaste kermis. Eén wens 
kon de stichting vorig jaar al in vervulling laten gaan: 
een grote kerstboom met lichtjes op het Zonhove-
terrein.

Meer informatie over de stichting en haar activiteiten 
is te vinden op www.stichtingwelzijnzonhove.nl.  

Cliënten horen er helemaal bij 

Hoe kun je het netwerk van cliënten vergroten? Met die vraag ging 
de afdeling Recreatie & Welzijn in 2011 voortvarend aan de slag op 
de locatie Zonhove. De resultaten mogen er zijn. Van een nieuwe 
buurtvereniging tot beeldbellen.
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5      Domein deelname aan de samenleving
De ondersteuning is er op gericht om een zo groot mogelijke deelname  
aan de samenleving mogelijk te maken. Dit houdt in dat de cliënt onder- 
steund kan worden bij het onderhouden en leggen van contacten met lo-
kale voorzieningen als dienstverlening, club- en buurthuiswerk, kerken,  
vrijwilligerswerk en winkels in de onmiddellijke woonomgeving en 
voorzieningen voor welzijnsactiviteiten. Samen met professionals kan 
de cliënt zoeken naar gebieden waar zijn belangstelling naar uit gaat, 
welke vaardigheden hij daarvoor nodig heeft en welke ondersteuning 
hij daarbij wil.
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De functie van het restaurant veranderde vorig jaar 
nadat SWZ besloot om te stoppen met het zelf 
bereiden van warme maaltijden voor de bewoners 
van de locatie Zonhove. Vanaf 1 september trans-
formeerde De Komeet tot een stage-, leer- en werk-
plek voor cliënten. Omdat De Komeet wel nog de 
rol van personeelsrestaurant heeft – voor de 
dagelijkse lunch – zijn er nog volop werkzaamheden 
te verrichten. 

Cliënten kunnen zich bezighouden met voorberei-
dende werkzaamheden voor de lunch, eenvoudige 
serveertaken, meehelpen in de keuken, afruimen en 
opruimen van de vaat. Dit alles past bij het speerpunt 
‘Arbeidsmatige Dagbesteding’ in de meerjarenvisie 
van SWZ. 

Opleiding
De Komeet biedt cliënten en andere kwetsbare 
burgers zinvol, afwisselend (onbetaald) werk onder 
deskundige begeleiding. Daarnaast bestaat er de 
mogelijkheid om een leer-werk opleiding te volgen 
in de horeca of als verkoopmedewerker. SWZ werkt 
hiervoor samen met ROC de Leijgraaf. Een opleiding 
volgen is mogelijk voor mensen met een persoons-
gebonden budget of een indicatie dagbesteding. 
Binnen iemands mogelijkheden stap voor stap 
vooruit komen, dat is het doel. Met voor sommigen 
als eindpunt een betaalde baan in een (horeca)
bedrijf.

Nieuwe functie restaurant De Komeet

Restaurant De Komeet is vorig jaar geleidelijk aan onderdeel geworden 
van het activiteitencentrum in Son. Op termijn komt de exploitatie van het 
bedrijfsrestaurant geheel in handen van cliënten van de dagbesteding.

‘Werk is afwisselender geworden’

‘Cliënten horen er helemaal bij’

“Ik ben begin 2011 in De Komeet gaan werken en er is in één jaar tijd heel veel veranderd. Toen er nog 
voor de bewoners van Zonhove gekookt werd, was ik erg druk met afwassen, de counter vullen en de 
kassa bedienen. Nu ziet mijn werk er heel anders uit. Ik heb administratieve taken, zorg ervoor dat de 
keuken goed draait en begeleid stagiaires van het ROC. Mijn opleiding tot leerkracht komt hierbij goed 
van pas! Alles bij elkaar is het werk afwisselender geworden en daardoor leuker.

In de keuken is veel aangepast omdat er nu cliënten voor de dagbesteding komen. We hebben bijvoor-
beeld een receptenboek gemaakt met foto’s en instructie, want voor mensen met niet aangeboren  
hersenletsel is het belangrijk dat alles gestructureerd aangeboden wordt. Dat geldt ook voor de uitleg 
over de omgang met apparaten. 

Met het team dat vorig jaar is begonnen, zijn we iets heel nieuws aan het opzetten. Dat is erg leuk. Voor 
2012 hebben we volop plannen. Sommige kant-en-klare producten willen we vervangen door meer zelf 
klaar te maken met verse ingrediënten. We hebben nu meer tijd om dat te doen.” 

Sarah Janssens, medewerkster De Komeet

“Ik ben overgestapt van dagbesteding op een basisgroep naar dagbesteding bij De Komeet. Daar  
begeleid ik cliënten en stagiaires. Verder ben ik verantwoordelijk voor de cliëntenwerving, de roosters  
en het handboek dat we hier gebruiken. Het werken in De Komeet verschilt nogal van wat ik eerst deed. 
Op de basisgroep waren alle activiteiten vastgelegd in een vaste structuur. Nu heb ik meer vrijheid, ik 
kan mijn eigen ideeën inbrengen en heb meer verantwoordelijkheid, iets dat ik ook graag wilde. 

De twee vaste cliënten die meewerken in De Komeet zijn helemaal ingeburgerd en hebben het erg naar 
hun zin. Eén van hen wil bij ons een opleiding gaan volgen zodat ze zich verder kan ontwikkelen en  
uiteindelijk in een gewoon restaurant aan de slag kan. Andere cliënten komen één ochtend per week  
in het kader van dagbesteding. Ze helpen met van alles mee, zoals komkommer snijden, de counter  
vullen, soepballetjes draaien en kroketjes naar de gasten brengen. Ze horen er helemaal bij en vinden 
het vooral erg leuk om voor anderen te kunnen zorgen.”

Desiree Vasen, begeleider dagbesteding De Komeet 
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Tot voor kort werd aangenomen dat kinderen met 
hersenletsel beter herstellen dan volwassenen met 
hetzelfde letsel. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet 
juist is. 
Omdat het kinderbrein nog in ontwikkeling is, 
kunnen de gevolgen van hersenletsel pas jaren later 
zichtbaar worden. De problemen die dit met zich 
meebrengt – denk aan gedragsproblemen en 
emotionele uitbarstingen - veroorzaken vaak druk 
op het gezin. Broertjes of zusjes kunnen hierdoor 
aandacht tekort komen. Wat vaak ook speelt, is dat 
het kind met NAH geïsoleerd raakt doordat het 
vriendjes of vriendinnetjes verliest. 

Veel ouders missen de juiste informatie over de 
gevolgen van het NAH en hoe hiermee om te gaan. 
Vaak wordt geen link meer gelegd met het eerder 
opgelopen hersenletsel. Tijdig juiste hulp aan huis 
verlenen kan veel ellende voorkomen. Daarom heeft 
Vilans, landelijk kenniscentrum voor langdurige zorg, 
samen met onder andere SWZ het zorgproduct 
gezinsbegeleiding ontwikkeld.  
 
Na een intakegesprek leggen een ambulant specialis-
tisch begeleider en gedragsdeskundige van SWZ een 
huisbezoek af om met het hele gezin kennis te 
maken. Vervolgbezoeken richten zich op het goed in 
beeld krijgen van de zorgvragen. Elk gezinslid kan 
behoeften, wensen en verwachtingen aangeven. 

