
Ik ga EMB
Waar staat de afkorting EMB voor? ‘Ernstige Meervou-
dige Beperking’, of ‘Elke Mogelijkheid Benutten’? Het is 
dat laatste, vinden de initiatiefnemers van het platform 
‘Ik ga EMB’. 

Het platform is een digitale ontmoetingsplek voor jongeren 
met ernstige lichamelijke of meervoudige beperkingen 
en hun ouders, verzorgers en begeleiders. Zij vinden er 
inspiratie om mee te doen en om elke mogelijkheid te 
benutten. Want iedere jongere verdient het om gezien en 
gehoord te worden en om écht mee te kunnen doen! Via 
www.ikgaemb.nl en facebook.com/ikgaemb kom je op de 
website en de bijbehorende Facebookpagina.

Foto: Jeroen Maassen

SWZ heeft het Prokkelen omarmd en ook dit 
jaar weer verschillende Prokkels georgani-
seerd om mensen de kans te geven elkaar 
beter te leren kennen en van elkaar te leren. 
Zo zijn mensen bijvoorbeeld op diverse 
locaties samen aan de slag gegaan, zijn er 
diverse Prokkelstages georganiseerd en is er 
een rolstoelwasstraat ingericht.

We zijn trots op alle prokkelactiviteiten die we 
dit jaar weer samen met Carrousel en vele 
ondernemers en organisaties hebben mogen 
organiseren. Om een impressie te krijgen van 
de prokkelstages heeft Media & Zo een mooi 
filmpje gemaakt. 

U vindt het filmpje op de website van 
Zonhove bij Nieuws.

Door Yvonne den Exter, Regiomanager Son

Door Christel Porrey, Adviseur PR & Communicatie

Vrijdag 30 juni ontving SWZ Zonhove de Zilveren Prokkel in de categorie “Prokkelen in 
de Samenleving”. De Prokkels zijn prijzen voor initiatieven die leiden tot een 
ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. 

Zilveren Prokkel voor 
SWZ Zonhove en Carrousel

Wat kunnen wij Nederlanders mopperen over het weer: 
te warm, te koud, te droog, te nat... Toch kunnen we er 
ook enorm van genieten. Zo reed ik nog niet zo lang ge-
leden op de A50 op weg naar huis. Het was slecht weer. 
De ruitenwissers van mijn auto moesten hard werken om 
voldoende zicht op het natte wegdek te houden. En op-
eens kwam de zon tevoorschijn en toverde een prachtige 
dubbele regenboog over de gehele breedte van de 
horizon. Wat bijzonder dat de combinatie van zon en 
regen zo iets moois kan maken.

Het is net zoals in ons eigen leven: wie de regenboog wil 
zien, moet de regen kunnen verdragen.

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Stijn (7):  “Als je huilt en 

tegelijkertijd lacht, krijg je dan 

een regenboog op je gezicht?”
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Anja van Wijk genomineerd voor 
Gouden Venus van Milo

Anja van Wijk heeft plezier in het leven
Doordat Anja spastisch is, is ze rolstoel gebon-
den. Ze doet aan rolstoeldansen en inspireert 
dementerende ouderen op Park Boswijk door 
haar vrolijkheid. Een knuffel en een glimlach kun-
nen wonderen doen. Maar ook aan de dansmidda-
gen die ze al een paar keer voor de ouderen heeft 
georganiseerd, hebben ze veel plezier beleefd.

Anderen inspireert ze met haar weblog op 
http://weblog.borsato.nl/log/anjaheesbeen te 
schrijven, waar ze veel reacties op krijgt. Door 
veel therapie ging haar wens in vervulling en

heeft ze een beetje leren lopen. Op de fanclub-
dag bij Marco Borsato heeft ze dat laten zien 
door met een rollator te lopen.

Heb jij een beperking en/of ken jij iemand 
met een beperking die vrijwilligerswerk doet? 
Doe dan een aanvraag bij het DELA goededoe-
lenfonds voor financiële ondersteuning. 
Meer info? Ga naar www.delafonds.nl

Inmiddels zijn de winnaars van de Gouden 
Venus van Milo 2017 bekend. Helaas is Anja niet 
in de prijzen gevallen. Omdat wij hartstikke trots 
zijn op Anja, willen we haar graag hier in het 
zonnetje zetten!

