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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

“Accepteren is
een levenskunst”
In deze eerste nieuwsbrief van 2019 wil ik u allereerst
een mooi jaar toewensen samen met iedereen die u
lief is.

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Beleidsvoornemens 2019:
Aandacht voor kwaliteit
De afgelopen jaren is er veel veranderd bij SWZ. Om meer mensgerichte zorg te kunnen
bieden, krijgen de teams Zorg en Behandeling meer ruimte en verantwoordelijkheden.
De bedoeling is dat medewerkers dan beter in staat zijn om vanuit hun eigen vak, in
afstemming met de cliënten, de goede ondersteuning te bieden. Regels en procedures
zijn ondersteunend aan de vraag van de cliënt en zijn dus niet altijd leidend.
We hebben daarvoor ook de organisatiestructuur veranderd en de “ondersteunende
diensten” anders ingericht. Daarmee hebben
we naar onze mening goede randvoorwaarden geschapen. Maar we zijn er nog niet.
Medewerkers en cliënten worden nog steeds
gehinderd door procedures, die onvoldoende zijn afgestemd op wat zij nodig hebben.
En medewerkers hebben soms te weinig tijd
om aandacht te besteden aan hun nieuwe
verantwoordelijkheden.
Daarom zullen we in 2019 vooral aandacht
hebben voor verbetering in plaats van
verandering. Mede dankzij de nieuwe
tarieven - we krijgen voor mensen met
een zware zorgvraag meer geld - zijn
we in staat om meer mensen in te
zetten voor de zorg. Vooral voor de di-

recte zorgverlening, maar ook voor het invullen van hun overige taken. We kunnen het
komende jaar de teams uitbreiden met 50
medewerkers (op fulltime basis).
Doordat het werk met meer mensen gedaan
kan worden, gaan we ervan uit dat de kwaliteit nog beter wordt. Niet alleen de kwaliteit
van de zorg die cliënten ervaren wordt beter,
maar ook de werkomstandigheden en de
werkdruk voor medewerkers. Het werk wordt
eenvoudiger ingericht en medewerkers zullen beter ondersteund worden. We zullen ook
een eigen kwaliteitskader ontwikkelen, aangepast aan onze visie: zorg en
ondersteuning van mens tot mens,
met hart én hoofd. Het eigen kwaliteitskader zal ons helpen om de goede
dingen te doen op de goede manier.

In deze editie staat een mooie column van Jeannette over
accepteren. Als je een probleem hebt, zijn er eigenlijk
maar drie oplossingen: accepteren, veranderen of loslaten.
Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet kunt veranderen of los kunt laten en die je wel moet accepteren.
Accepteren vind ik een van de moeilijkste dingen in het
leven. Ik weet dat het leven niet maakbaar is, verandering
is onvermijdelijk, evenals verlies. Ons geluk en onze vrijheid liggen in het gemak waarmee we omgaan met de
verandering en met verlies in ons leven. Maar hoe doe je
dat? Hoe ga je daarmee om? Er is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is voor ieder mens verschillend.
Ik heb mijn moeder onlangs verloren en voel nog iedere
dag dat accepteren een proces is waar je fase na fase doorheen gaat. Je moet het doorleven en dat kost tijd en veel
energie. Het is een levenskunst om hiermee om te gaan.
Accepteren is een levenskunst. En hoe beter je deze kunst
beheerst, hoe mooier je leven is.

