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SWZ nieuwsbrief

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Het leven bestaat uit het sparen van herinneringen. 
Mooie, verdrietige, pijnlijke, blijde, ontroerende 
herinneringen. Hoe kijkt u terug op 2012? Wat stopt 
u in uw herinneringenspaarpot? Welke ervaringen 
zijn voor u belangrijk geweest? 

De feestdagen zijn het moment om hierover te mijme-
ren of met vrienden en familie van gedachten te wis-
selen. Dan ineens blijkt dat er nog veel meer mooie 
herinneringen zijn die je even was vergeten. Of dat aan 
minder leuke gebeurtenissen toch ook, al is het soms 
maar heel dun, een positief randje zit. 

Ik wens u en alle mensen die u liefheeft een jaar waarin 
u uw herinneringsspaarpot met veel mooie ervaringen 
kunt vullen.

Namens iedereen bij SWZ, hele fijne feestdagen toege-
wenst!

Jody Cath

Mijmeren...

Feestelijke opening 
Activiteitencentrum 
De Viersprong in Someren 
Op 6 november jl. heeft SWZ een nieuw activiteitencentrum in Someren geopend. De 
verouderde activiteitencentra in Asten en Budel hebben hun deuren gesloten en hun 
intrek genomen in Someren. In de voormalige basisschool De Viersprong biedt SWZ 
sinds eind oktober allerlei activiteiten aan voor haar cliënten. Nieuw is dat SWZ daar 
ook gaat samenwerken met andere organisaties en het pand gaat openstellen voor 
wijkbewoners en verenigingen. 

De opening van De Viersprong was een 
groot succes. Er waren veel belangstellen-
den zoals de buurtbewoners, cliënten en 
personeel van SWZ, GGZ, ORO, Kans+ maar 
ook de pers zoals de lokale radio: Radio Siris 
en de lokale krant: Peelbelang. 

Dianne Hoopman, Regiomanager, opende 
het officiële gedeelte door een mooie om-
schrijving te geven van de visie achter De 
Viersprong en de mogelijkheden die SWZ 
in de toekomst ziet met betrekking tot sa-
menwerking op verschillende vlakken. 
Deze visie werd onderstreept door Wethou-
der Theo Maas die na Dianne Hoopman het 
woord nam en als eerste een wens in de 
wensboom heeft gehangen. 

Alle aanwezigen konden een persoonlijke 
wens in deze wensboom hangen. De wen-
sen in de wensboom variëren van prakti-
sche wensen tot wensen op het emotionele 

vlak. De wensen zullen besproken worden 
in het team en van daaruit worden er doe-
len opgesteld om wensen te kunnen uit-
voeren.

Tijdens de opening hebben de mensen een 
indruk kunnen krijgen van wat er binnen 
De Viersprong aan producten gemaakt 
wordt, welke activiteiten er plaatsvinden 
maar ook zeker een beeld van de verschil-
lende mensen die gebruik maken van De 
Viersprong. Er zijn veel positieve reacties bij 
de medewerkers van Someren terecht ge-
komen met daarbij een aantal nieuwe in-
schrijvingen voor vrijwilligerswerk.

Eind januari 2013 wordt er een open dag 
georganiseerd in samenwerking met de 
GGZ, ORO en het Atelier Someren, dat eind 
dit jaar binnen De Viersprong zijn intrek 
neemt. 

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie & Dorrie Wijnhoven, Begeleider plus

De redactie wenst 
u Fijne Feestdagen!



Het programma
De middag startte met een heerlijke lunch, ver-
zorgd door Lunchroom De Keyser en De Komeet. 
Dagvoorzitter ‘Gerry’ heeft iedereen die middag 
enorm geïnspireerd en tot denken aan gezet. 
Voor wie nieuwsgierig is naar ‘Gerry’: www.met-
gerry.nl. De middag werd door diverse sprekers 
en met workshops gevuld. Onderwerpen die aan 
bod zijn gekomen zijn onder andere; “Innovaties 
in de zorg”, “NAH heb je nooit alleen”, “Ethische 
dilemma’s in de zorg” en “Wie beperkt wie? 
Levensverhalen van mensen met een beperking”. 
Als afsluiter was er een lezing over de relatie tus-
sen natuur, kwaliteit en verandering. Eric de Blok 
vertelde en liet natuurfilmpjes zien over de 
overeenkomsten tussen dieren en mensen op 
het gebied van leidinggeven en samenwerken. 
Erg inspirerend.

