
Om zich een goed beeld te kunnen vormen, praat de 
cliëntenraad onder andere met de Raad van bestuur, 
de Raad van toezicht, Beleidsmedewerkers en Mana-
gers. De Cliëntenraad wil ook graag weten wat de 
cliënten vinden van de geboden zorg en dienstverle-
ning door SWZ. Dat kan door een vraag, opmerking 
of bericht achter te laten op het e-mailadres van de 
cliëntenraad: clientenraad@swzzorg.nl
De Cliëntenraad behandelt geen persoonlijke klach-
ten. SWZ hanteert een klachtenprocedure waar 
men met klachten terecht kan.

Doelstelling:
De Cliëntenraad stelt zicht ten doel om, binnen het 
kader van de doelstelling van SWZ, in het bijzonder 
de belangen van cliënten te behartigen.
De raad wil dit doel bereiken door:
•	 Het	kritisch	volgen	van	het	beleid	van	SWZ
•	 Gevraagd	en	ongevraagd	te	adviseren	aan	de		 	
 raad van bestuur 
•	 Het	toetsen	van	de	kwaliteitstrajecten	binnen		 	
 SWZ
•	 Jaarlijkse	speerpunten	in	het	eigen	beleid	af	te		 	
 spreken (werkplan)
•	 Deskundigheidsbevordering
•	 Informatie	uitwisseling	en	profilering	naar	de		 	
 organisatie SWZ
•	 Contacten	met	de	achterban.
•	 Netwerken

Missie:
•	 Tevreden	cliënten

De Cliëntenraad heeft in 2013 12 keer vergaderd.
De Cliëntenraad heeft in 2013 de volgende
adviezen uitgebracht:
•	 Ben	ik	Tevreden	–	cliëntervaringsmeting.
•	 Zorgcirkels

•	 Rolstoelbus
•	 Samenwerken	aan	goede	zorg
•	 Jaarverantwoording	2012
•	 Ongevraagd	advies	om	verslagen	lokale
 cliëntberaden te mogen ontvangen
•	 Begroting	2014
•	 Tarieven	PGB

Gasten
Gasten	 in	de	Cliëntenraadvergadering	waren	Jody	
Cath, Erik van Rossem, Bert Scholtes, Lukas Reijerse, 
Gerard	Mienis	en	Yvonne	den	Exter.

Raad van bestuur SWZ.
De Cliëntenraad heeft dit jaar 9 keer vergaderd met 
de Raad van Bestuur

Raad van toezicht SWZ
Twee	leden	van	de	Cliëntenraad	hebben	gesproken	
met de remuneratiecommissie van de Raad van 
toezicht.	Het	functioneren	van	de	Raad	van	bestuur	
werd besproken. De Cliëntenraad heeft dit jaar één 
keer	 Gerard	 Mienis	 (de	 cliëntvertegenwoordiger	
van de Raad van toezicht) op haar vergaderingen te 
gast gehad.  Een vergadering van de Cliëntenraad 
met de Raad van toezicht heeft in 2013 op door  
omstandigheden niet plaats gevonden.

Andere organisaties voor vragen en advies:
Landelijk steunpunt cliëntenraden (LSR)
Het	 LSR	 is	 een	 landelijk	 steunpunt	 op	het	 gebied	
van	 medezeggenschap	 en	 zeggenschap.	 Het	 LSR	 
is actief in de gehandicaptenzorg en de curatieve 
sector.  De cliëntenraad is lid van het LSR.

Contactadres: 
Cliëntenraad	SWZ,	Nieuwstraat	70	5691	AG		Son
clientenraad@swzzorg.nl
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Voor alle betrokkenen in de zorg zijn het onzekere 
tijden. Dat geldt zeker voor cliënten, hun naasten en 
medewerkers. De impact die de hervormingen van de 
zorg met zich meebrengen, worden steeds duidelijker 
zichtbaar. 

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Medewerkers en cliënten zijn geïnformeerd over wat er op 
ons	allemaal	af	gaat	komen.	Nu	breekt	het	moment	aan 
dat ook steeds duidelijker wordt wat het voor jouzelf kan 
gaan betekenen. Vragen als: waar krijg ik straks mijn 
dagbesteding?	Hoe	ziet	die	dagbesteding	er	uit?		Zoveel	
onzekerheden die ons bezig houden. En dat is vaak erg 
moeilijk en gaat soms gepaard met gevoelens van frustratie, 
onveiligheid, pijn en verdriet.

We proberen om zoveel mogelijk onzekerheden weg te 
nemen,	voor	zover	dit	in	onze	mogelijkheden	ligt.	Helaas	
lukt dit niet altijd. Zolang we nog niet weten welke gemeen-
ten een contract met SWZ willen afsluiten, kunnen we op 
veel vragen nog geen antwoord geven.

Wat kunnen we wel? De beschikbare informatie met  
jullie delen, transparant en open zijn. De mensen die het 
persoonlijk gaat raken zo snel mogelijk informeren, ook al  
is de beschikbare informatie niet altijd voldoende om de 
onrust weg te nemen. Zekerheid, weten waar we aan toe 
zijn, geeft een gevoel van veiligheid.

