
Het houdt de gemoederen al geruime tijd bezig: de 
hervormingen van de zorg. Nu het de cliënten en 
medewerkers van SWZ ook persoonlijk raakt, komt 
het pas echt dichtbij.

Inmiddels is duidelijk geworden dat SWZ als gevolg van 
deze hervormingen geen medewerkers in de zorg hoeft 
te ontslaan. Dat is een grote opluchting. Dit komt doordat 
we veel medewerkers met een tijdelijk contract hebben; 
deze medewerkers gaan plaats maken voor de medewer-
kers met een vast contract. Dat betekent afscheid nemen 
en dat is niet prettig. Zeker als het tijdelijke medewerkers 
betreft waar u veel vertrouwen in heeft. Toch zijn we dit 
verplicht, omdat een medewerker met een vast contract 
nu eenmaal meer rechten heeft dan iemand met een 
tijdelijk contract. Om vervolgens alle medewerkers op 
een geschikte werkplek terecht te laten komen, is een 
moeilijke puzzel en ook dat raakt u als cliënt. Vertrouwde 
mensen gaan weg en er komen nieuwe, vaak onbekende, 
medewerkers voor terug. 

We hebben ook moeten besluiten dat we een aantal 
activiteitencentra gaan  sluiten of verhuizen. Weg uit de 
vertrouwde omgeving en afwachten wat ervoor in de 
plaats zal gaan komen. Ook weer afscheid nemen.

Loslaten is een kunst. Je kunt pas nieuwe dingen toelaten 
als je het oude los kunt laten. Een lastig proces. Iedereen 
kent het fenomeen loslaten, we zijn allemaal ervarings-
deskundigen op dat gebied. Als je terugkijkt in je leven 
dan weet je dat nieuwe dingen je ook blij kunnen maken. 
Misschien moeten we daar maar vertrouwen in hebben.

Loslaten valt niet mee, 
misschien kun je beter 
spreken van ‘anders 
vasthouden’, zodat het 
mooie herinneringen 
gaan worden.

Om nieuwe dingen 
in je leven 
toe te laten, 
zul je soms 
eerst oude dingen 
los moeten laten
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Nieuws over Hersenz

•	 In	oktober	is	er	een	eerste	groep	van	 
5 cliënten gestart met het Hersenz  
behandeltraject. Zij maken daarbij  
gebruik van de ruimte op AC Eindhoven 
en een bewegingsdeskundige van 

 AC Eindhoven gaat ook helpen bij de  
module bewegen. 

•	 Om	landelijk	wat	meer	bekendheid	te	
krijgen, heeft Hersenz meegewerkt aan 
een zorgbijlage van de Telegraaf,  
www.dehersenen.com. In oktober en 
november staat Hersenz met een stand  
op enkele congressen. 

•	 Ook	is	er	een	voorlichtingsfilmpje	 
gemaakt waarin het behandeltraject 
Hersenz in beeld is gebracht. Je kunt  
dit	filmpje	zien	op	www.swzzorg.nl	of	
www.hersenz.nl

In de oktober editie van Markant, het 
vakblad voor de gehandicaptensector, 
is een reportage opgenomen over niet 
aangeboren hersenletsel. Het vakblad is 
ook online te lezen: 
http://www.vgn.nl/markant/editie/

Zoals verteld in voorgaande nieuwsbrieven, heeft SWZ samen met vijf andere 
zorgaanbieders een nieuw behandelingstraject ontwikkeld voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De naam van dit behandeltraject is Hersenz 
en het doel is het leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel en het weer 
grip krijgen op het leven. Hoe staat het nu met Hersenz?

Door Jody Cath, Raad van Bestuur
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De bladeren vallen van de bomen
Dat is zomaar ineens gekomen

Dit komt ieder jaar terug
Maar ze vallen niet zo vlug

Eerst krijgen ze vele kleuren
Daar kun je zelf ook je huis mee opfleuren

De bladeren vallen van de bomen, dat hoort erbij
Daarvan worden we ook heel blij

De wind blijft blazen
de mooie dingen in de natuur blijven je verbazen

We rijden met onze rolstoel door weer, wind en plassen
We laten ons iedere keer  door het weer verrassen

Wat kan ik nog meer vertellen…
Dieren krijgen nieuwe vellen

Sommige dingen schieten als paddenstoelen uit de grond
Blijf gewoon lachen en kijk op tijd in het rond…..

