
Afgelopen zomer heb ik een reis gemaakt door Indone-
sië, het land van mijn vader. Eerst naar Java en daarna 
naar Bali. Een bijzondere ervaring.

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

De Indonesiërs zijn de hele 
dag druk met van alles en 
nog wat om geld te verdie-
nen voor hun levensonder-
houd. Ook bejaarde men-
sen. Dat is bittere noodzaak, 
want er is niets geregeld 
vanuit de overheid voor hun 
oude dag. Je werkt tot je 
echt niet meer kunt en dan 
word je opgenomen in het 
gezin van één van je kinde-
ren. Ook voor mensen met 
een beperking is niets gere-
geld, de overheid gaat ervan 
uit dat deze mensen ver-
zorgd worden door hun fa-
milie. Helaas is dat niet voor 
iedereen mogelijk en hun 
rest een  leven op straat met 
als dagbesteding bedelen.

De bedrijvigheid is overal 
zichtbaar. Scooters worden 
volgeladen met koopwaar, 
overal zijn verkeersregelaars 
actief die steeds opnieuw 
hun hand ophouden voor 
een kleine fooi. Het is hard 
werken om aan het einde 
van de dag thuis te komen 
met een dagloon van € 1,- 
tot € 3,-. Dat harde werken 
gaat gepaard met een enor-
me positiviteit, overal krijg 
je een stralende lach en 
een vriendelijk woord. Niets 
is teveel om het je naar de 
zin te maken, wat een gast-

vrijheid. Als je een ober een 
compliment geeft  over het 
restaurant waar hij werkt, 
glundert hij alsof het res-
taurant zijn eigendom is: 
“Bedankt mevrouw, dat u 
ons heeft gekozen”. Als je 
met de mensen in gesprek 
gaat dan blijkt al snel dat 
deze trots verder gaat dan 
de plek waar ze werken.  
Het gaat ook over hun me-
demens, hun dorp en de 
schoonheid van hun land. 
Velen hebben nauwelijks 
bezit, maar het lijkt wel of 
zij gelukkiger zijn dan wij. 
Leven bij de dag en daarvan 
genieten. Natuurlijk dromen 
ze ook over een mooier 
huis, over een auto, over de 
luxere dingen in het leven. 
De luxe van dromen kunnen 
ze zich wel permitteren, 
maar ze keren vervolgens  
weer tevreden terug naar 
de dagelijkse werkelijkheid. 
Met een grote glimlach voor 
iedereen.

Wat hebben wij dan nog 
veel te leren.  

Jody Cath

“Dromen is de 
enige luxe van 
arme mensen” 

“Het lijkt wel of ze
gelukkiger zijn

dan wij”

H E R F S T  2 0 1 2

SWZ nieuwsbrief

Vervoersperikelen
Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris

Lenteakkoord?
Een belangrijke vraag is of en in welke 
mate de afspraken uit het “Lenteakkoord” 
overeind blijven. Weet u nog? Na de val 
van het kabinet Rutte I, maakten vijf par-
tijen een aantal afspraken om het begro-
tingstekort binnen de perken te houden. 
Dit in afwachting van de verkiezingen. Dat 
was het Lenteakkoord. 

Besparing vervoerskosten
In dit Lenteakkoord is ook een forse bespa-
ring op de AWBZ-zorg opgenomen. De meest 
in het oog springende maatregel is de be-
sparing op de vervoerskosten. Het tarief dat 
de instellingen ontvangen voor het vervoer 
naar dagbesteding, wordt vanaf 2013 min-
der dan de helft van de huidige kosten. De 
vervoersbedrijven hebben al aangegeven 
dat zij niet tegen dit tarief kunnen rijden.  
En als het vervoer niet betaalbaar is, dan 
dreigen cliënten hiervan de dupe te wor-
den. Er is tegen deze maatregel dan ook 
veel protest gekomen. Zowel van de cliën-
ten zelf als van zorginstellingen. De zorg-
instellingen spanden zelfs een rechtszaak 
aan tegen deze maatregel. Maar voorlopig 
zonder resultaat. Voor SWZ betekent dit dat 

we ruim 1.000.000 Euro minder te besteden 
hebben voor het vervoer.

Denktank
We hopen natuurlijk dat de nieuwe rege-
ring de maatregel zal verzachten en een 
realistisch alternatief zal bieden. Maar SWZ 
kan niet rustig afwachten of dit gebeurt. 
Dan zijn we te laat met het nemen van 
maatregelen. Niets doen is dus geen optie. 
 