Hierna wordt samen met het gezin een behandelplan 
met evaluatiemomenten opgesteld. De ambulant 
specialistisch begeleider bezoekt het gezin geregeld 
en richt de begeleiding op de volgende zaken:
•	 acute	hulpvragen	aanpakken	om	de	rust	in	het	 
 gezin terug te krijgen;
•	 de	gezinsbalans	herstellen	door	de	dagelijkse	 
 routine en structuur te versterken;
•	 behandeling	volgens	methodieken	om,	daar	waar	 
 mogelijk, gedragsverandering en competentie- 
 vergroting bij het kind met NAH te bewerkstelligen;
•	 uitleg	geven	aan	het	gezin	en,	zo	nodig,	het	 
 netwerk, over mogelijke gevolgen van NAH  
 (psycho-educatie);
•	 ouders	ondersteunen	bij	de	aanpak	van	 
 opvoedingsproblemen;
•	 contact	leggen	met	betrokken	(hulpverlenende)	 
 organisaties voor een optimale samenwerking.  

Uit de pilot die SWZ vorig jaar heeft uitgevoerd, is 
onder meer naar voren gekomen dat goede onder-
steuning van de ouders erg belangrijk is. Toekomst-
verwachtingen moeten bijgesteld worden en vaak 
zijn ze zo druk met zorgen (maken) dat ze nauwelijks 
aan zichzelf toekomen. Hierdoor dreigt overbelasting. 
Daarom is het vaak goed om hen, naast de gezins-
begeleiding, aparte gesprekken met een gezond-
heidszorgpsycholoog van SWZ aan te bieden. 

Behandeling van gezinnen met een kind met NAH

De problemen van kinderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn 
aan de buitenkant niet te zien, maar de impact op een gezin is vaak groot. 
SWZ is daarom in 2011 voor deze groep gestart met gezinsbegeleiding. 
De behoefte aan hulp blijkt groot.

“Ik heb vorig jaar vier gezinnen begeleid die met problemen kampten vanwege een kind met NAH. Wat 
je merkt is dat het een tijdje duurt voordat de rust in een gezin is teruggekeerd. Eerst moet iedereen 
vertrouwen krijgen in de hulpverlening. Ook is het belangrijk dat acute problemen opgelost zijn, 
bijvoorbeeld door goede huiswerkbegeleiding voor de jongere te regelen.
In het begin is de begeleiding intensief. Je komt de eerste periode wekelijks soms twee keer in het gezin. 
Daarna neemt de frequentie doorgaans af naar een keer per week gemiddeld twee uur per huisbezoek. 
De behandeling wordt door de gezinsbegeleider samen met de gedragsdeskundige opgezet en vormge-
geven maar door de gezinsbegeleider in het gezin uitgevoerd.

Het is mooi om te zien dat verbeteringen via kleine stapjes een groot effect kunnen hebben. Overigens 
reik ik oplossingen niet op een presenteerblaadje aan. Ik vraag eerst wat mensen zelf willen. Natuurlijk 
heb ik ideeën, maar het is hun keuze. Samen gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht waarbij ik op 
termijn ook weer misbaar ben. Bij het afbouwen van hulp moet je het hele gezin betrekken. Ik was eens 
met een familie aan het praten over de toekomst. Moeder zei dat de begeleiding wel kon stoppen, maar 
een 12-jarig zoontje, dat erg leed onder de gedragsproblemen van zijn broer, vond dat ik terug móest 
komen. Het is dus erg belangrijk dat iedereen gehoord wordt.”

Gerty Teunissen, ambulant specialistisch begeleider

“Mijn dochter heeft zeven jaar geleden hersenvliesontsteking gehad. Na de behandeling wisten we niet 
hoe het zou gaan, maar ze bleef klachten houden. We hadden geen idee waar we hulp konden vinden.  
Bij toeval kwamen we voor iets anders bij haar oude revalidatiearts terecht. Hij wist van de pilot bij SWZ 
en vond onze dochter een goede kandidaat. We hebben veel steun gehad aan de gezinsbegeleiding. 
Zaken waar we tegenaan liepen, werden onderkend en er werd iets mee gedaan. 
Onze kind is door het hersenletsel veranderd. Ze voelt dat zelf ook, maar aan de buitenkant zie je het 
niet. Dit zorgde voor veel frustratie en boosheid, die ze vaak thuis afreageerde. Door de begeleiding  
hebben we geleerd hoe we daar het beste mee kunnen omgaan.  

Mijn dochter was ook erg moe. Haar leven bestond uit school-bed-school. Met Gerty heeft ze een ener-
giewijzer ingevuld om haar energie beter over de dag te verdelen. Gerty heeft ook samen met ons 
gesprekken met school gevoerd. Uiteindelijk kregen we het voor elkaar dat er een aangepast rooster 
kwam. Daardoor kreeg m’n dochter weer tijd voor leuke dingen. Heel belangrijk, want vrienden haakten 
af omdat ze altijd te moe was om naar feestjes te gaan.  Alles bij elkaar heeft de begeleiding ons enorm 
ontlast, en dat was nodig. Maar wat had ik dit graag vijf jaar eerder gehad!”

Thea Welvaarts, moeder van 15-jarige dochter met NAH

‘Iedereen moet gehoord worden’

‘Begeleiding heeft ons enorm geholpen’
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6      Domein persoonlijke ontwikkeling
Indien de cliënt daar behoefte aan heeft, wordt ondersteuning geboden  
bij het zoeken van scholing en mogelijkheden om dingen te leren en 
ervaringen op te doen en bij het zoeken naar werk of alternatieven 
daarvoor. De eigen mogelijkheden en kwaliteiten van cliënten worden 
benut. De cliënt kan nieuwe dingen ondernemen en zijn eigen creati-
viteit uiten. De ondersteuning richt zich op het optimaliseren van de 
ontplooiingsmogelijkheden van de cliënt, zodanig dat dit leidt tot  
voldoening en bevrediging bij de cliënt.
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In deze erkende jobcoachorganisatie werkt SWZ 
samen met zorginstelling Cello. Ambitie helpt 
mensen met een beperking bij het vinden van (on)
betaald werk, met als uitgangspunt de wensen en 
interesses van de werkzoekende. Daarnaast begeleidt 
de organisatie werknemers via jobcoaching.

In 2011 heeft Ambitie in totaal 43 personen in 
passende arbeid geplaatst en 192 mensen met een 
beperking op de werkplek gecoacht. Cliënten van 
SWZ kwamen vooral terecht in een ICT- of administra-
tieve functie en bij zorginstellingen voor ouderen. 
Het plaatsen van cliënten gaat volgens een vaste 
structuur. Als een cliënt aangeeft dat hij graag in een 
organisatie wil werken, volgt een aanmelding bij 
Ambitie. Na een intakegesprek wordt in goed overleg 
een arbeidsintegratieplan opgesteld. Dit plan 
besteedt veel aandacht aan iemands ontwikkelings-
mogelijkheden en aan wat er voor nodig is om 
doelen te bereiken. De ondersteuning varieert van 
hulp bij het uitvinden wat iemand precies wil tot 
coaching bij het schrijven van een sollicitatiebrief.

Vinger aan de pols
Als iemand een baan heeft, houdt Ambitie de vinger 
aan de pols. Waar nodig is er begeleiding op de 
werkplek. Daarnaast is er een jaarlijks gesprek met de 
cliënt over de stand van zaken: hoe verloopt de 
ontwikkeling, wat wil en kan iemand nog leren, welke 
bijdrage levert de werkgever hieraan, zijn er door-
groeimogelijkheden in het bedrijf, ligt doorstroming 
naar een andere organisatie voor de hand, enzo-
voorts.