Door Saskia van Rooij, Woonvorm Someren

Woonvorm Someren on tour – het vervolg!
Wij, de cliënten van woonvorm Someren,
willen graag weten hoe het bij andere locaties
van SWZ is. Daarom gaan we ‘on tour’. De eerste keer namen we een kijkje in Den Bosch. En
in het najaar van 2018 gingen we op bezoek
bij locatie Zonhove.
Daar hebben we van alles gezien. We kregen een
rondleiding over het terrein, hebben het kantoor
van Jody Cath gezien (nu weten we waar ze werkt),
we gingen naar de dagbesteding en keken bij en-

kele woningen. Ook hebben we een heerlijke
lunch gekregen in de Komeet. Lekker! Het was
hartstikke interessant om deze locatie te mogen
bewonderen en het was een mooie dag. Dank je
wel Zonhove dat we bij jullie mochten komen!
Over een half jaar gaan we weer op bezoek bij
een andere locatie. Lijkt het je leuk dat we bij
jullie op bezoek gaan of zijn er mensen die op
bezoek willen komen in Someren? Laat het ons
weten via saskia.rooij@swzzorg.nl.
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Door Anne-Marie Maas, adviseur PR & Communicatie

Zonhove.
Buitengewoon
De contouren van de nieuwbouw staan.
Nu gaan we het samen invullen!
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat we mogen starten met de
ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie Zonhove. Het is een omvangrijk project,
waar veel bij komt kijken. Eind 2018 zijn we met de voorbereidingen begonnen;
in 2026 zal het klaar zijn. De uitwerking van de plannen doen we samen met de
cliënten, medewerkers en vele andere betrokkenen. Wat vinden we belangrijk en
wat zijn onze dromen? Dat staat beschreven in het Ambitieboek!

Het Ambitieboek ‘Zonhove, een
buitengewoon verhaal’
Met trots presenteren we het Ambitieboek
‘Zonhove, een buitengewoon verhaal’. Dit
boek neemt de lezer mee in de uitgangspunten voor het nieuwe Zonhove: wat willen we behouden en wat willen we graag
ontwikkelen? Voor cliënten is dit vertaald
naar een droomverhaal. Onze ambitie voor
de nieuwbouw hebben we in enkele zinnen samengevat:

Zonhove

Een buitengewoon verhaal
Geen zorginstelling, maar een unieke wijk

Geen zorginstelling,
maar een unieke wijk.
Een wijk waar medewerkers het beste uit
cliënten halen,
En waar cliënten het plezier in
medewerkers losmaken.
Een wijk die opgaat in de natuur
en de sociale cohesie met
omwonenden aangaat.
Een wijk waar innovaties werk en
leven beter maken,
maar alleen als iedereen er beter van wordt.
Een wijk in Son en Breugel,
waar iedereen zou willen wonen.
Zonhove. Buitengewoon.

school

school
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n die appel?” vraagt Joris. “Die heb

“Zal ik je de Grote Beek laten zien?”

Joris met zijn rolstoel uit het vliegtuig.

De Beek ziet er nog mooier uit dan e
nieuwe bruggen. De paden rijden fijn

is fantastisch. Allemaal anders, allem
starten rond 2020. De planning is dat het proroept Anne. “Die woont hier!”
ject rond 2026 is afgerond. Alles bij elkaar duurt
het zo’n 8 jaar. De fases van de nieuwbouw
staan vermeld op de website.

Dennis heeft het tweetal al

Hoe moet het nieuwe Zonhove er dan straks
uit gaan zien?
In het Ambitieboek leest u in grote lijnen hoe
we het terrein gaan inrichten. De nieuwe gebouwen worden slimmer geplaatst, zodat ze
beter toegankelijk zijn en er binnen meer ruimte is. De woningen en ook de gebouwen voor
vrije tijd, recreatie en werken, worden van alle
moderne gemakken voorzien. De wegen over
het terrein zijn voor fietsers en voetgangers;
auto’s blijven aan de randen. Het groene karakter van het mooie terrein blijft behouden en
wordt nog verbeterd: alle woningen krijgen een
eigen tuin. Ook valt er straks nog meer te genieten van de Grote Beek die over het terrein loopt.
Hoe de woningen eruit gaan zien, hoe de kamers
worden ingericht en alles wat daarbij hoort, staat
niet in het boek. Daar buigen we ons dit jaar
over, samen met cliënten, verwanten, omwonenden, architecten en andere partijen. Hiervoor
hebben we een projectgroep, verschillende
werkgroepen en klankbordgroepen.
Inmiddels hebben de direct betrokken mensen
bij Zonhove het Ambitieboek al ontvangen.
De digitale versie is gratis te downloaden op
www.nieuwbouwzonhove.nl. Wilt u een gedrukt exemplaar? Stuur dan een e-mail naar
Zonhove@swzzorg.nl met uw naam en adresgegevens. Dan sturen wij u zo snel mogelijk een
boek toe.
Buitengewoon betrokken
Alle ontwikkelingen over de nieuwbouw vindt
u terug op de website www.nieuwbouwzonhove.nl. Zoals gezegd: we doen het samen en stellen betrokkenheid erg op prijs. Wilt u meedenken? Deel uw ideeën via het contactformulier
op de website of noteer ze in het Inspiratiehuis