Met de verkiezing van ‘de Gouden Venus van Milo’ wil het DELA goededoelenfonds men-
sen met een beperking in het zonnetje zetten. Het fonds draagt met het thema ‘Onbeperkt!’  
bij aan projecten waarin mensen met een beperking als vrijwilliger iets goeds doen voor een 
ander. Zij geven op die manier meer betekenis aan hun leven en zijn tegelijk van enorme 
waarde voor de maatschappij. Dit jaar deed vanuit SWZ Anja van Wijk mee met de verkiezing.

Door Liesbeth van Malsen, Begeleider Woonvorm Den Bosch

Tot 30 november aanstaande is het mogelijk de 
toegankelijkheid van uw gemeente te beoorde-
len via een korte online vragenlijst. Deze vragen-
lijst bevat verschillende stellingen over: 
- de toegankelijkheid van het stadshuis of 

gemeentehuis in uw woonplaats;
- de toegankelijkheid van sportaccommodaties;
- de toegankelijkheid van openbaar vervoer;
- de begrijpelijkheid van brieven die de gemeen-

te haar burgers stuurt. 
De vragenlijst mag door iedereen worden ingevuld. 
 
Na 30 november worden de vijf meest toeganke-
lijke gemeenten bekend gemaakt. Deze gemeen-
ten worden dan uitgebreider onderzocht op the-
ma’s zoals de toegankelijkheid op het gebied van 
wonen, werken, leren en vrije tijd. De gemeente 
die het beste uit de bus komt, wint een jaar lang 

de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van 
Nederland’. Enkele weken voor de Gemeente-
raadsverkiezingen wordt bekend gemaakt welke 
gemeente de titel in de wacht heeft gesleept.

Ook bij SWZ streven we ernaar om onze cliënten 
zoveel mogelijk mee te laten doen met de maat-
schappij en vinden we toegankelijkheid heel 
belangrijk. Dus breng deze campagne onder de 
aandacht van de mensen om u heen. Zo kunnen 
we samen werken aan een meer toegankelijk 
Nederland.  Lees meer op www.mtg2018.nl. Hier 
kunt u ook uw gemeente beoordelen.
De VGN-verkiezing van de Meest Toegankelijke 

Gemeente van Nederland is onderdeel van de 
campagne Nederland Onbeperkt. Met deze 
verkiezing wil de VGN aandacht vragen voor het 
belang van mensen met een beperking voor een 
toegankelijke samenleving. En mensen inspire-
ren, aanmoedigen en wakker schudden.

VGN start verkiezing voor Meest Toegankelijke Gemeente
Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

In 2018 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is daarom gestart met de verkiezing van de 
“Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018”.
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Op woensdag 13 september hebben we bij 
Activiteitencentrum Duinendaal een heel 
gezellige barbecue georganiseerd vanuit ons 
project ‘Voor en Door de Wijk’. We hebben dit 
georganiseerd met Dries Kemme, Hans van 
der Donk en Mariëlle de Wilt. Dries is vrijwilli-
ger bij AC Duinendaal en verbonden aan Ont-
moetingsplek De Slagen (ODS). Hans werkt bij 
AC Duinendaal en Mariëlle is betrokken van-
uit Ambitie, onderdeel van SWZ voor begeleid 
werken en begeleid vrijwilligerswerk.

Het doel van de barbecue was om kennis te maken 
met mensen/ondernemers uit de wijk en te onder-
zoeken wat we voor elkaar zouden kunnen bete-
kenen. We denken dat het belangrijk is om meer 
verbinding te krijgen met de wijk om ons heen. 
Helaas werkte het weer niet echt mee, want er was 
“code geel” voorspeld door het KNMI. Er werd veel 
regen en wind verwacht. Daarom besloten we om 
alles binnen op te zetten.  Zelfs de parasols werden 
binnen gezet, wat toch een zomerse sfeer gaf. De 
barbecue moest natuurlijk wel buiten staan, dus 
daar hebben we een zeil overheen gespannen. 
Tegen half vijf werd de barbecue aangestoken 
en kwamen de gasten binnen. Er stond een wel-
komstdrankje voor iedereen klaar. 