Speciale dank aan de ervaringsdeskundigen
De workshops werden begeleid door medewer-
kers van SWZ, maar het verhaal werd verteld 
door ‘ervaringsdeskundigen’. Mensen met een 
beperking die ondersteuning krijgen van SWZ. 
Zij vertelden op ontroerende wijze hun levens-
verhaal. Wij willen mevrouw Joke Gubbels, de 
heer Wim Hordijk en de heer en mevrouw Graaf-
mans nogmaals enorm bedanken dat zij hun ver-
haal wilden delen.

Samen-werking
De reacties tijdens en na de middag, waren erg 
positief. SWZ hoopt dat deze middag een steen-
tje bijdraagt aan een betere samen-werking. Niet 
alleen tussen de partners van SWZ, maar ook de 
partners onderling. Tussen cliënten en de zorg-
verleners. Tussen ons allen. De ervaringsdeskun-
digen hebben de deelnemers een beeld gege-
ven van wat het leven met een beperking 
inhoudt. Hopelijk inspireert dat tot het zetten 
van dat stapje extra om mensen met een beper-
king zo goed mogelijk te ondersteunen. 

De middag is gefilmd en uit de verkregen beel-
den is een korte film gemaakt. Ook de levensver-
halen zijn gefilmd. Alle filmpjes zijn geplaatst 
op www.youtube.com. U kunt ze bekijken 
door te zoeken op: swzzorg.
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Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

Op 25 september vond in Son, locatie Zonhove, een bijzondere bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst 
stond in het teken van ‘samen-werken’ aan ontplooiing. Alle samenwerkingspartners van SWZ waren hiervoor 
uitgenodigd, zoals de zorgkantoren, de huisbankier, andere zorgaanbieders en zorgverwijzers. De middag is bezocht door 100 
deelnemers. De helft van de deelnemers bestond uit medewerkers van SWZ. Dit was een bewuste keus omdat het om samen-werken ging.

SWZ ontplooit haar mogelijkheden

Een inspirerende middag 
om trots op te zijn!

Uitnodiging themamiddag voor relaties van SWZ 
‘samen-werken’ aan ontplooiing

G a l e r i e

A t e l i e r
TINKS

Ooit van Galerie Atelier Tinks gehoord?
Wij zijn een open atelier met winkel in het centrum van Boxtel.

Wij maken schilderijen, beschilderen o.a. houten schalen en dienbladen, 
maken superkaarsen en hebben ook een textielafdeling.

Op deze textielafdeling maken wij b.v. omslagen van vilt voor foto-albums 
en notitieboekjes, maar ook toilettassen, make-up tasjes en nog veel meer.

Voor het in elkaar zetten van al deze producten op de naaimachine 
zoeken wij 2 nieuwe collega’s.

2 mensen die de naaimachines kunnen bedienen 
of bereid zijn deze vaardigheden aan te leren.

Is dit wat je altijd al gewild hebt? Of is je interesse gewekt?
Woon je bovendien niet te ver weg:

Neem dan contact met ons op via Judith Vendrig van SWZ.

Zit jij straks achter deze naaimachine?
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Hij heeft hem allerlei vragen gesteld zoals: Hoe 
ben je aan je handicap gekomen?, Heb je hulp 
nodig?, Wat doe je voor werk?, Wat zijn je hob-
by’s?, etc. Klasgenoten hebben aandachtig ge-
luisterd en vragen gesteld. De klas heeft ook de 
gezamenlijke ruimte bezocht, waar ze ook een 
aantal hulpmiddelen zagen zoals een turner en 
een tillift. De leraar van de klas was proefper-
soon en heeft in de tillift gehangen. Kinderen 
vonden dit heel leuk. Ze hebben ook nog ge-
probeerd om met 1 arm een jas aan te trekken, 
wat duidelijk niet lukte. 

De spreekbeurt was zeer geslaagd. De ouders 
van de kinderen die er thuis over hebben ver-
teld, reageerden erg positief. Deze spreekbeurt 
heeft uiteindelijk meerdere doelen behaald; 
niet alleen heeft Tim een indrukwekkende 
spreekbeurt gehouden, ook de beeldvorming 
ten aanzien van mensen met een beperking is 
binnen de klas en bij de ouders veranderd.

De Kinderen zitten in groep 5 en 6 van Basis-
school de Ranonkel in Someren en hebben er 
een verslagje van gemaakt.