SWZ gaat ervan uit dat we in elk geval een 
forse inspanning moeten leveren om de 
vervoerskosten terug te dringen. Dit in af-
wachting van de overheveling van de 
functie begeleiding naar de gemeenten 
(voor thuis wonenden). Daarom heeft SWZ 
een “denktank” ingesteld die gaat inven-
tariseren hoe we kunnen besparen op het 
vervoer. Daar willen we ook cliënten bij 
betrekken. Zo hopen we goed voorbereid 
te zijn op de uitkomst van het regeer- 
akkoord. In november of uiterlijk in de-
cember zullen we de uitkomsten kennen. 
Dan kunnen we ook aangeven wat de ge-
volgen zijn voor de cliënten en voor de be-
groting van SWZ.

Wanneer ik dit schrijf, is het nog onduidelijk hoe het regeringsprogramma er uit 
gaat zien. Maar wanneer u dit leest, zijn de verkiezingen al achter de rug en zijn de 
politieke partijen volop aan het discussiëren over de coalitievorming en een nieuw 
regeerakkoord.



Kwaliteitsthema 
 ‘Verantwoordelijkheid nemen’
SWZ werkt volgens een viertal kernwaarden. 
Kernwaarden zijn steekwoorden waar SWZ heel 
veel waarde aan hecht en die de uitgangspun-
ten vormen voor ons werken en handelen. Deze 
kernwaarden zijn: respectvol, verantwoordelijk, 
vraaggericht en slagvaardig. In 2012 staat bin-
nen SWZ ‘Bejegening’ centraal. Dit thema sluit 
aan bij een van de andere kernwaarden van SWZ, 
namelijk ‘Respectvol’. Elk jaar hebben we een an-
der kwaliteitsthema. Het kwaliteitsthema voor 
2013 is “Verantwoordelijkheid nemen”: een mooi 
vervolg op het Jaar van de Bejegening. Want me-
dewerkers die meedenken en verantwoordelijk-
heid nemen, zullen belangrijk zijn om de ge-
wenste zorg en ondersteuning in de toekomst te 
realiseren. Ook voor cliënten en hun naasten is 
het belangrijk dat zij nadenken over de manier 
waarop zij verantwoordelijkheid nemen voor de 
regie over hun eigen leven. Het is altijd een uit-

daging om de verantwoordelijkheid te nemen, 
maar volgend jaar besteden we daar extra aan-
dacht aan.

Voorbereiden op de toekomst
Twee andere belangrijke uitdagingen waar we 
voor staan, zijn het “scheiden van wonen en zorg” 
en de uitbreiding van de Wet op de Maatschap-

pelijke Ondersteuning (WMO). De gevolgen van 
deze veranderingen voor 2013 zullen nog be-
perkt zijn, maar we moeten ons voorbereiden op 
de daaropvolgende jaren. 

Het scheiden van wonen en zorg heeft als ge-
volg dat er geen indicaties voor verblijf meer 
worden gegeven aan nieuwe cliënten met een 

laag ZZP. Zij zullen een beroep kunnen doen op 
zorg en ondersteuning in de eigen omgeving. 
Voor die ondersteuning gaan de gemeenten 
zorgen als onderdeel van de WMO. Ook thuiswo-
nende cliënten zonder ZZP, die gebruik maken 
van dagbesteding en ambulante begeleiding, 
zijn voor ondersteuning aangewezen op de 
WMO.

Samenwerken met gemeenten
SWZ ziet deze veranderingen in het beleid als 
een kans om – naast de ABWZ-zorg – een aan-
bod te ontwikkelen, dat mensen met een beper-
king helpt om een plekje te vinden in de samen-
leving. Een plek waar zij zich thuis voelen en 
gewaardeerd worden. Dat kan ook wat ons be-
treft, zonder de bureaucratische beleidsregels 
die nu vaak de zorg bepalen. Wij willen hiervoor 
graag samenwerken met de gemeenten. In 2013 
gaat SWZ hiervoor plannen maken en deze aan 
de gemeenten voorleggen.

SWZ is volop bezig met de toekomst. Zo werkt SWZ op dit moment 
hard aan de jaarplannen voor 2013 ten behoeve van de regio’s en de 
clusters. Natuurlijk zijn er zorgen over bepaalde ontwikkelingen in de 
zorg. Lees hierover meer in het artikel over de vervoersperikelen,  
elders in deze nieuwsbrief. Maar wij richten ons vooral op de uitda-
gingen. 

Vooruitblik:
wat staat ons te 
wachten in 2013?

“Het scheiden van wonen 
en zorg heeft gevolgen”
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris

SWZ neemt deel aan een samenwerkingsproject Ambitie, begeleid wer-
ken. De medewerkers van Ambitie helpen mensen met een arbeidsbe-
perking bij het vinden en behouden van (on-)betaald werk. Op dit mo-
ment ondersteunt Ambitie ongeveer 250 mensen in veel verschillende 
bedrijven in Noord- en Zuidoost Brabant.