In 2011 heeft Ambitie veel energie gestoken in 
interne en externe relaties, onder andere met het 
oog op de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en 
veranderingen in de Wmo. Dit alles gaat immers 
vanaf 1 januari 2013 spelen en zal diverse zaken 
beïnvloeden. Medewerkers van Ambitie bezochten 
vorig jaar alle locaties van SWZ om ervoor te zorgen 
dat cliënten en medewerkers beter geïnformeerd zijn 
over de werk- en doorstroommogelijkheden. In 2012 
wordt het vergroten van de bekendheid doorgezet. 
Er is ook geïnvesteerd in het uitbreiden van het 
werkgeversnetwerk in de regio’s Noord- en Zuidoost-
Brabant. Verder is onderzocht of samenwerking met 
andere zorgaanbieders mogelijk is. Gesprekken met 
ORO en Lunet zorg pakten positief uit. In 2012 zullen 
deze twee organisaties zich gaan aansluiten bij 
Ambitie. 

‘Ambitie’ speelt in op vraag cliënten

Steeds meer cliënten van SWZ willen bij ‘gewone’ bedrijven en organisa-
ties aan de slag. De een hoopt via re-integratie door te groeien naar een 
betaalde baan. Voor de ander is een vrijwilligerswerkplek dé manier om 
maatschappelijk mee te doen en bij te dragen. Om cliënten voldoende 
mogelijkheden te bieden, maakt SWZ deel uit van ‘Ambitie’. 

 
“Ik ben geboren met Spina Bifida. Nadat ik negen jaar geleden een beroerte kreeg, kwam ik definitief 
in een rolstoel terecht. Betaald werken was een gepasseerd station geworden. Ik ben afgekeurd en 
vrijwilligerswerk gaan doen. Toch is er een tijdje geleden iets moois op mijn pad gekomen. Monique 
Spruijtenburg, mijn jobcoach van SWZ, had voor mij een sollicitatiegesprek geregeld voor een 
onbetaalde baan op de Technische Universiteit Eindhoven: personeelsdossiers digitaliseren en 
verwerken, achter de computer. Mijn achtergrond in de administratieve sector komt hierbij goed van 
pas. Ik heb het erg naar mijn zin op deze werkplek. Daarnaast doe ik nog steeds vrijwilligerswerk voor 
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, in de volksmond ‘Het Archief’ genoemd. Ook daar heeft 
mijn SWZ-jobcoach in bemiddeld. Bij het historisch centrum maak ik diverse akten digitaal. Dat vind ik 
leuk om te doen, want het heeft raakvlakken met mijn hobby stamboomonderzoek.” 

 Marc Huibers, woont in Eindhoven

 
“Toen de Technische Universiteit Eindhoven met het project Digitaal Persoonsdossier begon, ging onze 
afdeling op zoek naar tijdelijke kundige krachten. Het digitaliseren van alle centrale en decentrale 
persoonsdossiers is namelijk een omvangrijke operatie. Het eindresultaat moet zijn dat van iedere 
medewerker nog maar één digitaal persoonsdossier aanwezig is. Op papier zijn dat er soms wel drie. 
Met jobcoach Monique Spruitenburg van SWZ hebben we de werkzaamheden doorgenomen. Zij ging 
op zoek naar een geschikte kandidaat en droeg Marc Huibers voor. Zowel qua taakuitvoering als 
collega bleek hij inderdaad de kandidaat die wij voor ogen hadden. 
We hebben Marc stapsgewijs uitgelegd wat de werkzaamheden zijn. Als het nodig is, kan hij terugvallen 
op een voor hem geschreven handleiding. In het begin werkte Marc onder toezicht en begeleiding van 
Monique. Zo kon hij routine opbouwen en eventueel aanpassingen doorvoeren in de handleiding. Nu 
werkt Marc zelfstandig, maar hij kan altijd terugvallen op de collega’s van de afdeling.
Wat ons betreft bevalt de samenwerking prima en is het voor herhaling vatbaar.”

Eric Verhees, coördinator van de afdeling Digital Document Services, TU/e

 

‘Blij met onbetaalde baan’

‘De samenwerking bevalt prima’
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7      Domein materieel welzijn
Bij materieel welzijn gaat het om het optimaliseren van de beleving 
van zijn materieel welzijn en de sociaal-economische situatie van de 
cliënt. Het gaat hier om (ondersteuning bij) activiteiten die leiden tot 
een doelmatig financieel beheer en om huisvesting, indien de cliënt 
hier behoefte aan heeft. Inspanningen richten zich op een kwalitatief 
verantwoorde woonsituatie die voldoet aan bouwkundige en func-
tionele maatstaven en de bereikbaarheid hiervan (openbaar vervoer, 
toegankelijkhied en dergelijke).
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Elektrische rolstoelen, hoog-laag bedden, douche-
brancards, tilapparatuur, voedingspompen, 
aangepast bestek en nog veel meer; in totaal telt 
SWZ zo’n 1750 hulpmiddelen met een nieuwwaarde 
van bijna drie miljoen euro. Omdat kostenbewustzijn 
steeds belangrijker wordt in de zorg, ging SWZ aan 
de slag met het project ‘Cliëntgerelateerde hulp-
middelen’. Doel: meer kwaliteit tegen minder kosten. 
En dat lukt. Het project omvat een aantal onderdelen, 
waaronder een centraal aanschafpunt en een nieuwe 
aanschafprocedure. Hierin staat voortaan duidelijk 
aangegeven of en wanneer SWZ nieuwe hulp-
middelen aanschaft. Paramedici adviseren hierbij.  

Een verandering is ook het centrale hulpmiddelen-
depot op de locatie Zonhove, opgezet in samenwer-
king met Kersten Revalidatietechniek. Hiermee kan 
hergebruik van hulpmiddelen bevorderd worden. 
Een nieuw onderhoudsbeheersplan maakt eveneens 
deel uit van het project. Hierin zijn keurings- en 
controleprocedures, reparatie en onderhoud 
geregeld. Voor de uitvoering van  reparaties huurt 
Kersten een werkplaats op Zonhove. 
Een complete digitale registratie van alle hulp-
middelen en heldere afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden completeren het project. 
 

Project Cliëntgerelateerde Hulpmiddelen

Voor cliënten en medewerkers van SWZ zijn hulpmiddelen erg 
belangrijk. In 2011 startte een project om daar efficiënter mee om te 
gaan en tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid te verhogen.

Opknapbeurt voor woningen Zonhove

Woningen leefbaar maken én houden. Dat was het doel van het 
opknappen van alle woningen op de locatie Zonhove. Iedereen 
stak de handen uit de mouwen!  

“Met mijn collega-huismeesters Frenk en Geert heb ik op veertien locaties van SWZ hulpmiddelen 
gecontroleerd. Vooraf hadden we een instructie gehad over waar we op moesten letten. Sommige 
dingen wist ik al, want als je jarenlang hoog-laagbedden repareert, weet je wel waar je naar moet 
kijken. We zijn op pad gegaan met keuringsrapporten van de firma Kersten. Daarin waren veel 
hulpmiddelen afgekeurd. Wij wilden er nog eens met een SWZ-bril naar kijken. Vaak bleek dat iets 
volledig afgekeurd was terwijl het na een kleine ingreep, zoals het vervangen van een handvat, weer 
helemaal goed zou zijn. Zonde van het geld om zo’n hulpmiddel compleet te vervangen.
In 2011 zijn we alles nagelopen wat volgens de keuringsrapporten matig of slecht was. Uiteindelijk 
konden we 95 procent goedkeuren na een reparatie of de vervanging van een onderdeel. In 2012 gaan 
we álle hulpmiddelen controleren. Veel werk, maar we hebben er een vrijwilliger bij gekregen die 
klusjes opknapt waar we niet meer aan toekomen. Bovendien kunnen we ingewikkelde reparaties 
makkelijker uitbesteden.