Door Saskia van Rooij, Medewerker Woonvorm Someren

Tim van Rooij, de zoon van SWZ medewerker 
Saskia van Rooij heeft in april een spreekbeurt 
gehouden over de woonvorm in Someren. Hij 
is met zijn klas ook bij de bewoners van woon-
vorm Someren op bezoek gegaan. Tim heeft 
daar Peter Jegers geïnterviewd. 

Niet zomaar een spreekbeurt…

SWZ wil weten waar cliënten tevreden of minder tevreden 
over zijn. Daarom hebben dit jaar gesprekken plaatsge-
vonden, om dit te onderzoeken. Bijna 100 cliënten waren 
gevraagd voor een gesprek. Nog niet alle cliënten, omdat 
SWZ ‘Ben Ik Tevreden?’ eerst wilde uitproberen.

Het onderzoek heet ‘Ben Ik Tevreden?’. 
Allerlei onderwerpen komen aan bod. De onderwerpen 
zijn gebaseerd op de domeinen van kwaliteit van be-
staan. In het Persoonlijk Plan komen deze domeinen ook 
terug. 

Tijdens of na de gesprekken kon soms meteen iets wor-
den gedaan aan ontevredenheid of wensen. Bijvoorbeeld 

nieuwe afspraken maken over tijden van verzorging. Het 
gesprek gaf ruimte aan de cliënt om te zeggen wat hij 
of zij belangrijk vindt. Samen worden afspraken gemaakt 
over hoe het beter kan.

Soms zit ontevredenheid in dingen die niet meteen ver-
anderd kunnen worden. Hierover moeten binnen het 
team afspraken worden gemaakt, of door de managers 
bij SWZ. Samen met de Cliëntenraad wordt gekeken wel-
ke verbeterpunten binnen SWZ worden opgepakt.

Medewerkers en cliënten waren enthousiast over ‘Ben Ik 
Tevreden?’. Daarom wordt nu nagedacht over een ver-
volg van het onderzoek voor alle cliënten.

Onderzoek naar tevredenheid
Door Miranda Celen, Beleidsadviseur



PAGINA 4    SWZ nieuwsbrief

Door Henny Groote Schaarsberg, Geestelijk verzorger

Op zolder, in een doos, in een kast, op de onderste plank:
‘Hé, Rood 3 wordt eens wakker. Het wordt weer tijd voor ons.’ Het blijft stil. 
‘Zeg Zilver 1, merk jij het ook al? Krijg jij al een beetje ‘kerstgevoel’?’ ‘Nou ik 
merk het wel. Het wordt laat licht ’s morgens. Volgens mij is het december. 
En het is de laatste tijd best fris hier op zolder in de kast.’ Zilver 1 bibbert 
een beetje en kruipt onder in de doos waarin 10 kerstballen liggen.  Goud 
1 en Goud 3 draaien een beetje rond en proberen wat glans aan te bren-
gen. ‘Glim ik al mooi?, vraagt Goud 1 aan Goud 3. ‘Je moet nog even door-
draaien want je bent nog een beetje dof van het in de doos liggen.’ Rood 3 
is ondertussen wakker geworden en zegt: ‘We liggen nu al jaren in deze 
doos, waar doen jullie al die moeite voor? Denk je dat er dit jaar iemand 
naar ons om zal kijken? Ik geloof er niks van’

Beneden in de huiskamer:
Koos Peters schuifelt wat door de woonkamer. Hij zet de televisie uit. En hij 
moppert een beetje: ‘Al die kerstreclame. Wat moet een mens toch alle-
maal organiseren met kerst. Cadeautjes, kerstversiering, bloemstukjes, 
kaarsen, ingewikkelde gerechten en allerlei tafelgerei om de kerstsfeer in 
huis te halen.’ Koos doet al jaren niet meer ‘aan’ kerst in zijn eigen huis. 
Geen kerstboom met ballen, geen lekker eten en vooral geen kerstmuziek. 
Hij is er mee gestopt toen zijn vrouw Suzanne ziek werd en niet meer beter 
kon worden. Zij maakte het in huis gezellig, nodigde de kinderen uit en 
ook hun vrienden. Het was altijd reuze gezellig. Nadat ze overleden was, 
ging Koos om de beurt bij zijn kinderen op bezoek met kerst. Maar dit jaar 
heeft hij geen afspraken gemaakt. Hij blijft thuis in zijn eigen huis. Koos 
raapt de krant op die hij heeft laten slingeren. Hij gaat even zitten en leest 
nog een stukje. Maar ongemerkt vallen zijn ogen dicht  …