in D’n Tref op locatie Zonhove.
Wilt u meer weten?
Volg dan de website van de nieuwbouw en de
Facebook-pagina van Zonhove voor de laatste
ontwikkelingen. Ook sturen we binnenkort de
eerste nieuwsbrief over de nieuwbouw. Hiervoor kunt u zich ook aanmelden op de website.
Planning van de nieuwbouw
Het project bevindt zich nu in de voorbereidingsfase. De eerste bouwwerkzaamheden

De komende periode staat gezicht.”
in het teken
zegtvan
Dennis. “Welk
keuzes. Een belangrijke keuze is pas geleden
ik ga je het
bos laten zien,
al gemaakt: onze ontwerppartners
worden
Pauwert Architectuur en installatie adviesbuDe jongens zwaaien naar A
reau Klictet. We kijken er erg naar uit om
de nieuwbouwplannen
N ieuw sg ie ri ng? gezamenlijk vorm te
geven. Een droom wordt werkelijkheid!
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Gespot... Dirk Christiaans
Dirk Christiaans woont al vanaf 1994 in woonvorm De Munsel in Boxtel. Dat bevalt hem prima, al is hij niet vaak thuis te vinden. Want hij werkt drie tot
vier dagen per week bij Kook-Kunst-TINKS in Veghel. In zijn vrije tijd gaat hij er ook vaak op uit, want de ondernemende Dirk is graag onder de mensen.
behaald.” Want dat is ook typisch Dirk: wat hij doet,
wil hij goed doen. Zelfstandigheid is erg belangrijk
voor hem. Daarom vindt hij het fijn dat hij op zijn
werk én thuis de kans krijgt zo zelfstandig mogelijk
te leven. “Ik woon vanaf het begin bij De Munsel.
Dat is al bijna 25 jaar. Het is prettig dat ik de ondersteuning krijg die ík nodig vind. Maar het is nog
prettiger dat ik heel zelfstandig mijn eigen leven
kan leiden, op de manier die ik wil.”
Eigen stek
Dirk woont met veel plezier in Boxtel, al vindt hij het
jammer dat hij een eenkamerappartement heeft.
“Dat was 25 jaar geleden heel normaal. Maar tegenwoordig worden er veel mooiere en ruimere appartementen gebouwd. Toch ben ik blij met mijn eigen
stek. Ik vind het heerlijk om op mijn orgel te spelen.
Vaak speel ik muziek vanaf een cd na. Ook luister ik
graag naar muziek. Ik houd vooral van Nederlandstalige en blaasmuziek. Soms ga ik naar een concert
van een blaaskapel.” En zo is Dirk dan toch weer op
pad. “Even lekker bewegen, daar word ik blij van!”