Marcel de Vries, huismeester locatie Zonhove

“In februari vorig jaar werd Brink 1-3 opgeknapt. We hadden ons goed voorbereid op het verblijf 
in het logeerhuis, onder andere door een grote aftelkalender te maken voor onze cliënten. Ook in het 
logeerhuis werkten we met een aftelkalender, zodat iedereen wist wanneer we teruggingen. Zeker voor 
mensen met autisme was het belangrijk om te weten waar ze aan toe waren. Daarom hebben we ook 
veel met foto’s gedaan. In het logeerhuis was het lekker rustig. Onze cliënten hebben er goed geslapen. 
Sowieso is het daar heel goed gegaan. Dat is met 100 procent meegevallen. 

Het opknappen van de woningen was hard nodig. Zelf heb ik er veel vrije tijd ingestoken: in één 
weekend twee keukens geverfd; gronden en aflakken. Het was afzien, maar ik kreeg er ook energie 
van. Het is allemaal erg mooi geworden, met fijne warme kleuren. Een collega  heeft ook nog grote 
prikborden gemaakt. De cliënten vonden alles prachtig. De terugkomst hebben we met iedereen 
feestelijk gevierd. Er was een ‘huisjestaart’ en kinderchampagne.”

Thea van de Laar, zorgcoördinator Zonhove (Brink 1-3)

‘Niet meer automatisch vervangen’

‘De cliënten vonden het prachtig’
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Het grote revitaliseringsproject startte eind 2010 en 
werd vorig jaar afgerond. De woningen van cliënten 
kampten met achterstallig onderhoud en misten 
gezelligheid.  
In het groots opgezette project was voor iedereen 
een rol weggelegd: de SWZ-organisatie, individuele 
medewerkers, ouders en andere vrijwilligers. 
Personeel, ouders en cliënten zelf konden voor een 
deel zelf bepalen wat er aangepakt moest worden. 
Ook waren ze betrokken bij het uitkiezen van kleuren 
voor de verf en de vloer. 
Woning voor woning werd aangepakt. Het opfrissen 
van elk huis duurde twee weken. In die periode 
verbleven de bewoners in het logeerhuis op Zonhove. 

Verhuizers zorgden ervoor dat ingepakte kleding en 
andere spullen op de tijdelijke woonplek kwamen. 
Meubels werden opgeslagen.

Zowel de algemene ruimtes als de kamers van de 
bewoners werden onderhanden genomen.  
In het weekend kwamen ouders, familie en andere 
vrijwilligers – vaak ook medewerkers - om mee te 
helpen met schilderen en andere klussen. Na het 
afronden van het werk was het de beurt aan de 
schoonmaakdienst. Daarna keerden de bewoners 
terug naar hun ‘nieuwe’ huis en prachtig geschilderde 
kamers. De gekozen aanpak heeft tot een mooie 
samenwerking en veel betrokkenheid geleid.  



Aan de Tonnaerstraat huurt SWZ 28 appartementen 
op de eerste en tweede verdieping. Daarvan worden 
er 26 permanent bewoond, de andere twee dienen 
als logeeradres voor cliënten die tijdelijk hulp nodig 
hebben. Bewoners wonen zelfstandig en kunnen een 
beroep doen op 24-uurs zorg en ondersteuning van 
SWZ; een ideale combinatie van privacy en veilige 
zelfstandigheid.   

Elke cliënt heeft een eigen voordeur. Het zijn complete 
woningen met een badkamer met douche en was-
tafel, twee slaapkamers, balkon en een woonkamer 
met open keuken. Op maat zijn aanpassingen 
uitgevoerd, variërend van de hoogte van de keuken 
tot rekening houden met kleur- en lichtprikkels.

Een bijzondere voorziening is de gemeenschappelijke 
woonkamer waar cliënten terecht kunnen voor een 
praatje, gezelschap of gewoon een kop koffie. 
Gezamenlijk avondeten kan daar ook, maar bewoners 
bepalen zelf of ze dat willen. Er wordt gewerkt met 
een persoonlijk alarmsysteem en waar nodig tilliften. 
De dienstverlening van SWZ is ook voor de overige 
bewoners van het complex beschikbaar, bijvoorbeeld 
via een persoonsgebonden budget.

De cliënten die naar de nieuwbouw verhuisden, 
kwamen van woonvormen in Eindhoven (Brasschaat-
pad) en Best (JJ De Vlamstraat). Een aantal van hen 
had dáárvoor ook nog in de oude behuizing aan de 
Tonnaerstraat gewoond. Zij keerden dus terug naar 
een vertrouwde plek. 

Palladiostraat
In de Palladiostraat opende SWZ de deuren van een 
nieuw activiteitencentrum (AC). De bouw gebeurde 
in nauwe samenwerking met stichting Woonbedrijf. 
Het nieuwe AC Eindhoven is de vervanging van het 
verouderde centrum aan de Keldermansstraat. 
In totaal bezoeken zo’n 140  mensen met een 
lichamelijke beperking of NAH het activiteiten-
centrum. Dagelijks zijn er circa 50 cliënten aanwezig. 
Zij kunnen meedoen aan creatieve, sociaal-educatieve 
en arbeidsmatige activiteiten, sport en beweging en 
activiteiten rond kunst, cultuur en maatschappij. 

In twaalf nieuwe appartementen boven het AC wonen 
mensen met NAH die van SWZ begeleiding en zorg 
krijgen. De appartementen bestaan uit een badkamer 
met douche en wastafel, een slaapkamer, hobbyka-
mer en een woonkamer met open keuken. Via een 
alarmsysteem kunnen de bewoners een medewerker 
oproepen.

Meer comfort door nieuwbouw

Cliënten van SWZ betrokken in 2011 twee nieuwbouwcomplexen in 
Eindhoven. Aan de Tonnaerstraat verrees een appartementengebouw, 
in de Palladiostraat een gloednieuw activiteitencentrum met daarboven 
woningen. 

“Op 21 juli vorig jaar ben ik vanuit Best naar Eindhoven verhuisd. Ik zag erg op tegen al het gedoe, 
maar SWZ had het allemaal goed geregeld. Wel heb ik een half jaar moeten wennen, want ik had nog 
nooit in de stad gewoond. Het duurde ook even voordat alles aangepast was met het zetten van 
spuiten – ik heb namelijk diabetes. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen.  

Mijn appartement is heel mooi en fijn. Alles is nieuw, ruimer en prima aangepast. Ik loop met een 
beenprothese, maar af en toe gebruik ik een rolstoel. Dat gaat veel beter dan in Best omdat hier alles  
extra breed en opener is, ook de badkamer. Ik eet elke dag in de algemene woonkamer en daar drink ik 
ook koffie. Da’s veel gezelliger dan alleen. De verzorging zet mijn spuiten en helpt me bij het douchen. 
Ik ben in mijn leven erg vaak verhuisd en eerlijk gezegd hoop ik dat ik hier kan blijven. Ik  ben tevreden 
hier, al mis ik Best omdat mijn familie en bekenden daar wonen. Het allerliefst zou ik mijn appartement 
oppakken en het in Best neerzetten, maar dat gaat natuurlijk niet. 

Het nieuwe activiteitencentrum in de Palladiostraat ken ik ook goed, want daar ga ik regelmatig 
naar toe om te tekenen en te gymmen en voor andere activiteiten. Het is er heel mooi, een grote 
vooruitgang met het vorige AC in de Keldermansstraat.”