Samen Werken Zij

Samen werken zij
De mensen kijken zeer blij

Om de dag door te komen
Mogen ze ’s-middags even gaan liggen dromen

Voor veel mensen betekent het ontspanning
En ze zijn even uit hun dagelijkse beslommering

Creativiteit is gezond
Het is meer als praten met de mond

Het is je blijdschap laten zien
Na het beoordelen ontvang je in gedachten een tien

Het hangt in het AC
Jij, die het hebt gemaakt, kijkt tevree

’s-Avonds zit je ontspannen thuis
Te genieten van je favorieten programma op de beeldbuis

Gedicht door Yvonne Marinussen, Cliënt locatie Zonhove

Gedicht door Peter van de Laar, Cliënt van AC Eindhoven

Gespot....DIAMANT  
Door Yvonne van Oers, Persoonlijk Begeleider locatie Zonhove

Speerpunten voor deze groep zijn: 
- niets moet
- zijn wie je bent
- een arm om je heen
- een luisterend oor
- rust, lager tempo, minder prikkels
- continue afstemming op de wensen en 
 het alertheidniveau van de cliënt

Cliënten beleven de dag in hun eigen tempo 
en vullen deze dag naar behoefte en wens in. 
Het is een zeer gevarieerde groep qua leeftijd 
en niveau. Ouders/verwanten en vrijwilligers 
ondersteunen ‘Diamant’ tijdens activiteiten 
en zo komen we tot een zeer gevarieerd 
dagprogramma en doen we volop mee in de 
samenleving.

‘Diamant’ is opgesplitst in 2 kleuren: 
blauw en rood. De rode diamant is op 
locatie Logeerhuis Son. Hier wordt het 
ontbijt en de lunch aangeboden en zijn 
we met name actief bezig. Op de blauwe 
diamant (locatie brink 22, Zonhove) 
worden belevingsgerichte activiteiten 
aangeboden. Cliënten gaan uit de stoel 
en eventueel naar bed al naar gelang de 
behoefte. Activiteiten die aangeboden 
worden zijn o.a.: dia’s kijken, snoezelen, 
aan een levensboek werken en oude 
platen luisteren. 

We hebben het allemaal erg naar onze 
zin op ‘Diamant’.

Op 1 september zijn we gestart met de nieuwe dagbestedinggroep ‘Diamant’. Diamant 
staat in het kort voor zuiver, bijzonder en intens. Aan de dagbestedinggroep ‘Diamant’ 
nemen cliënten deel die minder prikkels zoeken, fysiek en mentaal ouder worden. 

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

Gespot…

Een bijzondere edelsteen
Gedicht door Yvonne Marinussen, Cliënt locatie Zonhove

Meer tijd, meer respect.
Meer ruimte, aandacht voor privacy
Ook al hebben we een beperking
Het leven gaat door
Respect en privacy gaan voor
Even ter zake 
We proberen er altijd toch iets moois van te maken
Dat kunnen we niet alleen
Daarom zoeken we hoop bij een bijzondere edelsteen
Genaamd de diamant
Daar werken we gericht en houden we elkaar in evenwicht
Iedere mens heeft wensen en doelen
Normaal, respectvol met ons omgaan is wat we hiermee bedoelen
Of je nu niet kunt lopen, slecht ziet of niet kunt spreken
Het gaat erom dat we positief worden bekeken
Dat is nu de kracht van diamant die wij willen uitstralen
Het mooie van iedereen, hoe je bent willen wij eruit halen
Van ons nu de hartelijke groeten
U kunt ons op Diamant bezoeken

SWZ start pilot 
beeldbellen
Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

SWZ is gestart met een pilot Beeldbellen. Deze pilot loopt van augustus tot en met 
december 2014. Zeventien cliënten in regio Noordoost-Brabant nemen deel aan 
deze pilot. Na afloop van deze proefperiode gaat SWZ bekijken of het beeldbellen 
toegevoegd gaat worden aan de dienstverlening.