Op zolder, in een doos, in een kast, op de onderste plank:
Rood 1, 2 en 3 praten druk over vroeger toen ze nog elk jaar in de kerst-
boom hingen. ‘Ik verlang er zo naar om weer in een kerstboom te hangen 
en te mogen glimmen in het licht van de kaarsjes.’  ‘Weet je nog die keer 
dat we met z’n drieën boven in de boom mochten hangen? Dat was de 
mooiste kerst. Rood, goud en zilver, dat zijn de echte kerstkleuren. Iets an-
ders hoort er niet in een groene boom!’  ‘Ja’, roepen de drie gouden en drie 
zilveren ballen in koor. ‘Een andere kleur hoort niet in de kerstboom.’ Er-
gens in de hoek van de doos trekt de tiende bal een stuk papier helemaal 
over zich heen. Ze snikt zachtjes. Rood, goud en zilver horen in de boom, 
maar zij is blauw. De enige blauwe bal in de doos. Jarenlang werd ze niet 
in de boom gehangen, ze paste niet bij de andere kleuren werd er dan 
gezegd. Nu lagen ze allemaal al heel lang in de doos, maar toch bleven die 
anderen haar nog behandelen alsof ze de meest rare bal van de hele we-
reld was. 

Beneden in de huiskamer:
Koos Peters droomt en praat in zijn droom. Het lijkt wel of hij met Suzanne 
praat. ‘Ja, Suus, ik haal wel een kerstboom in huis.’ Droomt Koos over een 
kerstboom kopen? De krant valt van zijn schoot en Koos schrikt wakker. Hij 
kijkt een beetje suf voor zich uit. Op zijn gezicht verschijnt een lachje. Was 
dat nou Suzanne die hem in zijn droom een opdracht heeft gegeven? ‘Nou, 
dan zal ik maar doen wat ze me heeft gevraagd’, zegt Koos in de lege ka-
mer tegen zichzelf. Hij gaat een beetje meer rechtop zitten en kijkt de ka-
mer rond. Waar stond de kerstboom altijd? O, ja in het hoekje naast de 
bank, vlakbij het stopcontact. Koos pakt zijn telefoon en belt: ‘Graag één 
boom thuisbezorgen ongeveer anderhalve meter hoog graag, niet te 
groot alsjeblieft.’ Dan gaat Koos de schuur in en zoekt een grote planten-
bak. Zou de bak er nog staan na al die jaren? Koos hoeft niet zo lang te 
zoeken, hij neemt de bak mee en zet ‘m klaar voor de boom. Met een schep 
ernaast om wat aarde uit de tuin te kunnen scheppen. Dan bedenkt Koos 
dat de kerstversiering ergens op zolder moet liggen. Het is voor hem een 
hele onderneming om naar de kerstlichtjes en kerstballen te zoeken. Hij 
zucht eens, maar gaat op weg naar boven.

Op zolder, in een doos, in een kast, op de onderste plank:
‘Ik hoop zo dat we dit jaar weer mogen schitteren in een boom.’ roept Zil-
ver 3. ‘Ik wil de lekkere dennengeur van de boom weer ruiken en kerstmu-
ziek horen.’ ‘Hé, stil eens, horen jullie dat ook. Er komt iemand naar zolder.’ 
Het wordt muisstil in de doos met 10 kerstballen. Ze horen iemand de zol-
der op schuifelen. Dan gaan er deuren open en worden er laden open en 
weer dicht geschoven. Ze horen iemand praten: ‘Waar zijn die ballen nou 
gebleven. We hadden rode, gouden en zilveren. Dat weet ik zeker.’ ‘Hier, we 
zijn hier’, roepen de ballen vanuit hun doos. De kast gaat open en het 
wordt  licht in de doos. ‘Aha, daar zijn jullie.’ Koos maakt de doos open en 
ziet negen kerstballen liggen, rood, goud en zilver. ‘Ik wist wel dat jullie 
nog ergens zouden moeten zijn. Jullie hebben niks geleden al die jaren. Ik 
ben ouder geworden, maar jullie glanzen nog als nieuw.’ Van trots begin-
nen de rode, gouden en zilveren ballen nog meer te glanzen. Koos rom-
melt wat met zijn vinger door de doos. ‘Hé, wat ben jij voor een kerstbal? 
Een blauwe bal, die heb ik al heel lang niet meer gezien. Mocht jij niet 
meer meedoen? Daar zullen we eens verandering in aanbrengen.’