Misschien is een belangrijke taak die we ons moeten stellen 
niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te 
kunnen verdragen.

“Wie naar zekerheid streeft, 

jaagt daar zijn hele leven 

achteraan zonder het ooit 

te bereiken” 

Deepak Chopra

Verkort jaarverslag 2013 van 
de Cliëntenraad SWZ 

Door Wil Fred Mutsaerts, Secretaris Cliëntenraad SWZ
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SWZ nieuwsbrief
De Cliëntenraad is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die de belangen van cliënten van 
SWZ zo goed mogelijk probeert te behartigen. De Cliëntenraad wordt betrokken bij grote beslis
singen, maar ook bij kleinere zaken kan zij haar stem laten horen. 

Zonhove start met Empowerment
Het afgelopen jaar heeft u de mogelijkheid gehad deel te nemen aan de cliënt
ervaringsmeting. De volgende onderwerpen zijn onder andere besproken: eten,  
bewegen, vrienden, werk. U kon tips, onvrede en wensen doorgeven. Samen met uw 
begeleider worden deze punten opgepakt.

Het	project	Empowerment	is	een	volgende	
stap om u te ondersteunen in het pakken 
van de eigen regie. Dit doet u niet alleen.  
Samen met medecliënten gaat u aan de 
slag, waardoor u leert van elkaars ervarin-
gen en elkaar helpt vraagstukken op te 
pakken. 

In	dit	project	wordt	een	aantal	cliënten	ge-
schoold tot coach. De coach gaat in gesprek 
met cliënten over onderwerpen die zij be-
langrijk vinden. Zij kunnen elkaar tips geven 
en ervaringen delen over alledaagse hinder-
nissen.	 In	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 volgt	
meer informatie over het project.

Door Elly Thuis, Beleidsadviseur 

Wist u dat:
- Arie Schouten in onze vergadering van april 

aanwezig was om te praten over de Taskforce 

Vervoer. Hij maakte duidelijk dat er op dit ge-

bied nog heel veel gaat veranderen waarop 

SWZ in een later stadium kan inspelen.

- Enkele leden van de Cliëntenraad gesproken 

hebben over de opzet van de website voor 

cliënten van SWZ;

- Zij daarin benadrukt hebben dat de website 

goed toegankelijk en bruikbaar moet zijn 

voor mensen die weinig ervaring hebben met 

de computer. Het is ons doel dat de 

cliëntenwebsite voor zoveel mogelijk 

cliënten toegankelijk is.

- In ons huishoudelijk reglement het aantal 

cliënten en cliëntvertegenwoordigers met 

elkaar in evenwicht hoort te zijn.

- De Cliëntenraad ook betrokken is geweest bij 

de medewerkerbijeenkomsten over de toe-

komst van SWZ. Door de heldere informatie 

die Jody Cath daar gegeven heeft,  

zijn wij extra goed op de hoogte.

- We het jaarverslag van de Cliëntvertrouwens-

persoon hebben besproken.

- Éen van de mooie conclusies uit dit verslag is 

dat steeds meer mensen binnen SWZ de weg 

naar haar weten te vinden.

- De Cliëntenraad nu al bezig is met nadenken 

over de toekomst van de Cliëntenraad.

- Het jaarverslag van de Cliëntenraad op 

30 juni verzonden ia naar alle woonvormen 

en AC’s. 

-  Het de bedoeling is dat dit verslag met de 

cliënten wordt besproken.

- Elke Cliëntenraadvergadering de WMO als 

agendapunt ter sprake komt.

- Wij u een aangename zomerperiode 

toewensen!

 

Zoals vermeld in de ‘wist-u-dat-rubriek’ wordt de Cliëntenraad maan-
delijks bijgepraat over de ontwikkelingen binnen SWZ omtrent WMO. 
Afgelopen	 vergadering	 heeft	 Trudy	 Geurtsen	 het	 draaiboek	 van	 het	 
‘Uitvoering	 Sociaal	 Plan	 toegelicht.	 Als	 Cliëntenraad	 is	 vervolgens	 een 

positief advies uitgebracht met daar bij een aantal kritische kant teke-
ningen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of is er bij u sprake van 
onrust	of	onvrede.	Houdt	u	zich	dan	vooral	niet	in	en	kom	in	contact	met	
de cliëntenraad. Wij zijn er voor U!

Cliëntenraad en WMO
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Nieuwe	website
Lunchroom	De	Keyser
Lunchroom De Keyser is een leerwerkbedrijf van SWZ in Helmond. Sinds kort heeft 
de lunchroom een prachtige nieuwe website www.lunchroomdekeijser.nl. 

Naast	een	geheel	vernieuwde	website	 is	 tevens	het	 logo	 in	een	nieuw	 jasje	gestoken.	
Bent u nieuwsgierig naar de (lunch) gerechten, neem dan eens een kijkje op onze menu-
kaart. Wij ontmoeten u graag in onze lunchroom.