Marian Smits, Clustermanager, verwelkomde alle 
gasten en vertelde over wat we bij AC Duinendaal 
doen. Ze vertelde onder andere dat we een copy- 
en printservice hebben waar iedereen een op-
dracht neer kan leggen, en dat we bij inpak en 
montage ook opdrachten van buitenaf aan kun-
nen nemen. Tot slot riep Marian Jeroen Maassen 

naar voren om hem in het zonnetje te zetten. Hij 
woont en heeft dagbesteding bij SWZ en dat al 25 
jaar lang! Vervolgens begonnen 2 vrijwilligers voor 
ons te barbecueën en kon iedereen beginnen aan 
het heerlijke buffet dat was klaar gezet. Aan de di-
verse tafels ontstonden mooie gesprekken en zo 
kwam ook op diverse plekken ter sprake wat er bij 
AC Duinendaal gedaan wordt en wat verder de 
mogelijkheden zijn voor leuke contacten. Onder-
tussen maakte Jeroen foto’s. We merkten dat veel 
mensen het gebouw alleen van buitenaf kennen 
en niet goed weten wat daar nu eigenlijk gedaan 
wordt.

Nadat iedereen een eerste bord leeg had gegeten, 
speelde Martina Reijven, werkzaam bij team Am-
bulant Wonen, een aantal gezellige meezingers 
op haar accordeon. Martina: “Eigenlijk is klassieke 
muziek mijn genre”, maar we vonden dat ze dit ook 
erg goed kon. De teksten waren door de copy- en 
printservice uitgewerkt en er waren boekjes van 
gemaakt, zodat we de nummers allemaal mee 
konden zingen. Dat werd dan ook goed gedaan! Er 
werd zelfs nog even gedanst! Tegen 20.00 uur was 
de barbecue afgelopen. De gasten bedankten ons 
voor de goede zorgen en voor de gezellige avond. 

Wij konden dit natuurlijk niet organiseren zonder de 
hulp van anderen,  daarom onze hartelijke dank aan:
• Jeroen Maassen 
• Ontmoetingsplek de Slagen (ODS)
• Stichting CCC
• Wijkvereniging De Rompert, 
• Albert Heijn Rompertpassage
• Hans Den Heijer
• Gehandicaptenplatform ’s-Hertogenbosch
• Martina Reijven
• Ambitie
En natuurlijk aan alle vrijwilligers en medewerkers 
van AC Duinendaal, die hierbij aanwezig waren en 
mee hebben geholpen!

“Voor-en–Door-de-Wijk-BBQ’
Door Mariëlle de Wilt, Trajectbegeleider Ambitie

Foto’s: Jeroen Maassen
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Ook is er gewerkt aan het opstellen van het stra-
tegisch vastgoedplan voor SWZ. Dit plan geeft 
de visie weer die SWZ heeft op het vastgoed (alle 
gebouwen / locaties voor wonen, dagbesteding, 
behandeling, vrije tijd, en ondersteunende dien-
sten) van SWZ.
De uitkomst van het woonwensenonderzoek 
en het strategisch vastgoedplan leveren de uit-
gangspunten voor  de vastgoedontwikkelingen 
voor de komende jaren. Dit houdt in dat alle loca-
ties onder de loep worden genomen en er ook al 
een aantal locaties flink wordt aangepakt:

Schijndel
In Schijndel zijn tien nieuwe appartementen ge-
bouwd aan de Vicaris van Aertsweg. SWZ heeft 
negen van deze appartementen gehuurd. De 
nieuwe appartementen liggen dichtbij het cen-
trum van Schijndel en zijn geschikt voor cliënten 
van SWZ. Met deze vervangende nieuwbouw 
kan SWZ 10 cliënten voorzien van passende huis-
vesting conform de normen van de huidige tijd.  
27 en 28 november vindt de verhuizing plaats.

Komend jaar start de planvorming en waarschijn-
lijk ook de uitvoering van de binnenrenovatie van 
locatie De Eekelhof in Schijndel. Eerst wordt het 
pand nog aan de buitenkant volledig geschilderd.

Someren
Locatie De Viersprong krijgt dit jaar nieuw meu-
bilair en wordt volgend jaar binnen geschilderd.

Den Bosch
Bij AC Duinendaal werken we al sinds mei met een 
team van medewerkers en een projectleider aan 
het plan voor de binnenrenovatie van deze loca-
tie. Nog dit jaar starten we met de uitvoering. De 
woonlocaties in Den Bosch hebben de volledige 
aandacht, om tot een passende oplossing te ko-
men voor de huidige huisvestingsproblematiek.

Son
Voor de locatie Zonhove is gestart met een ver-
kenning voor de herontwikkeling van deze grote 
locatie. Het strategisch vastgoedplan geeft rich-
ting aan deze ontwikkeling. Er is door een mooie 
groep mensen een ‘ambitie-document’ geschre-
ven. Deze ambitie beschrijft wat de droom is 
voor Zonhove. 