Beneden in de huiskamer:
Koos zit te dommelen op zijn stoel. De krant is weer uit zijn hand gevallen. 
In de kamer pronkt een kleine kerstboom met lichtjes en tien ballen. De 
rode, gouden en zilveren hangen verspreid door de boom, maar bovenin 
hangt de blauwe bal. Koos begint weer te mompelen in zijn slaap. Droomt 
hij weer van Suzanne? ‘Ja Suus, ik heb ze allemaal in de boom gehangen, 
de blauwe ook. Met kerst mag iedereen meedoen.’ Hoort Koos het goed of 
droomt hij nog? Het lijkt wel of de blauwe kerstbal zachtjes ‘dank je wel’ 
zegt.

Iedereen mag meedoen 
De blauwe kerstbal



Buitenschoolse opvang SWZ is verhuisd 
Op maandag 22 oktober was het zover: alle kinderen van de mytylschool in 
’s-Hertogenbosch gingen over naar een nieuw gebouw; het Kinderexperti-
secentrum. Ook de Buitenschoolse opvang van SWZ is mee verhuisd en 
heeft een hele mooie ruimte aan de voorkant van dit gebouw gekregen. 
Binnen het Kinderexpertisecentrum is sprake van een samenwerkingsver-
band van mytylschool Gabriël, kinderrevalidatiecentrum De Tolbrug, thera-
peutische peutergroep van Cello en de gespecialiseerde buitenschoolse 
opvang en vakantieopvang van SWZ.

Het expertisecentrum is bestemd voor kinderen met een meervoudige be-
perking. Het gebouw ondersteunt de visie van alle deelnemende partijen: 
één kind, één gezin, één plan. Alles wat een kind nodig heeft aan onderwijs, 
zorg, onderzoek, therapie en revalidatie wordt hier aangeboden. 

Op de eerste dag, 22 oktober, is ook de nieuwe naam onthuld van het  
Kinderexpertisecentrum. Deze  nieuwe naam is: Atlent, met als ondertitel 
“Kinderexpertisecentrum”.

Waarom Atlent?
Atlent investeert in kinderen en jeugdigen en gaat op zoek naar de kansen 
van een kind om zich te ontwikkelen. Groei in kunnen en (bewust)zijn is 
daarin een belangrijk uitgangspunt. Elk kind op zijn eigen manier, in eigen 
tempo en binnen het eigen kunnen. Atlent heeft daarbij een eigen kijk op 
talent. Zo is de letterwisseling van het woord “talent” ontstaan. 

Het nieuwe adres van de Buitenschoolse opvang is: 
Kooikersweg 7
5223 KE  ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073-8519191
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Door Marian Smits, Clustermanager

Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie 

Nieuw Kinderexpertise-
centrum in Den Bosch

Top 3 Kerstmarkten

Half december wordt deze editie van de Krachtenbundel tijdens 
een feestelijke bijeenkomst officieel uitgereikt in lunchroom De 
Keyser in Helmond. Het eerste exemplaar wordt dan overhandigd 
aan Margreet de Leeuw-Jongejans, wethouder van Zorg en Welzijn 
van de gemeente Helmond. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het 
verhaal van Alex en wilt u graag een exem-
plaar ontvangen van de krachtenbundel? 
Neem dan contact op met Barbara Baaij-
ens van Lunchroom De Keyser, telefoon-
nummer 0492-590609.

Krachtenbundel,
editie Helmond

Een informatiemap 
voor cliënten

Lunchroom De Keyser heeft deelgenomen aan de speciale editie 
van de Krachtenbundel voor regio Helmond. De Krachtenbundel 
is een uniek magazine met daarin de inspirerende levensverha-
len van kwetsbare mensen die kracht uit hun leven halen. In deze 
krachtenbundel staat het levensverhaal van Alex Thomas, cliënt 
bij SWZ en medewerker van de lunchroom. Hij vertelt over zijn 
leven met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Cliënten die een dienstverleningsovereenkomst hebben met SWZ, 
ontvangen in januari een informatiemap van SWZ. In deze map kunt 
u uw overeenkomst en zorgarrangement opbergen. 

Daarnaast geeft deze map antwoord op veel voorkomende vragen, zoals: 
Waar kan ik terecht als ik met iemand vertrouwelijk in gesprek wil gaan? 