Nieuws 
van de
Cliëntenraad

E m p o w e r m e n t

Verzending:

Copyservice	AC	Duinendaal

Opmaak: 

Dino	Design	+	Advertising



Waar staat de Wmo voor?
De Wmo regelt dat ouderen en mensen met een 
beperking passende ondersteuning krijgen (bij-
voorbeeld begeleiding, dagbesteding en huis-
houdelijke hulp) die ze in staat stelt om zo lang 
mogelijk	thuis	te	blijven	wonen.	Gemeenten	en	
burgers gaan gezamenlijk de ondersteunings-
behoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. 
De eigen mogelijkheden en behoeftes van de 
burger en zijn mantelzorger zijn hierbij het 
uitgangspunt.	 Indien	 de	 burger	 het	 niet	 zelf 
of niet binnen de vertrouwde omgeving kan 
oplossen, moet de gemeente passende onder-
steuning bieden. De gemeenten krijgen hiervoor 
geld van het rijk, maar dat is minder geld dan nu 
het geval is.

Overgang AWBZ  Wmo
De behandeling van de wet in de Eerste en 
Tweede	 kamer	 heeft	 geleid	 tot	 een	 aantal 
aanpassingen, die een geleidelijke overgang van 
de	 AWBZ	 naar	 de	Wmo	mogelijk	moet	maken,	 
de zogenaamde “zachte landing”. Dat betekent 
vooral dat gemeenten meer geld krijgen om 
overgangsmaatregelen mogelijk te maken.  
Maar de gemeenten hebben veel vrijheid om 
deze overgangsmaatregelen en de bijhorende 
geldstromen in te richten.

Zo behouden cliënten met een doorlopende 
indicatie het recht op gelijkwaardige ondersteu-
ning voor de duur van de indicatie, tot uiterlijk 
1	 januari	 2016.	 Maar	 dat	 betekent	 niet	 dat	 dit 
dezelfde ondersteuning moet zijn (bijvoorbeeld 
dagbesteding in een activiteitencentrum) en bij 
dezelfde aanbieder (bijvoorbeeld SWZ). De 
gemeente kan met de cliënt in overleg gaan over 
mogelijke alternatieven bij andere aanbieders.

Werkgebied SWZ
SWZ is door bijna alle gemeenten in Zuidoost 
Brabant uitgenodigd om actief mee te denken 
over de wijze waarop de ondersteuning door de 

gemeenten georganiseerd kan worden. Op zich 
zijn we daar blij mee. Maar het betekent geens-
zins dat SWZ van de gemeenten een contract zal 
krijgen om ondersteuning te blijven bieden in de 
Wmo. Dat blijft afhankelijk van het resultaat van 
de	 aanbestedingen.	 Gemeenten	 moeten	 voor 
1 oktober a.s. afspraken maken met de aanbie-
ders binnen hun gemeente. Dat houdt in dat 
na 1 oktober, en mogelijk nog later, duidelijk 
zal worden voor welke gemeenten SWZ onder-
steuning mag blijven bieden aan cliënten. Dan  

pas zullen ook de gevolgen voor onze cliënten,  
onze huidige locaties en onze medewerkers 
duidelijk worden. Zodra wij de gevolgen in beeld  
hebben, zullen wij cliënten en medewerkers 
hierover informeren. Dit hangt af van de besluit-
vorming bij de gemeenten en kan per locatie of 
per onder steuningsfunctie verschillend zijn. 

Communicatie
Het	ministerie	 van	VWS	 start	 na	 de	 zomer	 van	
2014	 een	 landelijke	 publiekscampagne	 via	 o.a.	
spots	op	TV	om	alle	burgers	te	 informeren	over	
de veranderingen in de langdurige zorg. Ook 
zullen gemeenten, zorgverzekeraars en zorg-
aanbieders cliënten concreter gaan informeren 
over wat er in de persoonlijke situatie verandert.

Om u van informatie te voorzien, hebben wij op 
onze website (http://www.swzzorg.nl/wmo) 
een aparte Wmo pagina aangemaakt. Op deze 
pagina vindt u een aantal documenten die u kunt 
raad plegen wanneer u vragen heeft over de 
Wmo zoals een schematisch overzicht wat er 
gaat veranderen in de Wmo, een informatiekaart 
Over	gangs	regime	 AWBZ	 cliënten,	 maar	 ook 
een tweetal gespreks wijzers voor mensen met 
NAH	of	hun	naasten	die	als	hulpmiddel	 kunnen	
dienen bij het voorbereiden van een zogenoemd 
‘keukentafelgesprek’.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht of andere 
informatie vragen hebben over de Wmo, neem 
dan contact op met uw persoonlijk begeleider. 
Hij/zij	 kan	u	 verder	 helpen	of	 uw	 vragen	door-
spelen naar de juiste persoon of instantie. 