Dirk Christiaans
“Ik vind het fijn om met anderen te werken en ik
doe ook graag wat voor een ander,” vertelt Dirk.
“Daarom bevalt mijn werk bij Kook Kunst Tinks ook
zo goed. In dit atelier heb ik het mozaïeken ontdekt
en dat is helemaal mijn ding. Ik wil echt niets anders
meer!” Met veel geduld en oog voor detail ‘puzzelt’
Dirk prachtige mozaïeken op vazen en dienbladen
in elkaar. “Het mooie van mijn werk is dat je het niet
voor niks doet. Klanten kopen mijn werk en daar
ben ik trots op. Het is ook leuk dat bezoekers van de
winkel een kijkje in het atelier kunnen nemen.
Ik vind het fijn om uit te leggen wat ik maak. De
interesse en waardering van klanten vind ik fijn.”

“Wat ik doe,
doe ik goed!”
Zelfstandig leven
Contact met mensen vindt Dirk erg prettig en belangrijk en dus gaat hij in zijn vrije tijd regelmatig op
pad. Zo zwemt hij één keer in de twee weken. En
elke vrijdagavond gaat hij in Rosmalen rolstoeldansen. “Via via had ik van het rolstoeldansen gehoord.
Ik durf altijd wel wat nieuws te proberen. Ik ben vier
jaar geleden eens gaan kijken. Het is super leuk om
te doen. Inmiddels heb ik al verschillende diploma’s

Gespot…
In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten van
SWZ een podium, om te vertellen waar zij mee
bezig zijn en wat ze graag doen. Iedereen 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:
redactienieuwsbrief@swzzorg.nl

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Nieuwe wet medezeggenschap voor cliënten

3

De ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ (Wmcz) 2018 is de opvolger van de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Hiermee wil de
overheid verbeteringen aanbrengen in een aantal zaken waar cliëntenraden in de praktijk tegenaan lopen.
De belangrijke wijzigingen ten opzichte van de
huidige wet zijn:
• Het instemmingsrecht wordt ingevoerd. Dit
wil zeggen dat het bestuur van een zorginstelling over sommige zaken geen besluiten
mag nemen, zonder instemming van de
cliëntenraad. Dat geldt met name voor het
beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid, voeding, recreatie en maatschappelijke
bijstand.

• De positie van lokale cliëntenraden wordt verstevigd. Op alle locaties komt een cliëntenraad, behalve als cliënten dit zelf niet willen of
als dit voor een bestuurder niet werkbaar is.
Dan kunnen, in goed overleg, alternatieven
gezocht worden.
• De mogelijkheid voor cliëntenraden om
juridische bijstand in te huren, als zij een geschil hebben met de raad van bestuur, wordt
beperkt.

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid het wetsvoorstel voor de Wet ‘medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ aangenomen. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer.
Daar zullen ongetwijfeld nog wijzigingen worden voorgesteld. Het is dus nog even afwachten, voor we hiermee aan de slag kunnen gaan.
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

De klachtenfunctionaris en
cliëntvertrouwenspersoon zijn er voor u!
In het kader van de nieuwe klachtenregeling, heeft SWZ een klachtenfunctionaris aangesteld. Dit is Quirijn van Woerdekom. Zijn belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat klachten van cliënten zorgvuldig worden behandeld en opgelost.
Quirijn en Marieke zullen ook naar elkaar verwijzen, als dat wenselijk is. Zowel Quirijn als Marieke zijn niet in dienst bij SWZ. Zij werken bij het
LSR. Dat is een landelijke organisatie, die zich inzet voor de medezeggenschap en zeggenschap van mensen met een beperking. Medewerkers
van het LSR zijn onafhankelijk ten aanzien van de zorgaanbieders.

Klachtenfunctionaris
Quirijn

Cliëntvertrouwenspersoon
Marieke

Klachten die binnenkomen op klachten@
swzzorg.nl, worden automatisch doorgestuurd naar Quirijn. Je kan hem ook rechtstreeks benaderen:

Als je moeilijk voor jezelf kunt opkomen,
of je vindt het fijn ondersteuning te hebben bij het bespreken van je klacht, kun
je gebruik maken van de cliëntvertrouwenspersoon. Dat is Marieke Ubbink.
Ook zij is rechtstreeks te benaderen:

Als je een klacht hebt, zal Quirijn met je
contact opnemen, de klacht onderzoeken en voorstellen doen om de klacht op
te lossen. Als klachtenfunctionaris zal hij daarbij geen positie kiezen.
Hij is neutraal, zowel ten aanzien van SWZ als van jou.