In de ambitie is natuurlijk de cliënt het belang-
rijkste, de cliënt staat centraal.  In de ambitie 
komt daarnaast naar voren dat we de kansen 
die Zonhove biedt vanuit de ligging en de land-
schappelijke kenmerken (o.a. Groote Beek en 
bos) optimaal gaan benutten. Om een eerste ge-
voel te krijgen bij de ambitie en om voorbeelden 
te zien voor de verdere uitwerking voor Zonhove 
zijn we op inspiratietour geweest. 

Inspiratietour
Medewerkers hebben samen met een groep 
ouders, vertegenwoordigers van het Regiobe-
raad en de Cliëntenraad bezoeken gebracht aan 
inspirerende locaties. De locaties waren niet al-
leen zorglocaties, maar er is ook een park in een 
woonwijk en een duurzame woonwijk bezocht. 
We hebben met elkaar ontdekt wat goede 
ideeën zijn voor Zonhove en wat we absoluut 
niet willen voor Zonhove. De tour eindigde op 

Zonhove, waar de deelnemers aangaven dat het 
thuisgevoel dat bij Zonhove hoort zeker behou-
den moet blijven!

Klankbordbijeenkomst
Tijdens een aantal interactieve klankbordbij-
eenkomsten, waar verwanten en medewerkers 
telkens bij uitgenodigd zijn, zijn verschillende 
ideeën getoetst. Er werden bijvoorbeeld foto’s 
neergelegd waarvan in groepjes bepaald moest 
worden wat aanspreekt en wat vooral ook niet. 

Ook zijn ontwerpen voor het terrein voorge-
legd aan de groepen en de aanwezigen  konden 
aangeven wat ze wel en niet mooi en geschikt 
vinden voor SWZ. Op basis van deze meningen 
worden de ontwerpen aangepast en opnieuw 
voorgelegd aan de klankbordgroep.

Vervolg
Dit hoort allemaal nog bij ‘de verkenning’. Bin-
nenkort wordt er een masterplan opgeleverd. 
Dit masterplan toont vooral hoe het terrein in-
gericht wordt. Hoe de woningen, dagbesteding, 
behandeling en het hoofdkantoor eruit komen 
te zien, komt pas later aan de orde. De ambitie is 
om locatie Zonhove flink aan te pakken, met het 
uitgangspunt dat hetzelfde gevoel behouden 
blijft, namelijk het “thuis voelen”. Waarschijnlijk 
wordt medio april 2018 de definitieve “go/no 
go” gegeven worden door de Raad van Toezicht, 
omdat ook het financiële plaatje moet kloppen. 
Uiteraard hebben we er het volste vertrouwen in 
dat over een tijdje de eerste schop de grond in 
gaat!

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen voor 
deze locatie? Houd dan Facebook Zonhove in de 
gaten. Direct betrokkenen ontvangen regelma-
tig nieuwsbrieven met het laatste nieuws.

Vastgoed bij SWZ
Nieuw- en verbouwplannen
Enige tijd geleden is er een woonwensenonderzoek gehouden onder cliënten die wonen bij SWZ. In dit onderzoek is gevraagd naar ervaringen op 
het gebied van de woning en de woonomgeving. We doen dit om zicht te krijgen op de woonwensen van de cliënten die wonen bij SWZ. Het on-
derzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, zodat de informatie eerlijk, volledig en vertrouwelijk behandeld kan worden. Binnenkort 
komt er een terugkoppeling van de resultaten in de vorm van een kwaliteitsverbeterkaart. 

Door Christel Porrey, Adviseur PR & Communicatie

Appartementen Vicaris van Aerts weg in Schijndel

Klankbordbijeenkomst
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Wat betekent het nieuwe 
regeerakkoord voor de 
gehandicaptenzorg?

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is er dan toch een 
nieuw regeer akkoord. Wat zit er in voor de gehandicaptenzorg?

Het regeerakkoord heeft vooral aandacht voor meedoen door men-
sen met een beperking. Er zijn geen grote beleidswijzigingen voor-
zien. De regering wil de bestaande regelingen verbeteren. Er zijn wel-
iswaar geen bezuinigingen maar ook geen investeringen op het 
gebied van kwaliteit en innovatie. Voor de langdurige zorg lijken alle 
aandacht en extra middelen uit te gaan naar de ouderenzorg.

Een andere grote uitdaging van het nieuwe kabinet zit op het gebied 
van de arbeidsmarkt. Het wordt een grote uitdaging om er voor te 
zorgen dat er in de toekomst voldoende mensen in de zorg willen en 
kunnen werken. 