De veranderingen in de zorg brengen veel 
vragen en onzekerheid met zich mee. SWZ zal er 
alles aan doen om u zo goed mogelijk door deze 
transitie te begeleiden.  
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris en Henk van Gemert, Taskforce Wmo

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is begin juli goedgekeurd door de Eerste 
en de Tweede Kamer. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk 
worden voor de ondersteuning die nu geboden wordt als extramurale begeleiding. Daarin zit de 
dagbesteding voor cliënten die thuis wonen en de ambulante begeleiding. Cliënten die hier nu 
recht op hebben volgens de AWBZ, worden dan, voor de voortzetting van de ondersteuning, 
afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. Cliënten die in een woonvorm van SWZ verblijven, 
zullen hier weinig van merken. 

Gesprekswijzers Wmo
Hoe kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zich goed voorbereiden 
op een indicatiegesprek met een Wmoconsulent van de gemeente? De Samenwerkende 
Hersenletsel Verenigingen (SHV) hebben Gesprekswijzers ontwikkeld om getroffenen 
en naasten te ondersteunen bij de voorbereiding. 

Er		zijn	twee	Gesprekswijzers	beschikbaar:	één	voor	mensen	met	NAH	en	één	voor	hun	naasten.	
De	Gesprekswijzer	bestaat	uit	vragenlijsten	en	tips	die	helpen	het	gesprek	goed	voor	te	berei-
den. Door de vragenlijsten in te vullen, wordt duidelijk welke belemmeringen iemand ervaart  
in welke levensdomeinen. Met behulp van het domein ‘mijn hersen letsel’ kunnen getroffenen 
duidelijk maken dat zij hersenletsel hebben en welke gevolgen dit heeft in hun dagelijks leven. 
De	Gesprekswijzers	zijn	gebaseerd	op	de	Participatieladder	en	de	Zelfredzaamheid-Matrix	die	
veel gemeenten gebruiken in het bepalen van de indicatie. 
 
De Gesprekswijzers zijn te vinden op http://www.swzzorg.nl/wmo.
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Transitie Wmo gaat door 
Gedicht

Ik	ben	in	2012	op	Zonhove	komen	wonen	om	te	revalideren.
Ik	moest	wel	verder	gaan,	ze	wisten	me	wel	te	stimuleren.
Niemand	had	mij	onderschat,
omdat ik de kracht zelf in me had.
Ik	dacht	dat	mijn	doel	was	uitgekomen,	
want ik had zo’n mooie dromen.
Later viel alles toch in het water
en terwijl ik in mijn rolstoel zit moet ik verder gaan.
En toch sterk in mijn schoenen blijven staan.
Met pit, terwijl ik zit!

Mijn wens was op de Rietbeemd te gaan wonen. Dat is ook gebeurd.
Maar ik heb voor de tweede keer een herseninfarct gehad, zeg ik getreurd.
Terwijl	ik	soms	zit	te	balen,
probeer ik in deze situatie toch het positieve eruit te halen.
Je	mag	het	gerust	weten.
Helaas	kan	ik	niet	meer	drinken	en	eten.
Dit vind ik heel hard, maar het is mijn realiteit.
Ik	ben	afhankelijk	van	mensen	om	mij	heen,
Maar ik probeer toch contact te blijven leggen, zo ben ik niet alleen.

Ik	vind	heel	veel	mensen	lief.
Ik	schrijf	voortaan	een	gedicht	voor	de	nieuwsbrief.
Dus het gaat dan over bepaalde onderwerpen.
Daar hebben we samen iets aan.
Daar wil ik mee verder gaan.
Samen moeten we het kunnen.
Dat zijn de dingen die we elkaar gunnen.

Ik	zeg	het	maar	even.
Gewoon,	denk	eens	aan	privéleven.
Want ik heb nu een heel klein huis en ik heb het nu ingericht zoals ik het een beetje wil.
Sta daar ook maar eens bij stil.
Het	gaat	niet	alleen	over	je	beperking,
maar geef me de tijd voor de verwerking.
Hoe?	Dat	kan	me	niet	schelen.
Ik	wil	het	graag	met	jullie	delen.

Door Yvonne Marinussen, cliënt Zonhove

Noot van de redactie:

Tijdens het maken van deze nieuwsbrief kregen we bericht dat

Yvonne opnieuw is getroffen door een CVA. 



We hebben gehoord dat je een bijzon-

dere hobby hebt. Wil je vertellen wie je 

bent en wat je hobby is?

Ik	ben	Rinaldo	Claassen	en	ik	woon	
op	 Brink	 9	 op	 Zonhove.	 Ik	 ben	 26	
jaar	en	mijn	hobby	is	schilderen.	

Je maakt prachtige schilderijen. Wat 

vind je zo leuk aan schilderen?

Het	 houdt	 me	 lekker	 bezig	 en	 ik	
vind het leuk om mooie dingen te 
maken. 

Hoe lang schilder je al?

Ik	schilder	sinds	ik	op	Brink	9	woon.	
 

Wat voor schilderijen maak je het 

liefst? En hoe doe je dat?