Marieke helpt jou bij het maken van de
goede keuzes en ondersteunt jou om op te komen voor jezelf. Indien
nodig helpt ze jou om een klacht in te dienen.

Bel of sms: 06 – 11 53 76 01
Mail: q.vanwoerdekom@hetlsr.nl

Bel of sms: 06 – 19 46 23 52
Mail: m.ubbink@hetlsr.nl

Door Maaike Willemsen

Avondje Efteling voor alle bewoners De Munsel
Een uitnodiging om met alle bewoners gratis
naar De Efteling te gaan. Hoe gaaf is dat! Alle
cliënten van woonvorm De Munsel in Boxtel vonden het in ieder geval super om op 12 oktober
te gast te zijn in De Efteling. Elk jaar organiseert
dit pretpark een ambassadeursavond. De poorten gaan dan ’s avonds open voor 5.000 mensen
die zelf niet zo gemakkelijk naar dit pretpark
kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat ze een beperking of weinig geld hebben. Iedere bezoeker mag
de hele avond gratis gebruikmaken van de attracties, horeca en shows. De medewerkers van De
Efteling werken belangeloos mee aan deze onvergetelijke avond. Zij geven ook aan wie zij graag
willen uitnodigen voor deze speciale avond. Zo
kwam woonvorm De Munsel in zicht. Want de
stiefvader van een van de begeleiders werkt in
de Efteling en gaf De Munsel op voor de speciale
ambassadeursavond. Hieronder lees je een kort
verslag van deze fantastische avond.

Net na het eten is het een drukte van jewelste op
De Munsel in Boxtel. Om zeven uur worden de
bewoners en het personeel verwacht in de Efteling
voor een geheel verzorgd avondje uit. We zullen
pas om twaalf uur terugkomen op De Voetboog. Er
heerst een opgewonden sfeer, want het belooft een
waar feest te worden. Iedereen zit dan ook al ruim
op tijd klaar in de rolstoel en wacht ongeduldig op
de taxi.

het Sprookjesbos en zwijmelen weg bij onder
andere de ‘rode schoentjes’ en de ‘kleren van de
keizer’. Andere bewoners zien en testen echt alle
achtbanen, zelfs de ‘Baron’! Maar ook de ‘Pagode’
en het ‘Carnaval Festival’ zijn erg in trek. Fijn is dat
de medewerkers van De Efteling rekening houden
met onze bewoners als ze in een attractie gaan. En
ook fijn: al het eten en drinken is gratis.
Alle bewoners van De Munsel zijn meervoudig
gehandicapt. Daarom is het voor hen niet mogelijk om zomaar eens een uitstapje te maken. Ze zijn
dus heel blij met dit uitje. Ook alle 21 begeleiders
gaan mee. Onze bewoners gaan deze avond in drie
groepjes het park in om zoveel mogelijk van de
Efteling te kunnen zien. Door een goede verdeling
aan te brengen, kan elke bewoner in de attractie
van zijn voorkeur. Sommige bewoners kiezen voor