Ambitie heeft op dit moment maar liefst 40 vacatures voor leuke werk-
plekken. In de meeste gevallen gaat het om onbetaald werk, waar werk-
ervaring opgedaan kan worden. 
Om deze vacatures beter onder de aandacht te brengen omschrijven wij 
een aantal vacatures:

Werkervaringsplaats bij een autobedrijf in ’s-Hertogenbosch. 
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit onderhoudswerkzaamhe-
den aan het pand/ perceel en het wassen en schoonmaken van auto’s. 
De werktijden zijn in overleg. Een onkostenvergoeding is mogelijk

Werkervaringsplaats bij een afvalverwerkingsbedrijf in Eindhoven. 
De werkzaamheden bestaan uit het ophalen van gescheiden afval in 
kantoren volgens een vaste route. Het betreft een representatieve func-
tie. De werkzaamheden vinden plaats op vaste dagen en tijden (ochten-
den)

Mocht je op zoek zijn naar een baan dan kan Ambitie jou daar bij onder-
steunen. 

Voor meer informatie, voor een overzicht van alle vacatures of voor een 
vrijblijvende kennismaking kun je telefonisch (06 16076994) of per mail 
svanasveldt@ambitie.org contact opnemen met Sjef van Asveldt.

40 vacatures bij Ambitie
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Mijn naam is Elly van der Heyden - Van Hoof en ik woon al weer 2 jaar in woonvorm De Eekelhof 
in Schijndel. Ik wil jullie iets vertellen over mijn hobby: bloemschikken. 

Ik heb een cursus bloemschikken gedaan bij de 
KVO vereniging in Mariahout. Ook in Schijndel 
heb ik een cursus bloemschikken gevolgd. Deze 
cursus was om de week en ik ging hier altijd met 
veel plezier naar toe. Vandaar dat ik me ook alweer 
voor een volgende cursus bloemschikken heb 
aangemeld. De cursus duurt ongeveer anderhalf 
uur en daarna pakten we nog een kop koffie met 
de dames. Het groen voor in het stukje moest je 
altijd zelf meenemen en een schoteltje of iets an-
ders wat je zelf mooi vindt, waar je het stukje in wil 
maken. Je eigen bloemstukje mag je mee naar 
huis nemen.

Het Spectrum (Cultureel Centrum) is vlakbij de 
woonvorm en ik heb zelf de stap genomen om 
aan deze cursus deel te nemen. Iedereen is daar 
welkom en ik voel me opgenomen in de groep. 
Je kunt je kwaliteiten gebruiken en het is een 
leuke manier om contacten in je omgeving te 

krijgen. Tijdens de cursus hebben we altijd veel 
plezier met elkaar. Ik heb er al meerdere mensen 
leren kennen. Als ik dan terug kom in mijn ap-
partement, geniet ik van mijn zelfgemaakte 
stukje. 

De medewerkers van De Eekelhof vinden de 
stukjes ook mooi, ze vragen mij regelmatig om 
iets te maken om in de algemene ruimtes neer te 
zetten. Dit vind ik erg leuk om te doen, het is 
mooi werk. Hopelijk heeft mijn verhaal je geïn-
spireerd om zelf eens actie te ondernemen om te 
zoeken naar een leuke hobby of club bij een or-
ganisatie in je omgeving, zodat je gebruik gaat 
maken van je mogelijkheden en er veel plezier 
aan beleeft!

Aangezien ze zeggen dat ik goed ben in het ma-
ken van bloemstukken, vind ik het ook leuk om 
iets voor anderen te maken. Dus mocht je nog 

een leuke opdracht voor me hebben, dan hoor ik 
het graag! Je kunt me bereiken via de medewer-
kers van De Eekelhof in Schijndel.

Elly van der Heyden

In deze rubriek richten we de spot op een cliënt van SWZ met een leuke, bijzondere 
hobby. Heeft u ook een hobby en wilt u daarmee in de nieuwsbrief komen te staan? 
Stuur dan een bericht naar redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl. Een van onze redac-
teuren neemt dan contact met u op.

SWZ had zich voorgenomen dit in 2012 te realise-
ren. Jammer genoeg moeten we u mededelen dat 
dit wegens beperkte mankracht op de afdeling PR & 
Communicatie niet gaat lukken. Dit wil niet zeggen 
dat de plannen voor de website voor cliënten van 
tafel gaan. De plannen blijven overeind, alleen de 
planning verschuift. De afdeling PR & Communicatie 
werkt achter de schermen verder aan de voorberei-
dingen voor de website.  Verschillende cliënten heb-
ben aangegeven mee te willen denken over de site 
en betrokken te worden bij de voorbereidingen. Zo-
dra er weer daadwerkelijk stappen worden gezet in 
het proces, zullen we ook hier de cliënten nauw bij 
het proces betrekken.