Ria Raaijmakers, bewoonster Tonnaerstraat Eindhoven

“Vóór de verhuizing werkte ik op het Brasschaatpad. Ik ben dus met de bewoners meegegaan. 
Sommige mensen wilden erg graag verhuizen, terug naar de plek waar ze eerder hadden gewoond. 
Dichter bij de stad en vlakbij Winkelcentrum Woensel. Anderen wilden liever in de vertrouwde 
omgeving van het Brasschaatpad blijven, want daar hadden ze toch zeven jaar gewoond. 
Verhuizen is voor iedereen stress en we zagen er dan ook allemaal tegenop. Het sjouwwerk werd 
gelukkig door een verhuisbedrijf gedaan, wij hebben vooral de cliënten psychisch ondersteund. 

Iedereen woont nu in ruime en supermoderne appartementen. De mensen zijn redelijk snel gesettled, 
al moesten er nog wel wat zaken aangepast worden toen ze er al zaten. En soms was het wel wennen, 
ook aan praktische dingen. Als een cliënt zeven jaar lang op een bepaalde manier naar de wc gaat 
omdat de beugel daar links zit, dan moet je toch omschakelen als die beugel in je nieuwe woning 
rechts zit.” 

Linda Kessels, begeleider woonvorm Tonnaerstraat  
 

‘Het was wel wennen in de stad’

‘Verhuizen is voor iedereen stress’
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8      Dialoog met cliënten
Zelfbepaling betekent dat mensen met een beperking recht hebben 
om eigen keuzes te maken en hun leven in te vullen op hun eigen  
persoonlijke wijze, binnen de grenzen van de maatschappelijke  
aanvaardbaarheid. Ondersteuning door professionals richt zich op 
het optimaliseren van de regie van de cliënt over het eigen leven. 
Dat betekent onder andere dat cliënten moeten kunnen leren erva-
ring op te doen met keuzemomenten en inspraak. De organisatie zal 
flexibel genoeg moeten zijn om de keuzes in het dagelijks leven en de  
geïndividualiseerde zorgdoelen van de cliënt mogelijk te maken.
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‘Huisregels zijn samen opgesteld’

‘Briefje op de koelkast’

‘Regels geven rust’

“Bij de woonlocaties de Eekelhof en de Rietbeemd in Schijndel hebben we elke drie maanden een 
woonberaad. Cliënten overleggen dan met de begeleider over zaken die iedereen aangaan. Het onder-
werp algemene afspraken en regels kwam regelmatig terug. Deze ‘huisregels’ bleken niet op papier te 
staan. Cliënten waren daardoor niet volledig op de hoogte van bepaalde afspraken. In het clusteroverleg 
kwam het idee naar voren om officiële huisregels op te stellen die iedereen kan goedkeuren en die in het 
Persoonlijk Plan worden beschreven. 

Eind vorig jaar hebben we de huisregels met de medewerkers en cliënten opgesteld. Thema’s waren 
normen en waarden, verantwoordelijkheid, maaltijden, roken, privacy, huisdieren, wasverzorging, 
brandveiligheid en hygiëne. Vertaald naar de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld over waar je een fiets/
scootmobiel neerzet, wanneer je je afmeldt voor een maaltijd en wie er in je appartement mag als je er 
zelf niet bent.

Bij het LSR, het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap, had ik modellen van huisregels opgevraagd. 
Daar zaten ook pictogrammen bij om het een en ander te verduidelijken. De cliënten hebben 
beoordeeld of de pictogrammen geschikt waren. Elke persoonlijk begeleider heeft de regels met de 
individuele cliënten zorgvuldig doorgesproken. Wie het ermee eens was, heeft zijn handtekening 
eronder gezet.” 

Marieke Sweere, clustermanager  

‘We hebben met z’n allen goed en positief over de huisregels gesproken. Iedereen kon kwijt wat hij 
wilde. Wat we onder andere afgesproken hebben is dat als bepaalde dingen op zijn of dat er te weinig 
is, we dan een briefje op de koelkast plakken. Maar we moeten het ook even aan de begeleiding 
doorgeven.”   

Mevrouw E. van der Heijden, bewoonster de Eekelhof

‘De huisregels zijn erg duidelijk. Alle afspraken staan op papier, zodat iedereen weet waar hij zich aan 
moet houden. Dat geeft rust. Als er nieuwe mensen komen wonen, krijgen ze meteen op papier wat de 
huisregels zijn. Dan weten ze snel waar ze aan toe zijn.”

Ria Kappen, bewoonster de Eekelhof

Via het cliëntberaad - op sommige locaties ook wel 
woonberaad genoemd - maakt SWZ inspraak in de 
eigen leefomgeving mogelijk. Het beraad wordt 
georganiseerd door de taakverantwoordelijke Zorg. 
Alle deelnemers of klein taakverantwoordelijke 
bewoners doen eraan mee. Zij kunnen zaken naar 
voren brengen die te maken hebben met de dage-
lijkse gang van zaken en waarin gemeenschappelijke 
belangen een rol spelen. 
 

Voorbeelden zijn de organisatie en kwaliteit van de 
zorg- en dienstverlening, de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimten, de kwaliteit van de 
maaltijdverstrekking en afspraken over gemeen-
schappelijke activiteiten.

Het cliëntberaad komt minimaal eens per twee à drie 
maanden bij elkaar. Het gezelschap vaardigt één of 
twee vertegenwoordigers af voor het groep/cluster-
beraad en geeft hen onderwerpen mee die ze daar 
aan de orde kunnen stellen.   

Inspraak in de eigen leefomgeving

SWZ vindt het belangrijk om naar cliënten te luisteren. Wat vinden ze van de 
zorg, wat kan beter of anders? Medezeggenschap moet dus goed geregeld zijn. 
Een mooi voorbeeld is het cliëntberaad in woningen en activiteitengroepen.
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‘Allemaal op één lijn zitten is belangrijk’

“Omdat ik voor vier cliënten taakverantwoordelijke Persoonlijk Plan ben, heb ik de training ‘In 
gesprek met de klant’ gevolgd. Ik heb er veel van geleerd, vooral over zorgdrang en zorgdwang. 
In een woning speelt dat snel, want we zijn toch echte zorgmensen. Je bent dit vak ingegaan om 
mensen gelukkiger te maken, dus je wilt alles heel goed doen. Té goed soms, en daar moet je je 
bewust van zijn. 

Ik werk met jonge kinderen en jongeren die heel weinig kunnen zonder ondersteuning. Daardoor 
heb ik vaak overleg met hun ouders. Zij zijn gewend dat wij veel uit handen nemen en dat willen ze 
ook graag. Maar nu is het de bedoeling dat we veel samen doen. Bepaalde zaken leggen we daarom 
terug bij ouders. Dat is voor niemand gemakkelijk. Ik vind het soms best moeilijk mijn zorgdrang aan 
te passen. Tegelijkertijd weet ik dat je ouders niet altijd een plezier doet door alles over te nemen. Je 
merkt dat aan reacties zoals: ‘Eigenlijk best fijn om zelf mee naar het ziekenhuis te gaan’. Meer 
betrokkenheid van ouders vergroot hun binding met het kind. Dat is positief.

De eerste keer dat ik in een gesprek de inzet van ouders ter sprake moest brengen, vond ik dat lastig, 
maar hoe vaker je het doet hoe normaler het wordt. De gesprekstraining heeft me veel handvatten 
gegeven, maar nóg meer heb ik geleerd van de vervolgtraining die we in ons eigen team hebben 
gedaan. Met een collega heb ik een les gegeven in ons werkoverleg. Daarin hebben wij de andere 
teamleden doorgegeven wat we hadden geleerd, met voorbeelden die op onze eigen woning 
gericht waren. 