De avond sluiten we om half elf gezamenlijk af bij de
watershow ‘Aquanura’. Na het slotspektakel loopt iedereen stil naar de taxi’s: het enthousiasme van eerder is ingewisseld voor moeheid. We zijn niet alleen
moe, maar ook heel voldaan! De vier busjes rijden
in kolonne terug naar De Voetboog in Boxtel. Daar
beleven veel bewoners de voorbije avond nog eens
in hun dromen. En het uitje is niet het gesprek van
de dag, maar van de hele week!
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Het is ‘kei gezellig’ bij de buitenschoolse
opvang (BSO)!
Wist jij al dat SWZ twee BSO’s heeft? BSO staat
voor Buitenschoolse Opvang. En dat ze speciale
vakantieopvang, zaterdagopvang en jongerenavonden organiseren? Het enthousiaste
team van acht medewerkers zorgt dat het bij
deze activiteiten altijd ‘kei gezellig’ is. Zij geven
antwoord op de drie meest gestelde vragen
over hun activiteiten.
Waar zit jullie BSO en wie komen daar naartoe?
We hebben al zo’n 15 jaar een buitenschoolse opvang (BSO) die samenwerkt met mytylschool Gabriël in Den Bosch. Sinds 5 jaar vormen we – samen
met Cello, de Tolburg en de Hoge Vliert – het kinderexpertisecentrum Atlent. We zitten nu in één gebouw, waardoor we nog gemakkelijker en beter kunnen samenwerken. We vangen na school kinderen van 4 tot en met 20 jaar op. Op deze BSO
komen kinderen met een ernstig meervoudige beperking, maar ook kinderen die alleen een lichamelijke beperking hebben. Het mooie is dat de
kinderen elkaar helpen en echt naar elkaar omkijken. Momenteel komen er maximaal 20 kinderen per dag op deze BSO. We zijn groeiend, dus
onze grote wens is om letterlijk extra ruimte te krijgen. In Eindhoven hebben we een kleinschaligere BSO bij de mytylschool. Daar komen gemiddeld 5 kinderen met een hoger niveau en veelal een lichamelijke beperking.
Wat maakt jullie BSO zo bijzonder?
We bieden specifieke opvang die meer gericht is op
begeleiding. Al onze sociaal pedagogisch medewerkers hebben een zorgachtergrond. Ze zijn dus geschoold in voorbehouden en risicovolle handelingen. Maar het belangrijkste is dat we het gewoon ‘kei
gezellig’ willen maken voor de kinderen. Net als andere BSO’s bieden we een leuk, afwisselend programma met verschillende activiteiten. Want buitenschoolse opvang is nadrukkelijk vrije tijd. Daarom
stemmen we onze activiteiten af op de wensen van
de kinderen. Natuurlijk zijn er ook verschillen met de
reguliere opvang. Onze ruimtes en activiteiten zijn
helemaal aangepast op mindervalide gebruikers.
Daarnaast is er één begeleider op vijf kinderen, omdat de zorg voor hen intensiever is. We hebben de kennis om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind en geven - als het nodig is ook lichamelijke zorg. Daarnaast bouwen we veel structuur en rust in , omdat dit voor de kinderen belangrijk is.
Wat bieden jullie nog meer naast buitenschoolse opvang?
Onze BSO is uiteraard ook op studiedagen en tijdens de vakanties geopend. Daarnaast
is de BSO in Den Bosch twee keer per maand op zaterdag open. Zo krijgen ouders
meer tijd voor zichzelf of voor andere gezinsleden. Om die reden is er ook 10 keer per
jaar een speciaal logeerweekend op Zonhove. Acht keer per jaar organiseren we een
speciale jongerenavond voor leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen. Op
deze avonden is streven naar meer zelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt. Voor
deze jongeren is het vaak lastiger om sociale contacten op te bouwen en met leeftijdgenoten leuke dingen te doen. Wij zorgen daarom voor een leuk avondje uit met leeftijdgenoten. Daar genieten de jongeren van, maar wij ook!
Waar vind ik meer informatie?
SWZ biedt BSO op meedere locaties. Ga voor meer informatie naar http://www.swzzorg.nl/ik-wil-ondersteuning/kinderen-en-jongeren/bso/
of bel naar het algemene nummer: 0499 - 471241. Op www.atlent.nl staat alle informatie over het Kinderexpertisecentrum Atlent. Op facebook
kun je zien wat we zoal doen!
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Column door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Accepteren?
“O, dat vind ik echt zo’n vies woord…accepteren.”
“Als ik mijn hersenletsel accepteer kom ik niet meer verder.”
“Ik zal nooit, maar dan ook nooit, mijn NAH accepteren!”
In mijn contacten met anderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hoor ik bovenstaande
opmerkingen best vaak. En ondanks dat ik
me de gevoelens erachter kan voorstellen, geloof ik niet dat deze gedachten je echt verder
brengen. Zelf heb ik ook vijf jaar geprobeerd
om de gevolgen van mijn twee herseninfarcten
te negeren. Totdat ik mezelf helemaal kwijt
was…
Omdat ik heb ervaren dat de omslag naar
‘accepteren’ veel positiefs voor mij heeft betekend, voel ik erg de behoefte om eens uit te leggen wat ik ermee bedoel. Want vaak wordt
accepteren gelijk gesteld met opgeven, met
berusten en willoos achterover leunen. In mijn
beleving is accepteren echter geen eindstation,
maar juist een startpunt…een fundament
waarop je verder kunt bouwen
Mijn hersenletsel gaat nooit meer over, ik ben
voor altijd Jeannette mét NAH. Als ik van
mezelf wil houden, mezelf de moeite waard wil
vinden, heeft het dus geen zin om me tegen