Hoe is de medezeggenschap geregeld bij SWZ? 
Waarom heb ik een Persoonlijk plan? Wat 
moet ik doen als ik een klacht heb?

Cliënten die woonachtig zijn bij SWZ, krijgen 
de map via de medewerkers van de locaties 
overhandigd. De cliënten die dagbesteding 
afnemen of ambulante ondersteuning krij-
gen, wordt de map toegestuurd.

SWZ hoopt u hiermee beter van informatie te 
voorzien en u een extra service te bieden.

Graag geven we u de top 3 van leukste kerstmarkten om te bezoeken. 
Misschien lukt het niet meer dit jaar omdat de nieuwsbrief net te laat 
verschijnt, maar dan heeft u al inspiratie voor het volgende jaar.

1 VALKENBURG: Tientallen kraampjes in een sfeervol verlichte grot aan de 
voet van de Cauberg. Op woensdag en zaterdag trekt bovengronds de Christ-
mas Parade voorbij: een stoet met vier praalwagens en veertig dansers. Een 
onvergetelijke gebeurtenis! Van 18 november t/m 23 december.

2 MAASTRICHT: Een vrolijk Winterland met een schaatsbaan en kersttreintje 
voor de kinderen op een plein in hartje Maastricht. Natuurlijk komt u de kerst-
man met zijn elfjes en rendieren ook tegen terwijl u snuffelt bij de kraampjes. 
Van 4 december t/m 2 januari.

3 DEVENTER: Deventer is een echte kerststad met kerstmarkten, arrensleeën 
en kerstconcerten, allemaal georganiseerd in en rondom de Lebuïnuskerk 
in het centrum. Met tweehonderd kraampjes en natuurlijk het jaarlijkse  
Dickensfestijn op 15 en 16 december. Op zondag is de kerk gesloten.



Samen
 
Jij bent jij en ik ben ik.

Samen moeten we er het beste van maken.

Door te vertellen wie je bent en wat je graag ziet,

hoor en zie ik je.
Ook ik laat me kennen door te vertellen,

waar mijn hart sneller van klopt.

Ik hou van kloppende harten.

Waar klopt het jouwe sneller van?

 
       Nyncke Lingsma

Zorg nodig hebben,
is wat anders dan zorg te willen accepteren.

Daar is acceptatie en realisatie voor nodig,

dat je zonder hulp je leven nog slechter kunt beheren.

Zorg verlenen kan voldoening geven,

maar reken niet altijd op dankbaarheid!

De kunst van zorg verlenen is om te weten wat iemand wil,

maar dat vraagt geïnteresseerdheid, bereidheid en openheid.

Voor goede zorg is medewerking nodig van beide partijen,

geïnteresseerd zijn in elkaars wensen en mogelijkheden, kortom inleving.

Toch hoeft dat niet altijd gelijk op te gaan.

Soms vraagt het iets meer water bij de wijn van de zorgverlening. 

 Agnes Willems

Hoe zeg jij het? 

Ik? Ik zeg het met mijn ogen, een blik naar links of rechts.
Het is slechts een ja of nee, meer lukt me niet meer echt. 
Maar altijd met een twinkeling en bergen vol vertrouwen.
Want als jij mij begrijpt, zie ik dat ik op jou kan bouwen.

Ik zeg het met mijn handen, een duim omhoog, omlaag.
Het is slechts een klein gebaar, meer lukt me niet helaas.

Maar altijd met een stralende lach en zeeën vol geduld.En als de boodschap bij jou overkomt, is mijn hand al snel gevuld.

Ik zeg het met emotie, een lach, een traan of zelfs een sneer.
Het is niet altijd zo bedoeld, maar anders lukt me nu niet meer.Toch steeds weer met passie en boordevol vechtlust.
En als je mijn intenties aanvoelt, vind ik eindelijk weer mijn rust.

En jij? Hoe zeg jij het? Wanneer je met mij praat?
Wordt het slechts een ja en nee of toon je interesse in hoe het met mij gaat?Kan ik rekenen op jouw vertrouwen en geduld, als jij me komt verzorgen?Neem je dan ook je passie mee? En vergeet je het niet morgen?