Waar ik wel ben achtergekomen, is dat je met al je collega’s op één lijn moet zitten. Dat is ontzettend 
belangrijk. Stel dat jij aan ouders vertelt dat SWZ iets niet meer doet, en je collega geeft aan dat zij 
dat nog wel eventjes regelt, dan heb je een probleem. Het kost enorm veel tijd om zo een situatie 
te ‘repareren’ en het is voor iedereen vervelend. De vervolgtraining heeft ervoor gezorgd dat 
iedereen in ons team er op dezelfde manier inzit. Hoe beter je dat uitstraalt, des te beter ouders 
dat oppakken.“ 

Regien Vos, begeleider locatie Zonhove (Brink 6-8)
 

De training ‘In gesprek met de klant’ – uitgevoerd 
door bureau SPOT – werd gevolgd door medewerkers 
die gesprekken voeren over een zorgzwaartepakket
(ZZP), Persoonlijk Plan of ander zorgplan. In zo’n 
gesprek bekijken ze samen met de cliënt en/of 
de wettelijk vertegenwoordiger hoe wensen en 
behoeften binnen de indicatie optimaal ingevuld 
kunnen worden. Nadrukkelijk komt op tafel wat 
mensen zelf nog kunnen, eventueel met hulp van 
familie, en welke ondersteuning door SWZ geboden 
wordt. 

Het accent van de training lag op communicatie. Met 
behulp van rollenspel werden gesprekstechnieken 
geoefend en situaties nagebootst. Centraal stond 
het tamelijk lastige heerschap ‘meneer De Weert’, 
gespeeld door een acteur. De ene keer was meneer 
De Weert een cliënt, de andere keer een familielid. 
Medewerkers konden zelf situaties aandragen die ze 
graag wilden oefenen.

Tijdens de training kwam van alles aan bod: de 
voorbereiding op een gesprek, vooroordelen, 
houding, bejegening, luisteren, aanspreekvormen, 
doorvragen, het gesprek in de hand houden, 
reflecteren, aanpassen aan de situatie, enzovoorts.

Zorgdrang en -dwang
Veel aandacht was er voor zorgdrang en zorgdwang. 
Aan de ene kant hebben veel zorgmedewerkers de 
neiging om alles voor de cliënt te willen oplossen 
(zorgdrang). Aan de andere kant zijn er cliënten/
familieleden die het vanzelfsprekend vinden dat 
zorgverleners allerlei zaken voor hen oplossen 
(zorgdwang). Hier opeens anders mee om (moeten) 
gaan, kan bij zowel zorgverlener als het cliëntsysteem 
‘pijn’ veroorzaken. Daar in een gesprek goed mee 
omgaan, is een hele kunst. 

Ook inspelen op emoties en andere reacties was een 
onderdeel van de training. Want wat doe je tijdens 
een gesprek als je merkt dat een NAH-cliënt door 
vermoeidheid de concentratie lijkt te verliezen; 
benoem je dat of ratel je gewoon door? En hoe zorg 
je ervoor dat de zorgverlener niet alleen aan het 
zenden is, maar een echte dialoog opbouwt? Het 
kwam allemaal aan bod.  
Een belangrijk advies van de trainers was: oefenen, 
oefenen, oefenen. Diverse medewerkers hebben dit 
na de training in hun eigen teams opgepakt. 

Voor 2012 staan er opnieuw scholingsactiviteiten 
rondom communicatie en gespreksvaardigheden op 
het programma.

Training ‘In gesprek met de klant’

Er verandert veel in de zorg. Cliënten kunnen meer zelf bepalen, maar de 
tijd van ‘u vraagt, wij draaien’ is voorbij. Steeds vaker wordt een beroep 
gedaan op eigen kracht en iemands netwerk. In 2011 leerden medewerkers 
hoe ze dit met cliënten en familieleden kunnen bespreken. 
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9      Domein rechten en belangen
Bij belangen gaat het om het optimaliseren van de beleving van de 
cliënt van zijn rechten en zijn plichten als burger en als cliënt, en om 
maatregelen die de rechten en de positie van de cliënt versterken. De 
ondersteuning richt zich op het optimaliseren van de uitoefening van 
de rechten als burger (zoals stemrecht) en de rechten als cliënt (zoals  
het recht om te klagen, privacy, kwaliteit van zorg). Daarbij moet  
zowel voor cliënten als cliëntvertegenwoordigers op de diverse  
niveaus binnen de zorginstelling (woning, locatie, regio en centraal) 
medezeggenschap geregeld zijn. Dit is van belang om collectief  
invloed te kunnen uitoefenen op besluiten in de organisatie die van 
invloed zijn op de positie van cliënten. Voorwaarde om zelfbepaling 
en medezeggenschap te kunnen vormgeven is dat cliënten en hun 
vertegenwoordigers op een voor hen begrijpelijke manier geïnfor-
meerd worden.
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‘Onafhankelijkheid is mijn kracht’

Geen wondermiddel

 
“In mijn eerste halfjaar als cliëntvertrouwenspersoon (Cvp) heb ik veel zaken op mijn bordje gekregen, 
zeker als je bedenkt dat ik geen locaties bezoek en veel mensen mij dus niet kennen. Ik werk in 
meerdere instellingen en de klachten bij SWZ zijn vergelijkbaar met wat er elders speelt. Veel kwesties 
draaien om vertrouwen, privacy en bejegening. Mijn werk bestaat uit het ondersteunen van cliënten, 
het signaleren van knelpunten, die neerleggen bij verantwoordelijke leidinggevenden en 
terugkoppeling vragen over wat er gedaan is. Ik besteed veel aandacht aan de rechten van cliënten, 
bijvoorbeeld het recht op goede bejegening.

Wat ik merk is dat cliënten mijn onafhankelijke positie bijzonder belangrijk vinden. Als ik zeg dat ik niet 
bij of voor SWZ werk, zie je ze denken: ‘Ah, dit is iemand voor mij!’. Vanwege hun toch vaak afhankelijke 
situatie vinden ze het moeilijk om kritiek te uiten tegen een medewerker. Mijn onafhankelijkheid is 
mijn kracht. Ik kan tegen een cliënt rustig zeggen: ‘ik snap heel goed dat je boos bent’. Ik hoef niemand 
te verdedigen. Daarom kun je dit een interne medewerker niet laten doen.

In het eerste gesprek met een cliënt maak ik duidelijk dat ik geen wondermiddel ben. Ik ben niet 
degene die zaken oplost, maar ik kan wel meedenken. Vaak zijn ze opgelucht dat ze hun verhaal 
eindelijk kwijt kunnen. Ze voelen zich serieus genomen. ‘Jij snapt het!’, hoor ik dan.

Vervolgens vraag ik ze wat ze anders zouden willen. Ik probeer mensen naar eigen oplossingen te laten 
zoeken. Als iemand dat niet kan, reik ik mogelijkheden aan, maar de keuze blijft aan de cliënt. Het kan 
best dat ik zelf een andere keuze zou maken, maar daar gaat het niet om. Ik blijf naast en achter de 
cliënt staan.

In mijn nieuwe rol als Cvp voel ik me bij SWZ als een vis in het water. De open en transparante houding 
van de organisatie spreekt me erg aan. Men wil graag leren en gaat daar concreet mee aan de slag. 
Ik hoop me in de toekomst actiever te kunnen opstellen via het bezoeken van locaties. Als mensen je 
gezicht niet kennen, benaderen ze je minder snel. Maar niets horen, wil niet zeggen dat er geen 
klachten zijn, dat weet ik uit ervaring. Ook medewerkers zijn nog te onbekend met de functie van 
de Cvp. Ik zou graag in teams mijn rol en meerwaarde, ook voor hen, willen uitleggen. Het tijdig 
inschakelen van de Cvp kan bijvoorbeeld een gang naar de klachtencommissie voorkomen. Er is nog 
veel te winnen.” 