mijn hersenletsel te blijven verzetten. Want dan
wijs ik de persoon die ik nú ben af. Dan moet ik
de rest van mijn leven tegen mezelf vechten.
Dat kost een hoop negatieve energie! Die energie kan ik beter positief inzetten, zodat ik kan
leren hoe ik zo goed mogelijk met de gevolgen
van mijn hersenletsel kan omgaan.
Als ik mijn hersenletsel accepteer, betekent het
niet dat ik het leuk vind. Dat is iets heel anders!
Want natuurlijk raak ik nog steeds regelmatig
gefrustreerd en verdrietig omdat ik, door die
vervelende vermoeidheid, elke dag keuzes moet
maken. Ik zou het ook liever allemaal willen
doen! Tegelijkertijd besef ik nu wel dat ik die
keuzes móet maken, in mijn eigen belang en dat
van mijn gezin! Niet leuk, wel noodzakelijk!
Accepteren is voor mij eigenlijk het verschil tussen ‘moeten’ en ‘mogen’. Ik hoef van mezelf niet
meer ‘de oude Jeannette´ te evenaren. Ik mag
‘de nieuwe Jeannette´ zijn, met alle (on)mogelijkheden die daarbij horen. Omdat ik mezelf
toesta om anders te zijn, zit ik mezelf niet meer

in de weg. Er ontstaat nu juist ruimte om te
groeien, om nieuwe dingen uit te proberen en
verborgen talenten te ontdekken. Accepteren
betekent niet het verliezen van ambitie en doelen, maar het betekent wel dat mijn doelen
moeten passen binnen de mogelijkheden van
mijn hersenletsel!
Ik wil het niet te gemakkelijk laten klinken.
Accepteren is, ook voor mij, een moeizaam leerproces. Het vraagt om blijvende aandacht en
het lukt de ene dag beter dan de andere.
Maar ik sta niet stil en ik geef niet op!
Accepteren is een werkwoord!

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Woonvorm Someren doet mee aan Van Zùmmere en nie Baang-week
Van 31 oktober tot en met 7 november 2018
organiseerde het WMO Platform Someren
samen met de Peelpioniers de Van Zùmmere en
nie Baang-week. In deze week waren er heel veel
verschillende activiteiten. Ze hadden allemaal
het thema ´Hoe sterk zijn we nu samen?’ Ook
de medewerkers en cliënten van de woonvorm
en het Activiteitencentrum De Viersprong in
Someren deden actief mee aan deze week. Zo
lieten we zien dat we als SWZ samen sterk staan!
Ervaringsverhaal
Het thema van deze week nodigde uit om te onderzoeken hoe je samen sterker kunt zijn in moeilijke
tijden. Persoonlijk begeleider Saskia van Rooij gaf
aan geïnteresseerden uitleg wat niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) precies is. Ook vertelde ze wat
een breuk in de levenslijn voor gevolgen heeft voor