Wat is beeldbellen? 
Met  beeldbellen - ook wel beeldzorg 
genoemd -  heeft de cliënt contact met de 
(ambulant) begeleider via een moderne 
soort computer, een tablet zoals een iPad. 
De begeleider maakt op afgesproken 
momenten beeldcontact. Via de iPad kan 
de begeleider de cliënt zien en met de 
cliënt praten, en de cliënt ziet de begelei-
der. Wanneer de begeleider ziet dat het 
nodig is, komt hij/zij alsnog bij de cliënt 
thuis.

Wat is het voordeel van beeldbellen?
Het voordeel van beeldbellen ten opzichte 
van het normale bellen is dat je elkaar 
kunt zien. Dat praat gemakkelijk en via 
het beeld kun je de begeleider ook laten 
meekijken. Daardoor hoeft de begeleider 
niet meer altijd persoonlijk langs te komen. 
Dat betekent minder reistijd voor de 
begeleider en meer privacy voor de cliënt. 
Ook kan de cliënt veel beter zelf regelen 
wanneer hij contact wil met de begeleider. 
Het is zeker niet zo dat alle persoonlijke 
afspraken worden vervangen door het 
contact via beeldbellen.

Waar is beeldbellen geschikt voor?
Met beeldbellen kun je heel goed de 
volgende dingen regelen:

•	 Het	op	afstand	meekijken	hoe	het	met	
 de cliënt gaat;

•	 Het	op	afstand	bekijken	van	post/
 administratie en het beantwoorden 
 van vragen daarover; 

•	 Het	op	afstand	voorbereiden	of	
 nabespreken van gesprekken die de 
 cliënt mogelijk heeft gevoerd met een 
 arts/instelling etc.;

•	 Het	op	afstand	meekijken	hoe	de	
 agenda eruit ziet voor de komende 
 week.

Succesverhalen uit de praktijk
We zijn pas kort bezig met de pilot beeld-

bellen, maar toch kunnen we al enkele 
succesverhalen vertellen. Bijvoorbeeld:

•	 Een	cliënt	spreekt	haar	vragen	vooraf	in	
 op de iPad omdat het voor haar moeilijk 

is om dit op te schrijven. Tijdens een 
dagelijks beeldbel-contactmoment legt 
ze haar vragen voor. Dit creëert rust voor 
haar. Ze hoeft nu niet te wachten totdat 
de ambulant begeleider haar bezoekt 
(twee keer per week).

•	 Een	cliënt	heeft	de	beeldbel-contactmo-
menten in zijn vakantie door laten lopen. 
Zo kon hij tijdens zijn vakantie in Spanje 
toch zijn vragen stellen en zijn verhaal 
vertellen. 

•	 Cliënten	die	meedoen	aan	de	pilot	zijn	
heel trots dat het gelukt is om ‘in te  
bellen’. Ze hebben vrij snel onder de knie 
hoe het beeldbellen werkt. Ze ervaren 
meer regie over het eigen leven en meer 
privacy, omdat ambulant begeleider 
minder in huis hoeft te komen.

•	 Een	cliënt	neemt	voorafgaand	aan	een	
artsenbezoek vragen door met zijn 
ambulant begeleider. Hij neemt het 
gesprek op met de iPad en hanteert deze 
opname tijdens het consult. Ook neemt 
de cliënt het gesprek op met de arts (na 
goedkeuring van de arts), zodat hij het 
thuis na kan bespreken met de ambulant 
begeleider.

•	 Met	de	iPad	heb	je	de	mogelijkheid	om	
een agenda te delen. Zo kan de begelei-
der makkelijk meekijken in de agenda 
van een cliënt. Dat is een voordeel  
wanneer het gaat om het structureren 
van de week / dag. Wanneer er dingen 
niet goed gaan, kan er via het beeld-
bellen weer contact opgenomen worden 
en kan iemand aangestuurd worden.

Er zijn nog veel meer voordelen te 
ontdekken, maar het is mooi dat in korte 
tijd is gebleken dat beeldbellen heel 
prettig werkt in de praktijk.