Marieke Ubbink, Cliëntvertrouwenspersoon

Op 1 juni begon Marieke Ubbink officieel als cliënt-
vertrouwenspersoon. Onbekend met SWZ was ze 
zeker niet. Eerder werkte ze als ondersteuner van de 
‘oude’ cliëntenraden van een aantal activiteitencentra 
en later als ondersteuner van de nieuwe Cliëntenraad 
SWZ. Dat laatste doet ze overigens nog steeds. 
Marieke Ubbink is in dienst van het LSR, het landelijk 
steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap.

SWZ wil met de Cvp de drempel voor cliënten om 
ontevredenheid te uiten, zo laag mogelijk maken. 
Voor de cliënt is het prettig dat de cliëntvertrouwens-
persoon neutraal is. De cliënt kan zijn verhaal 
vertellen en met de vertrouwenspersoon bespreken 
hoe het vervolg eruit ziet. Waar mensen werken, 
worden fouten gemaakt. SWZ vindt het belangrijk 
om in dat geval excuses aan te bieden. SWZ kan 
leren van de feedback die ze krijgt.

In 2011 deden twaalf cliënten een beroep op de Cvp, 
voor in totaal zestien kwesties. Het waren allemaal 
cliënten met een lichamelijke beperking of niet 
aangeboren hersenletsel (NAH). Van de locatie 
Zonhove meldde niemand zich bij de Cvp.

De onderwerpen die op tafel kwamen waren 
gevarieerd; van gebrek aan vertrouwen in het alarm-
systeem tot privacykwesties en van onverwerkte 
emoties na een incident tot klachten over bejegening 
door personeel. Bejegening ligt sowieso gevoelig, 
gezien het aantal meldingen hierover. Niet voor niets 
is het een belangrijk speerpunt voor 2012.

Luisterend oor
De ondersteuning van de Cvp bestond vooral uit het 
bieden van een luisterend oor en het geven van 
advies. In de meeste situaties kon de cliënt hiermee 
uit de voeten. Eén keer ondersteunde de Cvp bij een 
driegesprek met een clustermanager. De meeste 
kwesties zijn met een of meerdere gesprekken tot 
tevredenheid van de cliënten opgelost. Bij een aantal 
zaken kon de situatie hersteld worden door het 
maken van nieuwe afspraken. De afhandeling van 
sommige kwesties loopt door in 2012.

De meeste cliënten nemen via e-mail of telefoon 
contact op met Marieke Ubbink. Om haar functie 
onder de aandacht te brengen, werden vorig jaar 
flyers en posters verspreid op de diverse locaties 
van SWZ.

Cliëntvertrouwenspersoon aan de slag

SWZ kent sinds 2011 een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (Cvp). 
Zij is niet in dienst van SWZ, maar werkt vanuit een landelijke organisatie. 
In haar eerste halfjaar heeft de Cvp al veel werk verricht. 
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10      Persoonlijk Plan
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De afspraken die gemaakt worden tussen de cliënt en SWZ worden 
vastgelegd in een Persoonlijk Plan.



‘De wensen van mijn broer stonden nu centraal’

‘Afspraak staat goed in het plan’

‘Vroeger schreven we over een cliënt, nu met hem’

  
“Mijn broer woont al veertig jaar op Zonhove. Als een van de eersten hebben wij, vanuit de pilot, het 
Persoonlijk Plan ingevuld. Natuurlijk was er daarvoor ook al overleg over zaken als dagactiviteiten, 
medicatie enzovoorts, maar niet eerder werd  dat zo vanuit de cliënt zélf gedaan. De wensen van mijn 
broer, hoe staat hij erin, hoe wil hij zijn leven invullen; die stonden nu centraal. 

In het Persoonlijk Plan van mijn broer staat onder andere ‘geef mij een uitdagend dagprogramma’ en 
‘wijs me op mijn grenzen’. Hij kan namelijk wat vrijpostig zijn. In het plan staat ook waar dat gedrag 
vandaan komt. Het plan geeft verder aan dat beweging voor mijn broer belangrijk is vanwege een 
vaatafsluiting in zijn voet. Er staat daarom: ‘stimuleer me om elke dag op mijn driewieler of hometrainer 
te fietsen’. Als dat niet gebeurt, kun je daar als familie een medewerker op aanspreken. Je weet immers 
dat het in het Persoonlijk Plan staat.”  

Chris Dijkmans, zus van 45-jarige bewoner van Zonhove

“Mijn vriend en ik hebben allebei epilepsie, al noemen we dat liever absence. In het weekend is hij bij 
mij, of ik ga naar hem. We hebben in mijn Persoonlijk Plan gezet dat dit beter is dan samenwonen. 
Want als het mis gaat met de relatie, zou hij mijn huis uit moeten. En dan komt hij in de problemen. 
Ik heb hier goed over gesproken met mijn contactpersoon Simone, en natuurlijk met mijn vriend. 
Simone heeft dat allemaal in een verslag gezet en naar mijn moeder en zus gestuurd. Mijn zus 
werkt ook in de zorg. Daarna hebben we er met z’n allen nog een keer over gepraat. Het is nu goed 
afgesproken en zo staat het ook in het plan.”  

Franca Koenen, woont zelfstandig in Schijndel 

“Het grootste verschil met het Persoonlijk Plan (PP) nu en plannen van vroeger, is de nauwe betrokken-
heid van de cliënt bij het maken van het PP. Vroeger schreven we over een cliënt. Nu met hem. Cliënten 
vinden dat heel prettig. Alle wensen worden vermeld. Mocht uiteindelijk blijken dat een wens niet 
haalbaar is, dan zoeken we naar een zo goed mogelijk alternatief. Vroeger kwam het wel eens voor dat 
wij als medewerker die wensen wegwuifden onder de noemer: niet haalbaar, dus niet relevant.
  
Ik merk dat onze cliënten het erg waarderen dat zij de belangrijkste stem hebben. Ze gaan ook zelf 
actief nadenken: wat wil ik, hoe wil ik begeleid worden, wat wil ik nog leren? Je betrekt de cliënt bij het 
hele proces; van het schrijven van een Persoonlijk Plan, tot de bespreking en evaluaties. En dat maakt 
dat zij merken dat de cliënt centraal staat.” 

Wendy Boogers, begeleider plus, Heriklaan Son

 

Vanuit de historie van SWZ – van oorsprong drie 
aparte organisaties – waren er verschillende persoon-
lijke plannen in omloop. Eén uniform plan van betere 
kwaliteit stond daarom hoog op het verlanglijstje. 
Daarnaast bood het een uitgelezen kans om het plan 
inhoudelijk te versterken, door meer aandacht te 
schenken aan wensen en behoeften van de cliënt zélf.

Het nieuwe Persoonlijk Plan wordt samen met de 
cliënt opgesteld en jaarlijks bijgesteld. Op basis van 
wat de cliënt belangrijk vindt, ontstaan doelen en 
afspraken. De uitwerking hiervan gebeurt in actie-
plannen, waarin staat op welke manier het doel 
bereikt kan worden. De mogelijkheden binnen de 
gestelde indicatie zijn daarbij leidend. Wensen blijven 
altijd zichtbaar, ook al zijn die nog niet meteen om te 
zetten in doelen en afspraken. 
Nieuw is het vastleggen van afspraken over wat de 
cliënt en zijn netwerk zelf kunnen. Daarnaast wordt in 
samenspraak bekeken hoe SWZ kan ondersteunen.