De VGN maakt zich dan ook zorgen over gebrek aan aandacht voor de 
gehandicaptenzorg. De voorzitter, Femke Halsema, heeft inmiddels 
een brandbrief geschreven aan premier Rutte. Zij vraagt om de zorg 
voor mensen met een beperking hoger op 
de politieke agenda te plaatsen. Meer spe-
cifiek vraagt ze aandacht voor de toename 
van mensen met een zware zorgbehoefte 
en het inzetten van technologie in de zorg. 
De gehandicaptenzorg mag geen “neven-
taak” worden van de minister van zorg, 
maar moet duidelijk zichtbaar en herken-
baar zijn in de nieuwe regering.

Nijmeegse Vierdaagse
Bepakt met broodjes, koffie en een spandoek gingen wij op vrijdag 21 juli op 
pad naar Nijmegen. Onze collega en begeleider Geurt Luijpen liep dit jaar mee 
met de Nijmeegse Vierdaagse en hij kon wel wat aanmoediging gebruiken. 
Uren hebben we langs de kant alle wandelaars aangemoedigd tot Geurt voor-
bij kwam. En hij liep de Vierdaagse uit! Wij vinden het een knappe prestatie 
en hebben genoten van een prachtige dag!

Door cliënten en personeel Woonvorm Boxmeer

Activiteitencentrum

Eindhoven

Ook dit jaar organiseert AC Eindhoven haar jaarlijkse herfstfair 
met allerlei cadeaus voor de feestmaand december. 

Speciaal voor deze gelegenheid zijn onder andere kaarsen, 
houten en stoffen producten, schilderijen en kaarten gemaakt. 

Dit alles kan worden bewonderd of gekocht onder het genot 
van een hapje of een drankje.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op de Palladiostraat 27 te Eindhoven!

H E R F S T F A I R 
Activiteitencentrum Eindhoven

vrijdag 17 november

18:00 - 21:00 uur

In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten van SWZ een podium om 
te vertellen waar zij mee bezig zijn en wat ze graag doen. Ieder-
een heeft een verhaal dat de moeite is om naar te luisteren en 
van te leren. De één vertelt over wat hem / haar bezighoudt, de 
ander bespreekt zijn / haar hobby.

Wilt u meedoen in deze rubriek? Dan bent u van harte welkom.  
U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie van de  
nieuwsbrief of een bericht sturen naar: 
 redactie.nieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl.

Wilt u ook
gespot worden?
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Organisatiestructuur
Medio oktober ontving u een brief van SWZ waarin wij een toelichting gaven op de komende veranderingen in de orga-
nisatiestructuur van SWZ. In deze nieuwsbrief wilen wij dit nog een keer extra toelichten, mocht de brief u zijn ontgaan.

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

VGN onderzoekt veiligheid bewoners 
gehandicaptenzorg in de nacht
In de nachtzorg wordt al jaren gebruik gemaakt van ondersteunende technologie. 
Over het algemeen tot grote tevredenheid van cliënten en vertegenwoordigers. 
Ook bij SWZ. 

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Sinds twee jaar is SWZ bezig met een proces naar meer merkbare mens-
gerichte zorg. Dat betekent dat wij willen dat u als cliënt ervaart, dat u onder-
steund wordt van ‘mens tot mens’. Wij zijn van mening dat dát de kerntaak is 
van onze medewerkers in de zorg, iedere dag opnieuw. Daarom vinden wij 
het belangrijk om medewerkers meer ruimte te geven om te kunnen doen 
wat nodig is. Dat zij zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Wel binnen de 
gestelde kaders en altijd in afstemming met u. 

De afgelopen twee jaar zijn we bezig geweest om de 
medewerkers in de zorg en ondersteuning te coachen, 
zodat zij dit op deze manier kunnen doen. We heb-
ben gemerkt dat de rol van de leidinggevenden daar-
door steeds meer verandert. Om die reden hebben we 
kritisch gekeken wat er nodig is aan leidinggeven-
den. We kwamen tot de conclusie dat SWZ meer be-
hoefte heeft aan coaches, dan aan leidinggevenden. 
Daarom zijn we van plan de functie Clustermanager 

per 1 september 2018 te laten vervallen. Vanaf die 
datum stellen we Ontwikkelcoaches aan die de 
rol hebben om de medewerkers in de zorg verder 
te begeleiden. De huidige Regiomanagers blijven 
leidinggevende op afstand van alle teams in de zorg. 
Voor de huidige Clustermanagers betekent dit dat wij met hen in gesprek 
gaan over de toekomstmogelijkheden, binnen of buiten SWZ. Deze ontwik-
keling is voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.
 