 De Herfst     

foto Jeroen Maassen
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Graag vertellen wij u over 
het kookinitiatief op de Ton-
naerstraat in Eindhoven. Wij 
voelen ons nauw betrokken 
bij het wel en wee van de 
cliënten. Regelmatig hoorden 
wij van cliënten dat zij ook 
wel eens wat anders willen 
eten dan de dagelijkse kant 
en klare maaltijden. Na enig 
overleg met de leiding zijn we 
in april gestart om één keer 
per maand een alternatieve 
warme maaltijd te serveren. 
De wensen van de cliënten 
bepalen het menu
Inmiddels zijn we al weer 

6 maanden verder en we 
mogen wel stellen dat het 

kookinitiatief een groot succes 
is. Pannenkoeken, friet met 
snacks, spaghetti, broodje 
hamburger, broodje shoarma 
met friet, ‘Kip voor vanavond’ 
en als toetje ijs met slagroom 
stonden de afgelopen maan-
den al op het menu. Geen 
culinaire hoogstandjes, maar 
volgens de cliënten heel erg 
lekker en daar gaat het 
tenslotte om.

Het enthousiasme en de 
waardering van de cliënten is 
bijzonder groot. Na afloop is 
men alweer nieuwsgierig wat 
er de volgende keer op het 
menu staat. 

Dit kookinitiatief zou ook bij 
andere locaties van SWZ een 
succes kunnen worden. Mis-
schien iets voor u? Wie gaat 
hiermee aan de slag? Wij kun-
nen u vertellen dat de enorme 
voldoening die je hiervoor 
krijgt een mooie beloning is!

Vrijwilligers starten 
kookinitiatief 
Door Ceriel de Laat en Rens Peeters, Vrijwilligers woonvorm 
Tonnaerstraat in Eindhoven
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INZENDINGEN CREATIEVE ZOMEROPDRACHT 2014

Over de winnaar van de creatieve zomeropdracht lees je op pagina 6.

Saskia Valk 
(Cliënt van Buitenbrink 5-7, Zonhove) 
schreef een compliment voor Paul

Het team van AC Sambeek/Boxmeer maakte een 
spontane foto van de ‘keukenprinsen’

Jaap Heemstra (Cliënt AC Eindhoven) 
schreef een compliment voor het team 

van AC Eindhoven

Het team van Brink 20-22, Zonhove 
maakte een complimentjeskalender

Claudia Vorstenbosch 
(Begeleider Brink 19, Zonhove) drukte 

een  mooie tekst op een canvasdoek

Christel van Groenestijn 
(Adviseur PR & Communicatie) gaf een compliment 
aan de groenvoorziening op locatie Zonhove

Elly Wijnen (Begeleider woonvorm Helmond) 
maakte een complimentenbord

Cliënten van De Munsel in Boxtel 
bakten een cake voor Jody Cath

Marga Dinther maakte een gedicht 
en een schilderij voor Henny Hikspoors 
(ambulant woonbegeleidster)

Vol bewondering (door Peter v/d Laar) 

 
Vol bewondering 

zag ik maar één ding.

Warmte- liefde- begrip- respect- waardering 

tijdloosheid- geduld 

De dag is maar met 24 uur gevuld. 

 
Peter van de Laar (AC Eindhoven) 
schreef een gedicht voor cliënten en 
medewerkers van AC Eindhoven

Allemaal gaven ze een lief gebaar.

Deze mensen geven mij geluk.

En de locatie Copernicuslaan kan niet meer stuk.

Jawel, ik weet het VAST; 

dat hier een beloning past.

Carolijn Jansen (Woonvorm Copernicuslaan) 
schreef gedicht voor het team van de 
Copernicuslaan in Den Bosch
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gerichte activiteiten
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Hersenletsel... en dan?
SWZ kan je verder helpen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Diensten van SWZ

Kenmerken van NAHOorzaken van NAH

Kenmerkend voor NAH is dat de 
omgeving de gevolgen vaak 
eerder merkt dan de cliënt zelf.

SWZ helpt het hele gezin 
omgaan met NAH. En helpt 
hen helpen. Bijvoorbeeld 
door de ouders van een kind 
met NAH te begeleiden.

Niet alleen de cliënt moet NAH 
leren accepteren en er mee leren 
omgaan. De omgeving moet dit 
ook. 

Is het bij thuiskomst klaar? Of kun je 
nog meer doen?  SWZ denkt van wel. 
We geven cliënten de regie in hun 
eigen omgeving. Wat is regie? Wat je 
kunt bepalen, zo goed mogelijk zélf 
bepalen.