Ik	 maak	 mijn	 schilderijen	 altijd	 op	
een	canvas	doek.	Ik	zet	deze	dan	op	
een schildersezel, zodat ik er goed 
bij	kan.	Ik	heb	verschillende	soorten	
verf	waar	ik	mee	schilder.	Net	wat	ik	
leuk vind. 

Hoe voel je je als je aan het schilderen 

bent?

Ik	voel	me	altijd	erg	blij	als	ik	aan	het	
schilderen ben. 

Heb je wel eens meegedaan met een 

expositie of misschien een schilderij 

verkocht?

Ja,	 een	 tijdje	 geleden	 was	 er	 een 
expositie	 in	 het	 gemeentehuis	 van	
Son.	 Hier	 stond	 een	 aantal	 hele	
mooie	 schilderijen	 van	 mij.	 Ik	 heb	
ook al een hele hoop schilderijen 
verkocht.	 Ik	 maak	 hier	 ook	 veel 
reclame voor. Misschien hebben 
jullie wel een stukje van mij gelezen 
op de website van Zonhove?
Ook	 heb	 ik	 flyers	 op	 alle	 groepen 
op Zonhove uitgedeeld. En bij 
Lunchroom de Komeet en bij de 
receptie van SWZ hangt ook een 
flyer	van	mij.	

Waar kunnen we jouw werk

bewonderen?

Julie	kunnen	mijn	schilderijen	op	de	
groep bewonderen en in het hoofd-
gebouw op locatie Zonhove hangen 
er ook een paar. 

Op welk kunstwerk ben je het

meest trots?

Op een schilderij dat hangt bij de 
receptie, hier staat een hele mooie 
trommel op. 

Waar ben je op dit moment mee

bezig?

Op dit moment ben ik een schilderij 
aan	het	maken	voor	Trea.	Die	werkt	
bij mij op de groep. 

Heb je nog tips voor cliënten

van SWZ?

Als	 je	nog	geen	 leuke	hobby	hebt,	
moet	 je	 gaan	 schilderen.	 Het	 is 
erg leuk om te doen en misschien 
kunnen we wel schildermaatjes 
worden?

“Ik vind het leuk om mooie 
dingen te maken”
Rinaldo Claassen

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.nieuws-

brief@swzzorg.nl. Een van onze redacteuren neemt dan 

contact met u op.

Gespot…
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Door Rinaldo Claassen en Maureen Gepkens, Begeleider

Door Joke Gubbels, lid Cliëntenraad en cliënt AC Eindhoven Bij ons op het Activiteitencentrum 
in Eindhoven is in maart een bij
zonder project geweest. Van de 
dichtbijgelegen basisschool SALTO 
DE OPBOUW kwamen de leerlingen 
van groep 12 naar ons AC. Eduard 
(mede cliënt AC) ging de kinderen 
op school ophalen om samen naar 
het AC te lopen. Daar gingen ze 
samen met de cliënten van de 
maandag en dinsdagochtengroep 
schilderen. Dat werd gedaan op 
doekjes van 20 x 20 cm. De doekjes 
lijken dus op tegels. Het thema was 
‘Dieren’. Het resultaat was erg bij
zonder en mooi. 

De leerkrachten van de school waren 
ook erg gemotiveerd. Zo kwam er een 
prachtige samenwerking tot stand. 

Uiteindelijk werd het een bijzondere 
tentoonstelling	 in	 de	 school.	 Hij 
werd geopend door Eduard en de 
leerkrachten in een goede sfeer vol 
feestgevoel. 

Veel doekjes werden gerangschikt 
op een paneel op de vloer. Veel teke-
ningen en schilderingen door de kin-
deren gemaakt, werden opgehangen. 
Ook werkstukken door ons gemaakt, 
waren aanwezig. Zo kon iedereen 
zien	 wat	 wij	 op	 het	 AC	 doen.	 Wij 
maken producten zoals kaarsen, 
houtwerken, schilderwerken. Van ons 
AC	 waren	 er	 mensen	 aanwezig.	 Dat	
alles nog steeds in thema ‘Dieren’.

Tentoonstelling 2014

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief 
heeft SWZ samen met vijf andere zorg
organisaties een nieuw behandeltraject ont
wikkeld onder de naam Hersenz. Het doel 
van dit behandeltraject is het leren omgaan 
met de gevolgen van het hersenletsel en het 
weer grip krijgen op het leven.

Het	behandeltraject	van	Hersenz	bestaat	uit	een	
aantal groepsbehandelingen:
- ‘Omgaan met verandering’ leert mensen met 

hersenletsel omgaan met de veranderingen 
waarmee ze te maken krijgen, bijvoorbeeld het 
verlies van werk of veranderingen in hun rol als 
partner of ouder.

-	 ‘In	beweging’	is	een	fysieke	training	waarin	de	
conditie wordt opgebouwd en mensen weer 

vertrouwd worden gemaakt met hun lichaam.
-	 ‘Grip	 op	 energie’	 gaat	 over	 het	 omgaan	met 
vermoeidheid.	 Hoe	 kunnen	 mensen	 met	
hersen letsel hun beperkte energie goed 
verdelen en hun belastbaarheid vergroten?