SWZ is ook van plan om de financiële middelen die hierdoor vrijkomen, 
beschikbaar te stellen voor de teams. Een mooi voorbeeld daarvan is dat 
we het extra geld kunnen besteden aan de inzet van behandelaren om de 
teams met hun expertise te ondersteunen.

We zijn op weg, maar het gaat nog niet altijd perfect. Dat zal wellicht nog 
wat tijd vragen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we de juiste weg 
zijn ingeslagen.

Mensen met beperkingen, die afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning gedurende de 
nacht, moeten ervan op aan kunnen dat de nachtzorg veilig is. Zij moeten zich ook veilig 
voelen. Daarom maken de meeste gehandicaptenzorgaanbieders, als aanvulling op de 
professionals die in de nacht beschikbaar zijn om zorg te bieden, gebruik van techniek om 
deze veiligheid te bieden. 

In uitzendingen van Nieuwsuur bleek dat in sommige gevallen verwanten van de bewo-
ners toch twijfels en zorgen hebben. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
heeft daarom besloten onderzoek te doen naar de veiligheid van bewoners van gehandi-
captenzorginstellingen in de nacht. Doel is om meer inzicht te krijgen hoe de nachtzorg 
is georganiseerd, op welke manier de zorgmedewerkers worden ingezet, welke techniek 
daarbij ter ondersteuning wordt gebruikt en welke incidenten plaatsvinden. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden nog voor het einde van dit jaar verwacht. Op 
basis van de resultaten zullen de gehandicapten-
zorgaanbieders bespreken of en welke
verbeteringen er nodig zijn.

‘Heel gewoon’
Brink 13-15 is heel apart!

Wat hier allemaal gebeurt, komt recht uit het hart.

Dit willen we hardop roepen, 

want wij zijn van die speciale zorggroepen.

Wij hebben hier humor, ja dat is echt waar.

We letten op de liefde en wij zorgen voor elkaar.

Natuurlijk heeft ieder van ons zo zijn of haar gebreken,

maar iedere leefomstandigheid wordt positief bekeken.

Wij zijn allemaal mensen 

en die hebben allemaal wensen.

Wij steunen elkaar in lief en leed.

We blijven gewoon, het is maar dat je het weet.

Het niveauverschil is er wel, 

maar we blijven een leuk stel.

Bijna twee jaar geleden is deze groep gestart.

Het personeel werkt hier heel hard.

Oordeel niet te snel,

Doe maar rustig aan, wij komen er samen wel.

Wij denken ook aan het stukje geluk,

ook al hebben we nog zo’n hoge werkdruk.

Dit willen we nog even kwijt:

we houden van eerlijkheid en positiviteit, 

Twan en Yvonne,

hebben dit gedicht verzonnen.

Met begeleiding van ons personeel

Dat is ook zo’n mooi onderdeel.

Gedicht door Yvonne Marinussen 
en Twan van de Lisdonk
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Theatergroep Hoofdzaak speelt 
de voorstelling ‘Verbinding Verbroken’

Het krijgen van een niet-aangeboren 
hersenletsel zet je leven compleet op 
zijn kop. Je hebt een deel van jezelf 
moeten achterlaten met de weten-
schap dat je het nooit meer terug 
krijgt. Je bent veel sneller moe, hebt 
moeite om je te concentreren, kunt 
minder helder denken, bent snel af-
geleid, alles gaat veel te snel. In de 
toenemende prestatiemaatschappij 
is het dan een continu gevecht voor 
erkenning en herkenning. Dat moet 
anders, sterker nog: dat moet anders-
om, zeggen de spelers. Het is nu aan 
de samenleving om in te burgeren in 
het NAH-bestaan. 

Eigen verhaal
In de voorstelling ´Verbinding Ver-
broken´ laten de acht spelers van 
Theatergroep Hoofdzaak op verras-
sende en indringende wijze zien wat 

het betekent om met een vorm van 
hersenletsel te leven. Met de nodige 
humor brengen zij hun eigen verhaal 
over miscommunicatie, frustraties en 
mogelijkheden, onmacht en moed, 
voor het voetlicht, ondersteund met 
filmbeelden en muziek. 