Bij SWZ luisteren we naar de 
individuele behoeftes van de 
cliënt en zijn naasten. 
We gaan uit van mogelijkheden 
en houden rekening met de 
beperkingen.

Wij vergroten onze kennis 
door kennisdeling en uit- 
wisseling met ketenpart-
ners en samenwerkings- 

partners zoals Hersenz.

SWZ heeft deskundige betrokken 
medewerkers en werkt samen met 

een netwerk van behandelaars. 
De zorg  van de verschillende 
behandelaars wordt op elkaar 
afgestemd: één cliént, één plan.

Met onze kennis van NAH kunnen we 
een goede afweging maken van wat 
een cliënt kan. We bepalen samen 
welke ondersteuning nodig is. NAH 

vraagt om maatwerk. 

SWZ werkt nauw samen met: 
(zorg)instellingen
onderwijs
huisartsen
ziekenhuizen
revalidatiecentra
welzijnsorganisaties
wijkcentra

En ondersteunen hen met 
onze kennis van NAH
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Om uit te leggen wat hersenletsel is en welke dienstverlening SWZ biedt 
aan mensen met hersenletsel heeft SWZ een ‘praatplaat’ ontwikkeld. Deze 
praatplaat heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan hersenletsel. 
Ook hopen we op deze manier een handvat te bieden aan mensen die 

het moeilijk vinden om uit te leggen wat hersenletsel is en welke zorg 
en ondersteuning SWZ daarin biedt. Iedereen die wil, kan deze plaat 
gebruiken. Hij is op te vragen via info@swzzorg.nl en digitaal te vinden 
op www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/downloads/folders. 

Praatplaat ‘Hersenletsel... en dan?’
Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie
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Als winnaar kwam uit de bus: Ans van 
Rozendaal met haar initiatief om een inter-
actieve complimentenmuur op AC Duinen-
daal te maken. De selectiecommissie koos 
voor de complimentenmuur omdat deze 
er echt uitsprong. “Het is een oneindig iets. 
Het staat voor positiviteit, is voor iedereen 
op de locatie zichtbaar. Inspirerend!”,  aldus 
de selectiecommissie. 

Op maandag 13 oktober ontving Ans de 
prijs uit handen Jody Cath. Een complimen-
tenboek en een complimentenscheurka-
lender voor 2015. En er was uiteraard taart 
voor iedereen op AC Duinendaal. 

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van de overige inzendingen.

Ans van Rozendaal wint creatieve 
zomeropdracht met complimenten-
muur op AC Duinendaal
Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Afgelopen zomer waren medewerkers en cliënten van SWZ zeer complimenteus. Dit 
in het kader van de jaarlijkse creatieve zomeropdracht die in het teken van compli-
menten stond. Afgelopen week boog de selectiecommissie bestaande uit Jody Cath 
(Raad van Bestuur), Marieke Ubbink (Cliëntvertrouwenspersoon) en Monique van 
Eijck (Medewerker Cliëntadministratie) zich over alle inzendingen.

Vanaf 1 januari 2015 hebben we te maken met 
hervormingen in de zorg. Deze hervormingen 
houden o.a. in dat de gemeenten verantwoordelijk 
worden voor de ondersteuning van mensen met een 
beperking die niet in een instelling verblijven. Deze 
mensen gaan vallen onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). De mensen die zwaardere 
zorg nodig hebben, gaan vallen onder de nieuwe 
Wet Langdurige Zorg (nu AWBZ). 

Deze veranderingen brengen ook flinke bezuinigingen 
met zich mee. Er is minder geld beschikbaar voor de 
zorg, en dus ook voor SWZ. Daardoor moet SWZ de zorg 
anders gaan organiseren en hebben wij een 
aantal moeilijke beslissingen moeten nemen. 

•	 SWZ	moet	helaas	een	aantal	dagbestedinglocaties	
gaan sluiten. Dat betekent niet dat er geen plek meer 
is voor de mensen die deze locaties bezoeken. De 
locaties die gaan sluiten, worden verhuisd naar een 
andere SWZ locatie. De mensen voor wie dit geldt  
– cliënten, medewerkers en vrijwilligers – zijn in  
september over deze verandering geïnformeerd. 