- ‘Denken en doen’ leert mensen met hersen-
letsel handig omgaan met cognitieve beper-
kingen, zoals vergeetachtigheid en problemen 
met aandacht en organiseren.

De behandelingen vinden in kleine groepen 
plaats. Daarnaast is er altijd een vaste ‘thuis-
behandelaar’ die regelmatig bij de mensen 
met hersenletsel en hun naasten komt en onder-
steuning biedt bij het vinden van een nieuwe 
balans.

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

Verslag van de SWZ relatiemiddag 
‘Hersenletsel…en dan?’
Op 5 juni jl. heeft SWZ in Eindhoven een relatiemiddag georganiseerd met als thema ‘Hersenletsel…en dan?’. Gedurende twee uur werden de 
deelnemers meegenomen in de wereld van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wat betekent hersenletsel voor iemand die voorheen nog 
midden in het leven stond? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Hoe kan iemand met hersenletsel weer of betere regie over zijn eigen 
leven krijgen? En wat kan SWZ daarin betekenen?

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk gedeelte waarin de deel nemers 
zijn geconfronteerd met een scene waarin hersenletsel en de gevolgen zijn 
uitgebeeld door twee acteurs, beide ook medewerker bij SWZ. Daarmee 
werd kort en krachtig neergezet wat de gevolgen van hersenletsel kunnen 
zijn. De scene riep veel herkenning op bij de bezoekers.

Na	 het	 welkomstwoord	 van	 Jody	 Cath,	 bestuurder,	 gaf	 Agnes	Willemse,	 
gedragskundige bij SWZ, een uitgebreide presentatie over wat SWZ kan be-
tekenen	voor	mensen	met	hersenletsel.	Tijdens	deze	presentatie	is	ook	de	
nieuwe	explanimation	(filmpje)	vertoond	die	SWZ	heeft	laten	ontwikkelen	
om op een heldere en overzichtelijke manier te laten zien wat hersenletsel  
is	 en	welke	ondersteuning	SWZ	kan	bieden.	 In	het	 tweede	deel	 van	haar	 
presentatie	ging	Agnes	in	op	het	nieuwe	behandelproduct	Hersenz.

Na	de	 speeddates	gaf	 ervaringsdeskundige	 Jan	 Sanders	door	middel	 van	
een	filmpje	een	boeiende	en	positieve	kijk	op	het	leven	met	hersenletsel.	Bij	
hersenletsel staan we vaak stil bij waar mensen tegenaan lopen en wat ze 
niet meer kunnen. En hoe we deze mensen daarin kunnen begeleiden en 
ondersteunen.	Jan	Sanders	wil	niet	meer	stilstaan	bij	wat	hij	niet	meer	kan,	
maar	legt	juist	de	nadruk	op	de	voordelen	van	hersenletsel.	Hij	nodigt	ieder-
een uit om te ontdekken wat er nog wel allemaal mogelijk is met  her senletsel.  
Daarna	 sloot	 Jody	 Cath	 de	 bijeenkomst	 af	 en	 hadden	 de	 deelnemers	 de 
gelegenheid	om	‘De	Slimste	Woning	van	Nederland’	te	bezoeken.	

SWZ kijkt terug op een succesvolle middag die veel boeiende gesprekken en 
discussies heeft opgeleverd en waarin hersenletsel een gezicht heeft 
gekregen. 

De explanimation en de film van Jan Sanders zijn te vinden op de web
site van SWZ, www.swzzorg.nl bij video’s.

SWZ start in september 
met een pilot. 
 
Er is nog plaats voor enkele 
deelnemers.

Heeft	u	interesse	in	dit	behandeltraject	en	wilt	
u weten of u voor deze behandeling in aan-
merking komt, bespreek dit dan met uw 
persoonlijk begeleider. Uw begeleider kan 
vervolgens contact opnemen met een van de 
zorgconsulenten. Zij kunnen dan bekijken of 
Hersenz	 een	 geschikt	 behandeltraject	 kan 
zijn.	Of	kent	u	iemand	van	wie	u	denkt	dat	hij/
zij in aanmerking zou kunnen komen voor 
deze behandeling, laat deze persoon dan 
contact opnemen met het Cliëntbureau via 
tel.	0499-471	241	of	cliëntbureau@swzzorg.nl



In april dit jaar kwam er per email een verzoek 
van het Koning Willem 1 College om dit jaar 
een idee in te dienen waar de leerlingen in de 
Community week mee aan de slag konden.
Deze week begon de dag na Pinksteren op 10 
juli en de afsluiting zou op vrijdag de 13e  zijn. 
Na wat denkwerk met de cliënten kwamen 
we op het idee om “het buitengebeuren van 
locatie Copernicuslaan een verfrissende look 
te geven.” Het idee werd ingediend, tezamen 
met nog 107 ideeën van anderen. Kijk hier
voor op: www.KW1c.nl/communityweek.