Bianca Geelhoed

Vrede is rust, is balans
Vrede is zonder onvrede
Vrede is komen tot elkaar
Tonen van respect
Niet oordelen
Naar jezelf kijken
Eerlijk zijn
Vrede is simpel

Onvrede is onrust
Waarom zoveel onvrede, geweld, onbalans
Waarom zoveel ongeduld naar elkaar toe
Onvrede is oordelen, veroordelen
Onvrede is oneerlijk met jezelf omgaan

Vrede…Kom tot elkaar
Geef elkaar de ruimte
Toon respect
Oordeel niet
Vrede is lief met elkaar
Vrede.
     Joke Gubbels



Ik ben hier

Ik ben hier
Niet achter dat papier
Geen inktsporen op formulier
Ik ben hier

Mijn ogen kijken jou aan
Laat jij mij staan?
Zie jij mij zitten?

Ken jij mijn persoonlijk plan?
Mijn dromen
Vermoed je daar iets van?
Mijn nachtmerrie,
die jij misschien wel temmen kan?
Hoor jij alleen mijn herrie?
Of beluister jij ook muziek
in de noten op mijn zang??
Voel je aan, wat ik verlang?

Wat ik ben
Dat moet nog blijken
Lastpost?
Kostenpost?
Spiegel
waarin je niet durft kijken?

Ik zit hier
als zorgobject
Ik zit best goed
Maar snak naar respect

Ik zit hier
Ik zit ermee
Ik hoop op ja
maar ben bang voor nee
Daar
ben jij
Waar
ontmoeten wij
elkaar?

Ik ben hier
nog
   Wim Hordijk

Onze wereld

Het vreemde is dat iedereen iedereen bejegent,of je wilt of niet.Je doet het gewoon  keer op keer,of je het wel of niet ziet.
Als dat zo is,
dan zou dat toch het belangrijkste op deze wereld moeten zijn.
Dan zouden we er met z’n allen ook helemaal voor moeten gaan.
Dat is dan toch veel belangrijker dan te gaan naar onze maan. We gaan er voor. Net zolang tot je zingt.Ja dit!  Dit is helemaal goed.Dit is mijn wereld.Dit zit in ons bloed.Deze wereld vol van kleurrijke Bejegening. 

Ton Kabel

Bejegening veronderstelt een ontmoeting

tussen jou en de ander.

Als jij degene bent die bejegent,

is de ander die bejegend wordt.

Een goede bejegening schept geen afstand,  

brengt mensen juist dichterbij.

In deze zin heeft het dan ook 

dichterlijke betekenis.

Om het geschikte naamwoord bij te voegen,

heb jij een keuze in een bejegening

die respectvol of respectloos is,

geduldig of gehaast,

afstandelijk of dichtbij.

Het is aan jou 
hoe je de bejegening

verder vormgeeft. Gerard Brans

Gewoon over bejegening

Het voelt aan als Bambi en zijn moeder.Het ruikt naar lavendel in de wei.Het zingt als Justin Bieber.
Het oogt als Tarzan en zijn Jane.Het lacht als een zegening.
Ach, wat moet ik zeggen.
Het gaat gewoon over Bejegening.

Ton Kabel

Vrienden 

Als je iemand als vriend hebt,
is het belangrijk dat als hij of zij  je een geheim vertelt,
je dit niet door klept.

Ook moet je hem of haar accepteren,
en niet de rug toe keren.

Dat kan iemand op dat moment bezeren.
Dat zit bij mensen niet in de koude kleren

Marloes Ugen 

DE wiNNAAR iS BEKEND!
 
Jody Cath, Raad van Bestuur en Henny Groote Schaarsberg, Geestelijk verzorger hebben samen met 
zorg het winnende gedicht gekozen uit alle inzendingen van de zomer-gedichtenactiviteit. Helaas 
is de uitreiking bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend gemaakt. We kunnen u  
             daarom nog geen foto laten zien van de feestelijke overhandiging van de welverdiende prijs.
 

En de winnaar is…WIM HORDIJK!
 
  Uit alle inzendingen zijn de 9 mooiste gedichten gekozen. Deze ziet u op deze          
  pagina én ze zijn opgenomen in een kalender voor 2013, die gemaakt is in het kader  
  van het project ‘Bejegening’.