•	 Ook	weet	SWZ	in	welke	gemeenten	zij	moet	stoppen	
met haar Wmo dienstverlening. Daardoor kunnen  
we aan een aantal cliënten geen zorg meer leveren 
vanaf 1 januari 2015. De cliënten voor wie dit van 
toepassing is, zijn in oktober hierover persoonlijk 
geïnformeerd.

•	 De	veranderingen	in	de	zorg	hebben	ook	gevolgen	
voor het personeel van SWZ. Gelukkig hoeven er geen 
medewerkers ontslagen te worden. Maar er gaan wel 
medewerkers veranderen van functie en/of werk- 
locatie. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met 
de vakbonden en de ondernemingsraad. De mede-
werkers voor wie dit van toepassing is, zijn hierover 
geïnformeerd. Voor de cliënten kan dit wel betekenen 
dat een vertrouwd persoon straks op een andere  
locatie werkt. Dat is een verandering voor alle partijen.

SWZ realiseert zich dat dit grote veranderingen zijn voor 
iedereen en dat u zich over deze verandering misschien  
zorgen maakt. Wij gaan ons best doen om deze over-
gang zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u 
vragen over de veranderingen, stel deze dan aan uw 
persoonlijk begeleider.

Op de website van SWZ, http://www.swzzorg.nl/wmo/, 
vindt u meer uitleg over wat de Wmo inhoudt. 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
heeft ook enkele websites opgericht waar u informatie 
over de veranderingen in de zorg kunt vinden, 
www.hoeverandertmijnzorg.nl en 
www.dezorgtverandertmee.nl.

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Wat betekenen de 
veranderingen in 
de zorg voor SWZ?



PAGINA 8    SWZ nieuwsbrief

De redactie: 

Ineke van den Berg, Nan nie 

Bouwmans, Christel van

Groe ne stijn, Rianne Kessels

Teksten:   

Jody Cath, werkgroep 

Communicatie Cliëntenraad, 

Yvonne Marinussen, e.a. 

Fotografie:

Jeroen Maassen

Colofon 

Redactieadres:

Nieuwstraat 70

5691 AG SON

tel.: 0499-471241

Redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl

www.swzzorg.nl

Opmaak: 

Dino Design + Advertising

Verzending: 

Copyservice  AC Duinendaal

Vanuit de Cliëntenraad
Even voorstellen
Mijn naam is Gerard Mienis. Ik ben de vader 
van Liedeke Mienis die al 28 jaar op locatie 
Zonhove woont. Verder ben ik zwemvrijwil-
liger van Herman Buskens voor zwemclub 
“Plons” en klus en tuin vrijwilliger voor Brink 
20-22.

Mijn ervaringen
Ongeveer achttien jaar geleden werd ik lid 
van de Ouderraad van Zonhove namens 
Brink 1-3. De eerste jaren was ik lid en de 
laatste jaren was ik voorzitter. Na ongeveer 
tien jaar vond ik het tijd voor verandering. 
Na een paar maanden werd ik benaderd 
door de toenmalige bestuurder van SWZ 
om lid te worden van de Raad van Toezicht 
met speciale aandachtsgebieden Cliënten-
raad en Ondernemingsraad. 

Dit heb ik zeven jaar met heel veel voldoe-
ning en passie gedaan. Afgelopen zomer 
ben ik daarmee gestopt. Toen ik hoorde dat 
er een vacature was in de Cliëntenraad heb 
ik meteen gereageerd omdat ik mij zeer 

betrokken voel bij de cliënten van SWZ en 
graag voor hun belangen wil opkomen. 

Wat staat ons te wachten
De komende jaren zal de zorg, net als de  
afgelopen jaren, onderwerp zijn van 
bezuinigingen en hervormingen. Zoals 
bijvoorbeeld de overheveling van AWBZ 
naar Wmo en het beperken van de PGB-
gelden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in 
sluitingen van activiteitencentra , reorga-
nisaties, herschikkingen en verhuizingen. 
Tegen deze achtergrond is het van groot 
belang om de kwaliteit van zorg, het leef- 
en woongenot en algemene belangen van 
cliënten te bewaken.