Eervolle vermelding
De theatervoorstelling ‘Verbinding 
Verbroken’ heeft een eervolle vermel-
ding gekregen van de jury van het 
Fonds van Cultuurparticipatie bij de 
prijsuitreiking van de Gouden C 2015 
op 23 juni in de Jaarbeurs Utrecht 
met de quote: “In al zijn bescheiden-

heid een project met grote impact op 
de deelnemers én op de emancipatie 
van mensen met NAH.” De spelers 
willen met de theaterproductie meer 
bekendheid geven aan NAH en de 
veelal onzichtbare gevolgen. 

Kaartjes voor de voorstelling op 12 november zijn te bestellen via:
Tilliander Oisterwijk: http://www.tiliander.com/agenda/verbinding-verbroken 

Kaartjes voor de voorstelling op 28 januari zijn te bestellen via:
de Kattendans Bergeijk: http://www.kattendans.nl/programma/1025/

“Het leven spat uiteen in duizend stukken. Alles is roerloos. Bewegingloos. De klok staat stil. Het begint te regenen. Als de bui over is, kom ik in een 
nieuw leven terecht, een leven waarin alles vreemd en nieuw is, een leven vol beperkingen, een leven met een niet-aangeboren hersenletsel, een 
leven met NAH.” 

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Informatiebijeenkomsten Hersenz
Mensen die getroffen worden door een herseninfarct, hersenbloe-
ding of die hersenletsel hebben na een ongeval, kampen vaak met 
klachten zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, snel overprik-
keld raken en nergens toe komen. Ook komen vaak psychische 
klachten voor als angst en somberheid. Met de behandeling van 
Hersenz leren mensen met hersenletsel en 
hun naasten om te gaan met de ingrijpende 
veranderingen in hun leven.  

Ook SWZ geeft de behandeling van Hersenz en 
inmiddels zijn er behandelgroepen gestart in 
Eindhoven, Den Bosch en Veghel. Daarnaast zijn 
er plannen om begin 2018 ook in de regio Hel-
mond te starten met een Hersenz behandel-
groep. 

Informatiebijeenkomsten
Helaas zijn er ook nog heel veel mensen die niet 
van het bestaan van Hersenz weten. Mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel die thuis tegen 

problemen aanlopen en die niet weten bij wie ze terecht kunnen om 
hulp te vragen. Daarom organiseert SWZ de komende maanden weer 
op diverse plaatsen informatiebijeenkomsten over Hersenz, te weten 
Eindhoven, Den Bosch, Oss, Veghel, Sambeek, en Helmond. Op de 
website van SWZ, www.swzzorg.nl,  kunt u lezen wanneer er een infor-

matiebijeenkomst wordt gehouden. 

Wat is Hersenz precies?
Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht 
op de specifieke gebieden waarop mensen met her-
senletsel vaak problemen hebben. De behandeling is 
voor mensen met hersenletsel in de chronische fase 
die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatie. 
Hersenz kan tegelijkertijd, of in samenwerking met 
een eerstelijns behandeling plaatsvinden.

Hersenz is er ook voor de partner, kinderen of andere 
naasten. Voor meer informatie zie www.hersenz.nl 

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of een (hersen)ziekte kan leiden tot
blijvend hersenletsel. Bent u na de periode van behandeling of revalidatie
vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kunt u zich niet meer goed
concentreren? Dan kan de behandelmethode Hersenz u verder helpen.

 
Hersenz leert u en uw naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in
uw leven. U leert uw energie beter te verdelen en handig om te gaan met
bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren.
Daarbij kijken we naar de mogelijkheden, naar wat u wel kan of met tips en
training weer beter kunt.

SWZ vertelt u graag meer over Hersenz tijdens een van onze
informatiebijeenkomsten. U bent van harte welkom!
We vragen u vriendelijk zich aan te melden per mail 
behandeling@swzzorg.nl of telefoon 0499-471 241.

DATA EN TIJDSTIP
Zaterdag 18 november van 10 - 12 uur
Donderdag 23 november van 16.30 - 18.00 uur

LOCATIE:
Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH Helmond

Kom kijken!
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Herhaalde oproep aan 
lokale raden voor nieuws 
en informatie

Het zou ontzettend leuk en informatief 
zijn om te horen waar de diverse locatie 
beraden mee bezig zijn. Je zou via de 
nieuwsbrief of het SWZ Plein iets kunnen 
vertellen over wat er plaatsvindt op de 
locatie en waar jullie mee bezig zijn. 
Stuur ons een bericht en wij zorgen voor 
plaatsing. Cliëntenraad@swzzorg.nl

In de vorige editie heeft u kunnen lezen over het 
vertrek van Marieke Ubbink als ondersteuner voor 
de Cliëntenraad per september 2017. Inmiddels 
hebben wij na een gezamenlijk sollicitatiegesprek 
een vervanger gevonden. Na een korte inwerk- en 
overdrachtsperiode zal Marije Ullrich van het Lan-
delijk Steunpunt (mede)zeggenschap de taak van 

ondersteuner van Marieke overnemen. Marije 
heeft heel veel ervaring met het ondersteunen 
van Cliëntenraden vanuit het LSR en is goed op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in mede-
zeggenschap en wetgeving. Wij wensen Marije al-
vast heel veel succes toe in haar nieuwe functie en 
verwachten een prettige samenwerking.    