Eind mei kwam het bericht dat het project bij 
de	Copernicuslaan	uitgekozen	was.	Amal	–	Beyza	
–	Merve	–	Moska	en	Bas	waren	de	personen	die	
de klus mochten komen doen. Op dinsdag 10 juli 
arriveerden	vijf	leerlingen	van	het	Willem	I	college.	
Na	wat	gedronken	 te	hebben,	werden	de	 taken	
verdeeld	en	ging	iedereen	aan	de	slag.	Het	werd	
een warme dag en, naar later zou blijken, een hele 
warme week en het buitengebeuren waar het te 
doen was lag pal in de zon. Regelmatig wat drin-
ken en wat lekkers was een welkome afwisseling. 
Tussen	de	middag	werd	er	in	de	centrale	ruimte	
gezamenlijk met de cliënten gegeten en hierna 

ging	iedereen	opnieuw	aan	de	slag.	Alles	zag	er	
na een paar uur werken al heel anders uit. Om 
16.00	uur	ging	iedereen	naar	huis;	de	eerste	dag	

was voorbij. Op woensdag en donderdag werd 
 alles goed onder handen genomen, met op don-
derdagmiddag de afsluiting. Zowel de cliënten 

als de bovenburen waren erg blij, alles 
zag er spik en span uit. Echt een verfris-
sende look!

Op vrijdag was er als afsluiting van de 
Community	week	 een	 grote	markt	 op	
de carré van de Vlijmenseweg, waar de 
school is. De leerlingen hadden hun 
kramen ingericht en er waren hapjes. Er 
waren prijzen voor het inrichten van de 
kramen en voor het gemaakte project 
van	 de	 leerlingen.	 Helaas	 viel	 het 
project “het buiten gebeuren van de 
Copernicuslaan een frisse look geven” 
niet in de prijzen maar voor de cliënten 
en personeel van de Copernicuslaan 
was het een leuke kennismaking met 
een	heel	goed	resultaat.	Moska	–	Merve	
–	Amal	–	Beyza	en	Bas,	bedankt!

Community	week	Koning	Willem	I	College
Door Liesbeth van Malsen, Begeleider Copernicuslaan
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Het is inmiddels een begrip binnen SWZ: de Zomeractiviteit, een vrijwillige zomeropdracht tijdens de vakantieperiode. We hebben 
ook dit jaar weer een activiteit bedacht voor medewerkers en cliënten van SWZ. Voor een ‘project’ dat aan het einde van het jaar 
speelt, doen we graag een beroep u. We vragen u om een compliment uit de delen aan een medecliënt of een medewerker.

Het klinkt zo vanzelfsprekend…
…..een	complimentje	geven	als	iets	goed	gaat!	Tóch	doen	we	het	in	de	praktijk	maar	weinig.	We	zien	wel	vaak	wat	er	fout	gaat,	maar	veel	
minder wat er goed gaat. Dat is jammer, want juist in deze uitdagende tijden kunnen we wel een schouderklopje gebruiken!

De opzet is als volgt: 
U	kunt	 een	 compliment	uitdelen	aan	een	andere	 cliënt/medewerker/groep/team	en	 toelichten	waarom	deze	een	 compliment	 verdient. 
Dit verwerkt u op een creatieve manier. U  mag hier zelf invulling aan geven (denk aan een schilderij, gedicht, foto, knutselwerk, verhaal,  
filmpje	….).	

Op maandag 1 september moeten alle complimenten binnen zijn. Er wordt dan voor de gelegenheid een selectiecommissie samenge-
steld,	die	uit	alle	inzendingen	de	5	meest	originele	complimenten	selecteert.	Deze	complimenten	worden	begin	september	op	intranet	en	
internet geplaatst en hierop kunnen medewerkers en cliënten stemmen. De inzender van het meest bijzondere compliment evenals degene 
voor wie het compliment is bestemd , ontvangen aan het einde van het jaar een mooie prijs.

Iedereen is geheel vrij om deel te nemen aan de activiteit; het is zeker geen verplichting!

Zomeractiviteit voor clienten 
en medewerkers SWZ 
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Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

Senself:
Wat is jouw talent?

CONTACTGEGEVENS

Bart Kokx | Directeur | Possibilizer

Tel: +31(0)6 48 468 966

Email: info@senself.nl   

WWW. .NL

Senself muziekevenement
Het Senself muziekevenement is een zintuigprikkelend dansfeest voor werkelijk 

iedereen. De evenementen zijn vaak het eindresultaat van een voorafgaand

Senself trainingstraject en/of voorafgaande Senself culturele belevingsdag. 

Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn.

Op het Senself muziekevenement kunnen mensen met en zonder een 

(verstandelijke) beperking de passie en emotie van muziek via alle zintuigen 

ervaren. Muzikanten, VideoJockeys, TextJockeys, dansers, AromaJockeys, 

FoodJockeys en trilvloeren zorgen onder andere voor een totaal nieuwe ervaring 

van muziekbeleving. Senself is een toffe en vernieuwende manier van een avond

stappen met je vrienden!