Het Persoonlijk Plan is de basis voor de dagelijkse 
zorg en ondersteuning. Voor elke nieuwe cliënt wordt 
het binnen drie maanden vastgesteld. De verschillende 
gespreksonderwerpen in het plan zijn ingedeeld 
volgens de domeinen van kwaliteit van bestaan. 
Voorbeelden hiervan zijn: lichamelijk welzijn, 
persoonlijke ontwikkeling en relaties. 

Scholing
Medewerkers van SWZ die de taak hebben om samen 
met de cliënt het Persoonlijk Plan te maken, hebben 
hiervoor extra scholing gekregen. Ook is er een 
handleiding opgesteld. Met vragen kunnen mede-
werkers terecht bij een speciaal hiervoor opgerichte 
helpdesk.

In mei vorig jaar startte SWZ met een pilot rondom 
het Persoonlijk Plan. Cliënten, familieleden en 
medewerkers hebben op die manier samen aan de 
ontwikkeling meegewerkt. Na een evaluatie en een 
positief advies van de Cliëntenraad werd in november 
het licht op groen gezet. SWZ is trots op het bereikte 
resultaat! Het is de bedoeling dat eind 2012 elke 
cliënt een nieuw Persoonlijk Plan heeft.  

Trots op nieuw Persoonlijk Plan 

Op 1 november 2011 stelde SWZ officieel het nieuwe Persoonlijk Plan 
in werking. Een mijlpaal waar medewerkers, cliënten en familieleden 
hard aan gewerkt hebben. Belangrijkste uitgangspunt: meer regie bij de 
cliënt.
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11      Cijfers & Statistieken
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Cijfers en statistieken - toelichting

Cliënten:

Financiën:

  
SWZ werkt toekomstgericht en innovatief aan een aantrekkelijk aanbod voor mensen met een 
beperking, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe functies. Een voorbeeld is de behandeling 
met verblijf voor kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). En ander voorbeeld is het in 
gebruik nemen van nieuwe locaties voor woonzorg en dagactiviteiten. Het aantal cliënten voor zorg en 
verblijf op basis van een zorgzwaartepakket (ZZP) is licht toegenomen. 

Nadat de ambulante zorg in voorgaande jaren explosief groeide, is het aantal cliënten en aantal uren 
begeleiding in 2011 licht gedaald. De invoering van een eigen bijdrage speelde hierin zeker een rol. 
SWZ is inmiddels gestart met de voorbereidingen op de aangekondigde overheveling van de functie 
extramurale begeleiding naar de gemeenten, zodat wij onze cliënten goede zorg en ondersteuning 
kunnen blijven bieden.

Het financiële beleid van SWZ was in 2011 gericht op het herstel van het evenwicht. De invoering van 
de zorgzwaartepakketten (ZZP) had immers geleid tot minder inkomsten voor de verblijfsfuncties. 
Hierdoor werd SWZ voor de uitdaging gesteld om enerzijds personeel vraaggestuurd in te zetten, 
uitgaande van de keuzes van cliënten, maar anderzijds ook de totale inzet van personeel en middelen 
binnen de kaders van de ZZP-inkomsten te houden.

Om de financiële risico’s te beheersen is een ombuigingsprogramma uitgevoerd. Dit bestond uit 
dertien maatregelen. Het doel van dit programma was een betere controle op de inzet van personeel, 
het verminderen van de overhead, een betere efficiency en het besparen op indirecte kosten.

Uitvoering van dit programma vereiste niet enkel discipline ten aanzien van de uitgaven. Het vroeg ook 
ondernemingskracht om de beoogde productie te halen. En innoverend vermogen om in overleg met 
de cliënten de middelen goed en verantwoord in te zetten.

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat wij meer dat behoorlijk in deze opzet zijn geslaagd. 2011 is 
afgesloten met een positief resultaat van ruim 1,2 miljoen euro. Daarnaast is er een flinke stap gezet 
naar herstel van het weerstandsvermogen. SWZ voldoet weer aan de eisen voor accreditatie van het 
Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). In 2012 zal SWZ verder gaan op de ingeslagen weg.
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Kengetallen medewerkers
 
Medewerkers in loondienst  676  (448,1 FTE’s)
Waarvan werkzaam in de zorg  560 (367,6 FTE’s)  
Waarvan management en ondersteuning  116          (80,5 FTE’s)

Waarvan vrouwen 583
Waarvan mannen 93

    

Stagiaires 83
Vrijwilligers 334   

 werkzaam in de zorg
 management en ondersteuning 

  vrouwelijke medewerkers  
mannelijke medewerkers

stagiaires
vrijwilligers

Kengetallen cliënten   

Cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP 384    
(exclusief tijdelijk verblijf )
Aantal extramurale cliënten  1.463

extramurale cliënten
cliënten met zorg en verblijf

Kengetallen productie 

Aantal dagen zorg en verblijf op basis van ZZP 137.398  
Aantal dagen kortdurend verblijf / logeren 2.691 
Aantal dagdelen dagbesteding (begeleiding groep) 193.740
Aantal uren individuele begeleiding 47.066



BALANS PER 31 DECEMBER 2011  (na resultaatbestemming)
  
   
 31 december 2011 31 december 2010  
ACTIVA
  
Vaste activa       
    
Materiële vaste activa  € 18.092.757 € 15.391.669   
Financiële vaste activa  € 0 € 9.000   
Totaal vaste activa € 18.092.757 € 15.400.669   
   
Vlottende activa       
Voorraden € 0 € 0   
Vorderingen en overlopende activa € 1.078.868 € 1.471.937  
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort € 258.734 € 1.597.855   
Liquide middelen € 3.839.389 € 1.234.161   
Totaal vlottende activa € 5.176.991 € 4.303.953   
      
Totaal activa € 23.269.748 € 19.704.622   
 

       
      
PASSIVA        
   
Eigen vermogen       
Collectief gefinancierd gebonden vermogen €  4.892.509 € 3.608.218 
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 73.922 € 73.922   
Totaal eigen vermogen € 4.966.431 € 3.682.140   
     
Voorzieningen € 2.115.865 € 1.392.530   
 
Langlopende schulden € 10.783.283 € 7.185.505   
 
Kortlopende schulden     
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 5.404.169 € 7.444.447  
       
Totaal passiva € 23.269.748 € 19.704.622  
       
  

RESULTATENREKENING OVER 2011

       
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:               2011                2010 
 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 36.235.715 € 35.923.384
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)     
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties € 2.061.480 € 1.982.638
Subsidies € 210.029 € 270.863
Overige bedrijfsopbrengsten € 1.683.740 € 635.496
Som der bedrijfsopbrengsten € 40.190.964 € 38.812.381
      
 
BEDRIJFSLASTEN:     
Personeelskosten € 24.486.658 € 25.654.835
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa € 1.628.590 € 1.720.888
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa € 0 € 236.924
Overige bedrijfskosten € 12.382.686 € 11.727.767
Som der bedrijfslasten € 38.497.934 € 39.340.414
      
 
BEDRIJFSRESULTAAT € 1.693.030 € -528.033
     
Financiële baten en lasten € -408.847 € -376.248
     
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING € 1.284.183 € -904.281
      
Buitengewone baten en lasten  0  0
     
RESULTAAT BOEKJAAR € 1.284.183 € -904.281
      
 
     
RESULTAATBESTEMMING               2011               2010 
  
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): € 1.284.183 € -904.281 
Reserve aanvaardbare kosten € 0 € 0
Instandhoudingsreserve € 1.284.183 € -904.281
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