Maar laat ik mijzelf voorstellen: mijn 
naam is Marius van den Bos (49). 
Sinds december 2005 woon ik bij 
SWZ. Eerst in de tijdelijke woonvorm 
in Best en nu in de woonvorm 
Palladiostraat in Eindhoven, tot volle 
tevredenheid. Ik heb NAH (niet-aan-
geboren hersenletsel) opgelopen in 
2003 na een val van de trap. Ik heb 
een diploma van het CIOS met als 
specialisatie sociaal beweging ago-
gisch werk, zwemtrainer; en sportie-
ve recreatie & vorming. Na mijn oplei-

ding heb ik mijn dienstplicht vervuld 
met daarin o.a. een missie voor de 
NATO als blauwhelm in het voor-
malig Joegoslavië. Ik heb daarna 
ongeveer twee jaar als backpacker 
de wereld rond gezworven. Daarna 
ben ik badmeester geweest om 
vervolgens mijn carrière bij de politie 
in Breda als surveillant voort te zet-
ten. Vanwege de gevolgen van de 
eerder genoemde val van de trap 
moest ik helaas 5 jaar later stoppen 
met mijn werk. 

Tegenwoordig werk ik twee halve 
dagen in de week bij de FTO (afdeling 
Politie Brabant Oost) en ben ik de 
overige 3 dagdelen per week (= 3 
dagen voor mij ) actief op het Activi-
teitencentrum in Eindhoven. Ik ben 
hier ook lid van het locatieberaad. 
Het locatieberaad is een mooi door-
geefluik tussen de regio, SWZ, het 
Activiteitencentrum en de drie 
woonvormen in Eindhoven. Ik hoop 
een goede bijdrage te kunnen 
leveren als lid van de Cliëntenraad!”
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Nieuwe ondersteuner voor de Cliëntenraad (CR) per september 2017

Nieuw lid Cliëntenraad: Marius van den Bos

Door de Cliëntenraad SWZ

Door de Cliëntenraad SWZ

Aanvraag wijzigen bereikbaarheidsdienst 
in geval van calamiteiten
Het Strategisch Team (ST) van SWZ heeft een voor-
stel gedaan om de bereikbaarheidsdienst in geval 
van calamiteiten te wijzigen. De belangrijkste wijzi-
gingen ten opzichte van de vorige regeling is dat de 
bereikbaarheidsdienst voor leden van het ST wordt 
opgeheven. Dit omdat de ervaring leert dat de Clus-
termanagers de incidentele meldingen steeds vak-
kundig en op adequate wijze weten op te lossen. 

Derhalve is het niet noodzakelijk om de ST-leden 
hiermee extra te belasten. 

Aanvraag opheffen functie Assistent Begeleider
Het Strategisch Team (ST) heeft een voorstel gedaan 
om de functie van Assistent Begeleider per 1-1-2018 
op te heffen. Na adequate toelichting over de be-
weegredenen en gevolgen heeft de Cliëntenraad 
hiermee ingestemd.

Adviesaanvragen aan CR van Raad van Bestuur SWZ:

Door de Cliëntenraad SWZ

Gedurende de periode april tot augustus 2017 zijn de volgende adviesaanvragen na afstemming 
door de Cliëntenraad akkoord bevonden: 

“Beste cliënten en achterban,
Aan mij werd in 2016 de vraag gesteld door onze Clustermanager Henk van Gerwen of ik lid wilde worden van de Cliëntenraad. Ik zou dan in 
de Cliëntenraad de locaties in Eindhoven kunnen vertegenwoordigen, aangezien Eindhoven nog  geen vertegenwoordiger had. Omdat  de Cliën-
tenraad toch deel uitmaakt van de besluitvorming binnen SWZ, kostte het mij niet veel tijd om het besluit te nemen om een bijdrage te leveren aan 
de Cliëntenraad. 

Vanuit de 
Cliëntenraad 
SWZ