Senself culturele belevingsdag
De culturele belevingsdag is een interactief dagprogramma waarbij bezoekers in 

aanraking komen met het fenomeen ‘possibilizing’. Bezoekers worden door de 

deelnemers van de Senself training uitgedaagd om op zoek te gaan naar 

(verborgen) talenten om zo bewustwording van het eigen kunnen te realiseren. 

Professionals en amateurs werken op deze dag samen, waardoor bezoekers zelf 

hun eigen interactieve evenement zullen creëren.

De culturele belevingsdag staat bol van zintuigprikkelende en inspirerende 

workshops. Bij deze workshops valt te denken aan workshops moleculair koken, 

schilderen met licht, elektronische muziek maken en DJ workshops.

Deze workshops zullen verschillen per editie. De resultaten van de workshops 

worden tijdens het afsluitende Senself muziekevenement ingezet.

Expositie
Jeroen Maassen

Hersenletsel…en dan?

Senself	staat	voor	de	talentontwikkeling	en	exposure	van	in	het	
bijzonder mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze 
ontwikkeling wordt gestimuleerd door deel te nemen aan een 
training of een evenement van Senself. Deze triggeren de deel-
nemers om meer uit zichzelf te halen, hun kwaliteiten te benut-
ten om schijnbare onmogelijkheden mogelijk te maken en trots 
op zichzelf te zijn. 

Kijk voor meer informatie op  www.senself.nl. 

Tot	 21	 augustus	 exposeert	 onze	 foto-
graaf	 Jeroen	Maassen	 zijn	 werk	 onder	
de	 titel	 ‘Natuurlijk’.	 De	 expositie	 is	 te	
zien	in	Gezondheidscentrum	De	Steeg,	
te Schijndel. 

Zie ook: www.jeroenmaassen.nl

SWZ	heeft	in	samenwerking	met	het	bureau	In60seconds	een	filmpje	(een	
explanimation)	ontwikkeld	om	hersenletsel	onder	de	aandacht	te	brengen.	
In	het	filmpje	wordt	ook	verteld	wat	SWZ	kan	betekenen	voor	mensen	met	
hersenletsel. Benieuwd? Bezoek dan www.swzzorg.nl. 

Senself staat voor de talentontwikkeling en het exposeren van in het bijzonder 
mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze ontwikkeling wordt 
gestimuleerd door trainingen en het evenement Senself. De trainingen en
evenementen triggeren de deelnemers om meer uit zichzelf te halen en om 
schijnbare onmogelijkheden mogelijk te maken. Dit zorgt voor trotse 
deelnemers, die wij benoemen tot  possibilizer!

Senself Training
Senself trainingen worden gegeven door een professionele coach die de groep begeleidt 

in hun ‘possibilizingstraject’. Deelnemers worden in dit traject uitgedaagd om op zoek te 

gaan naar eigen talenten, om deze vervolgens in te zetten. Daarbij wordt geleerd om te 

werken in teamverband en trots te zijn op resultaten. De te ontwikkelen talenten worden 

in diverse creatieve workshops ontwikkeld in onderdelen zoals dans, muziek, theater en 

promotie. 

Het trainingstraject werkt toe naar een ‘maatschappelijke metafoor’. Deze metafoor 

zorgt dat de ontwikkelde talenten van de deelnemers in de praktijk worden gebracht. 

Als metafoor is gekozen voor de Senself culturele belevingsdag, het Senself 

muziekevenement of een activiteit van derden/opdrachtgevers.

Elke deelnemer werkt aan zijn of haar persoonlijke portfolio in het ‘possibilizingstraject’. 

Hierin staan persoonlijke krachten en ontwikkelingen beschreven. 

Het portfolio werkt toe naar het ontvangen van een heus possibilizers-certificaat.

 

 

 
 

Wat is jouw talent?

senself.nl De trainingstrajecten vinden in verschillende steden in Nederland plaats. 
Voor meer informatie neem contact met ons op, of kijk op de website:

Possibilizers zijn mensen die denken en werken vanuit mogelijkheden. 

Mensen die in elke situatie kijken naar talenten en kansen in plaats van 

eigen ‘beperkingen’ of die van anderen.

De opdracht:
 
-	 Deel	een	compliment	uit	aan	een	cliënt/medewerker/groep/team	van	SWZ.
- Verwerk dit op een creatieve manier
- Stuur  de creatie op naar
	 SWZ,	t.a.v.	‘foto-zomeractiviteit’,	Nieuwstraat	70,	5691	AG	te	Son
 Of e-mail: info@swzzorg.nl onder vermelding van ‘compliment-zomeractiviteit’

Veel succes en plezier bij deze opdracht! 

De selectiecommissie 

‘zomeractiviteit’ SWZ 

De uiterste inleverdatum is 
maandag 1 september 2014.
Inzendingen	die	na	maandag	
1 september worden ontvangen,
kunnen helaas niet meer worden
meegenomen in de selectie-
procedure. 