Mijn doelen
Ik wil in hechte samenwerking met de 
overige leden van de Cliëntenraad en in 
overleg met de verantwoordelijken binnen 
SWZ een wezenlijke bijdrage voor de 
cliënten kunnen leveren om te zorgen dat 
de kwaliteit van leven, de bejegening en 
het zelfbeschikkingsrecht van de cliënten 
van SWZ gehandhaafd blijft. 

Nieuw in de Cliëntenraad…. Gerard Mienis
Door Wim Hordijk, Voorzitter Cliëntenraad

De komende tijd zullen er veel veranderingen 
plaatsvinden in de zorg in Nederland. Vanaf 1 
januari 2015 zal veel van die zorg georganiseerd 
worden door de plaatselijke gemeenten. Het Rijk 
deed dit tot nu toe volgens de AWBZ. Straks geldt 
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
We wisten al een tijd lang,dat dit eraan zat te 
komen, maar nu zijn de gevolgen voor SWZ ook 
duidelijk geworden. 

Herfst

Een herfstdag zomervol
Genieten van veel zon

Ik zie zo veel geluk
Deze dag kan niet meer stuk 
Een afscheid met een traan

Toch zal het leven verder gaan

Het bos doorgelopen
Kastanjes en eikels gezien

Heel stil is het
Een drupje valt

De paddenstoel kleurt de stam
Veel hout ligt in vorm

Getroffen door insecten 
Zo mooi, zo wondermooi

Veel herfst in bos en hei
Veel kleuren zijn daarbij 

Genieten van geur van mos en dier
Een traan, een lach en veel plezier 

Zo beleef ik de natuur met kracht en moed
Wens ik ieder een leven vol goed

Onze Cliëntenraad heeft zo veel mogelijk geprobeerd 
om de ontwikkelingen bij te houden en van commen-
taar te voorzien. Verschillende leden van onze Cliën-
tenraad zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomsten 
over de gevolgen van de Wmo voor de verschillende 
locaties van SWZ. Regiomanager Dianne Hoopman 
heeft die informatie gegeven. Harrie van Beek was bij 
zo’n bijeenkomst in AC Boxmeer. Hij vertelt hierover: 
“Dianne deelde daar mee, dat AC Boxmeer weliswaar 
gaat sluiten ten gevolge van de Wmo, maar dat de 
cliënten wel een mogelijkheid krijgen om naar AC 
Sambeek te gaan. Ik heb een voorstel gedaan om 
met begeleiders en cliënten daar een kijkje te gaan 
nemen. Daarna komt er een officieel gesprek over hoe 
de cliënten erover denken om daar naartoe te gaan.” 

Nu de gevolgen van het regeringsbeleid voor ons 
allemaal duidelijk worden, moeten veel cliënten de 
berichten eerst eens verwerken. Veranderingen zijn 
voor ons altijd al extra spannend. Ik hoop dat jullie 
deze met een open blik tegemoet kunnen zien. Wel-
licht zijn sommige veranderingen ook verbeteringen. 
Maar we blijven wel opletten. We zijn niet enkel 
lijdend voorwerp als cliënt. We zijn ook meewerkend 
voorwerp; en waar nodig een tegenwerkend voor-
werp. Onze Cliëntenraad blijft de ontwikkelingen 
kritisch volgen. We horen graag jullie reacties hierover 
via: cliëntenraad@swzzorg.nl

Gehoor vinden

“Leen mij je oor” 
Zo sprak  tegen mij een man,
maar een heel oor vond ik te veel.
Dus hoorde ik hem even aan,
en gaf toen slechts een oordeel.

                           ©WimHordijk20140921

Door Joke Gubbels

Afscheid 
Afscheid nemen is vaak moeilijk. 
Ook voor mij. Vooral omdat ik 
mij altijd erg betrokken heb 
gevoeld bij de Cliëntenraad en
 jullie allen. Door de MS kan ik 
haast niets meer. 

Mijn geest wil wel maar mijn lijf 
stopt ermee. Misschien herken 
je dat wel. In ieder geval wens 
ik ieder veel goeds. 

Dit Herfstgedicht dat ik in 2012 
schreef past er mooi bij. Mijn 
wensen van ontmoeten, 
genieten en doorgaan staan erin.