Een website voor én door 
cliënten van SWZ 

SWZ en de
MEE woonwinkel

Enige tijd geleden heeft u in deze nieuwsbrief gelezen over onze plannen voor 
een website voor cliënten. SWZ wil namelijk graag een platform creëren voor 
haar cliënten waar zij onderling en met medewerkers kunnen communiceren. 
Een website waar cliënten berichten kunnen plaatsen die anderen binnen zijn/
haar netwerk kunnen lezen. En een website waar SWZ haar cliënten gericht 
van relevantie informatie gaat voorzien.

De MEE woonwinkel geeft mensen met een beperking 
middels een website een overzicht van beschikbare, be-
woonde en toekomstige woningen voor mensen met een 
beperking. Alle woningen van SWZ zijn hierin opgenomen, 
met bijbehorende foto en beschrijving van de locatie. 
Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje.

Sinds kort vindt u SWZ ook op de site 
www.meewoonwinkel.nl. 

Gespot…



Soms denk ik wel eens stiekem, dat dat dezelfde 
dingen zijn!  Vroeger zeiden we: Regeren is voor-
uitzien. Nu lijkt het wel: Regeren is bezuinigen. 
Deze persoonlijke ontboezeming wilde ik even 
kwijt aan jullie, mijn medecliënten. Misschien voel 
je dat met me mee. Misschien denk je er heel an-
ders over. Dat kan gelukkig in ons democratische 
land.

Moeten wij ons zorgen maken? Ja, helaas wel. Als 
niemand iets doet, dan dendert “ de politiek ” over 
ons heen met allerlei maatregelen, waar wij niet 
om gevraagd hebben en waar wij ook nog niet 
over nagedacht hebben. Maar we kunnen wel wat 
doen. Gebruik maken van ons democratisch stem-
recht om een zorgzamere regering te kunnen krij-
gen in ons land. We kunnen ook in onze eigen 
woonplaats iets doen. Zo kun je lid worden van de 
plaatselijke WMO-Raad. Die Raad is een belangrij-
ke schakel tussen mensen die zorg ontvangen en 
de plaatselijke politiek. Informeer daar eens naar 
bij jouw plaatselijke gemeente. Of informeer eens 
bij Jan Koekoek. Hij heeft zich al aangemeld bij 
zo’n WMO-Raad en hij is lid van de Cliëntenraad 
SWZ. Hij wil vast je vragen beantwoorden. Je kunt 
hem altijd bereiken via het e-mailadres van de 
Cliëntenraad.

Er is ook veel aan de hand binnen SWZ. Dat kun je 
zelf constateren op je woonplek, in jouw activitei-
tencentrum. Soms nieuwe gezichten. Soms een 
andere werk wijze. Je moet wel eens even wennen. 
Moeten we ons zorgen maken? Welnee. Het beleid 
binnen SWZ is erop gericht, dat elke cliënt mede-
zeggenschap heeft over de eigen persoonlijke 
situatie. Alleen als niemand iets zegt, dan weet de 
begeleiding niet, wat er onder de cliënten leeft. 
Meld je daarom aan om lid te worden van een 
Lokale Raad, die zich bezighoudt met de mede-
zeggenschap in je eigen omgeving. Bestaat er bij 
jou nog niet zo’n Lokale Raad voor cliënten, vraag 
dan bij de leidinggevende wanneer die Raad van 
start gaat (want dat is officieel beleid van SWZ).  
En geef het ook aan ons door. Wij willen je graag 
helpen om zo’n Raad op te zetten. Succes ermee!

Wil je reageren of heb je een vraag? 
U kunt de Cliëntenraad SWZ  bereiken per e-mail: 
clientenraad@swzzorg.nl
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Berichten van de Cliëntenraad
Door Wim Hordijk, Voorzitter

Er is veel aan de hand in “Zorgland”. Nee, dit is niet het begin van een gedicht. Dit is eenvoudig 
te constateren: je hoort het op radio en TV. Je leest het in de kranten. Je hoort het van ande-
ren. Soms valt er een officiële brief in je bus: ‘Er komen nieuwe maatregelen. Er komen nieuwe 
bezuinigingen.’

“Wordt lid van een Lokale Raad, 
die zich bezighoudt met de 

medezeggenschap
in je eigen omgeving.”

Bejegening