Wist u dat...
de Cliëntenraad in 2012 de protestkaartenactie tegen de bezuiniging op het vervoer naar de •	
dagbesteding gehouden heeft?
hier heel goed op is gereageerd?•	
er zelfs Activiteitencentra waren die niet genoeg kaarten hadden?•	
de Cliëntenraad in 2013 weer verkiezingen zal gaan houden?•	
u dan de mogelijkheid heeft om mee te denken over het beleid van SWZ?•	
u daarvoor niet in een lokaal beraad hoeft te zitten?•	
we u, als cliënt of als cliëntvertegenwoordiger, hiervoor zoeken?•	
de Cliëntenraad de belangen voor alle cliënten behartigt en kritische vragen stelt wanneer  dat •	
nodig is?
leden van de Cliëntenraad do’s en don’ts bespreken als het gaat om het persoonlijk plan en •	
daarmee ook het personeel als ‘ervaringsdeskundigen’ soms andere inzichten geven?
de Cliëntenraad het verlenen van gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur  •	
als taak heeft?
de Cliëntenraad in 2012 meer dan 18 gevraagde en ongevraagde adviezen heeft uitgebracht?•	
dit bijna twee adviezen per maand zijn?•	
ook de Cliëntenraad een lerend orgaan is?•	
de Cliëntenraad jaarlijks een jaarverslag schrijft?•	
de Cliëntenraad heeft gepleit voor het instellen van een procedure jubileum cliënten?•	
de Cliëntenraad sinds september van dit jaar op donderdagmiddag vergadert?•	
de Cliëntenraad graag een contactavond organiseert voor haar achterban maar dat de  •	
financiering van het vervoer dit in de weg staat?
de Cliëntenraad voor cliënten bereikbaar is via e-mail; Cliëntenraad@swzzorg.nl?•	
de Cliëntenraad graag berichten uit de locaties ontvangt?•	
het thema van SWZ voor 2013 ‘Verantwoordelijkheid nemen’ is en dat de Cliëntenraad   •	
haar steentje wil bijdragen met als subonderwerp ‘cliëntennetwerk’?
leden van de Cliëntenraad tijdens de eerste stakeholdersbijeenkomst van SWZ op 25 september •	
jl. hebben meegewerkt aan een workshop? Die ging over ervaringen van cliënten met een 
beperking?
de titel van deze workshop luidde “Wie beperkt wie”?•	
het publiek stil werd van hun verhaal?•	
Café Brein in Eindhoven en Café Brein in Helmond dit jaar hun eerste lustrum hebben gevierd?•	
er in Helmond zelfs twee wethouders aanwezig waren om hun belangstelling te tonen?•	
de leden van de cliëntenraad en hun ondersteuners u allen prettige Kerstdagen en een    •	
goed 2013 toewensen?
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Berichten van de Cliëntenraad

Door Wim Hordijk, Voorzitter Cliëntenraad SWZ

Deze nieuwe rubriek is bestemd voor nieuwsgierige, geïnteresseerde, bij SWZ betrokken 
mensen. Kortom voor u. Omdat we in het afgelopen jaar stil hebben gestaan bij het thema 
“bejegening” willen we ook in de titel ons respect voor de lezer uitdrukken. Daarom heet de 
nieuwe rubriek “Wist u dat?” We hopen natuurlijk dat u deze rubriek met interesse zult lezen. 
Met hier en daar een glimlach. Zo hopen wij u zicht te geven op belangrijke en soms amu-
sante (wetensw)aardigheden. Zo. Dit was het startschot. Veel leesplezier!

Door Commissie 
Vrijheidsbeperkende Maatregelen 
(VBM) Zonhove

Tussen februari en medio november 
2012 hebben woningen binnen locatie 
Zonhove meegedaan aan het project 
Ban de Band. Medewerkers van SWZ 
zijn met cliënten en hun vertegenwoor-
digers in gesprek gegaan over maatre-
gelen die de bewegingsvrijheid beper-
ken. Voorbeelden zijn bedhekken, of 
heupriemen en voetfixaties die niet 
door een cliënt zelf te openen zijn.

Met trots kunnen we mededelen dat bin-
nen 9 maanden veel vrijheidsbeperkende 
maat regelen zijn afgebouwd. Ruim 145! 
Waarvan onder andere 28 bedhekken, 26 
heupriemen en 16 beenfixaties. 

De individuele succesverhalen laten zien 
dat het project heeft bijgedragen aan 
meer regie voor cliënten en soms zelfs een 
grote verbetering van kwaliteit van leven.

Door regelmatige evaluatie blijft vrijheids-
beperking onderwerp van gesprek. Op die 
manier wil SWZ ook in de toekomst het 
gebruik van vrijheidsbeperkende maatre-
gelen tot een minimum blijven beperken.
 

Trots op het 
eindresultaat 
van project 
‘Ban de Band’