de getroffene en naaste familie. Onze bewoner en
cliënt Peter vertelde tijdens deze week zijn levensverhaal en wat niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
voor hem betekent. Hij maakte heel duidelijk dat
er voor hem twee werelden zijn. Eerst de wereld
waarin alles kon en vaak vanzelf ging. En daarna de
wereld van NAH, waarin hij veel dingen niet meer
zomaar kan. Open en eerlijk vertelde Peter dat zijn
oude leventje beter was, maar dat hij wel met zijn
hersenletsel moet leren leven. Ook gaf hij de boodschap mee dat hij iets moois van zijn leven heeft
gemaakt. Zo heeft Peter op een heel fijne manier bijgedragen aan meer kennis van en begrip voor NAH.

Workshops
Bij Activiteitencentrum De Viersprong konden
mensen verschillende workshops volgens, zoals
keramiek, schilderen, muziek en ontspanning.
Het eindpresentje voor genodigden van de eindshow van deze bijzondere week is ook door het
Activiteitencentrum gemaakt. De workshops en

het presentje hebben het Activiteitencentrum mooi
op de kaart gezet. Nu weten veel meer mensen
wat SWZ in Someren doet. En ook belangrijk: onze
medewerkers en cliënten vonden het heel leuk om
mee te werken aan deze bijzondere week! Wil je zelf
zien hoe leuk deze week was? Bekijk dan de film op
de facebookpagina van Werkzaam Maatschappelijk
Ondernemend -WMO Platform Someren.
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Vrijwilliger in het zonnetje
Henk Huijbers. Vrijwilliger bij Kook Kunst Tinks in Veghel

“We werken hier echt samen!”
Sinds twee jaar werkt Henk Huijbers elke dinsdag als vrijwilliger in het atelier van Kook Kunst Tinks in Veghel. Al is dat soms een dagje meer. Want
hij voelt zich in het creatieve atelier als een vis in het water. Of zoals hij zelf zegt: “Ik heb dit gewoon nodig!” Henk is dan wel officieel gestopt met
werken, maar hij kan het werken niet laten ….
nier. “Ik vind het heerlijk om cliënten
te begeleiden en mijn creativiteit
door te geven,” vertelt Henk. “Wat ik
boeiend en erg belangrijk vind is dat
Kook Kunst Tinks op een gezonde
manier ambitieus en commercieel
alert is. Ik kijk heel kritisch naar wat
we produceren en ben – net als de
cliënten – alleen tevreden als het
werk er representatief uitziet. We maken kwalitatief goed werk voor de
verkoop in de winkel van Tinks. Ook
hebben we regelmatig kleine en grote opdrachten. Daar zijn we allemaal
heel trots op!”

“Ik wil me graag nuttig maken en actief zijn,” vat Henk samen. “Het is heerlijk om met vooral jongere mensen
in een creatief proces te werken.”
Logisch dus dat hij bij Kook Kunst
Tinks helemaal op zijn plek zit. “Ik
vind het belangrijk dat je mensen
kunt laten groeien in hun eigen creativiteit. Het is mooi om samen met
cliënten dit creatief proces te beleven. Maar het is nog mooier als je
cliënten kunt stimuleren om te groeien in hun creatieve werk. Daar haal ik
echt genoegen uit.”
Goed gevoel
Dat is ook de reden dat Henk bewust
koos voor vrijwilligerswerk bij Kook
Kunst Tinks . “Hiervoor deed ik drie
jaar vrijwilligerswerk met dementerende ouderen in een woonzorgcentrum. Dat was mooi werk, maar ik
vond het jammer dat je met deze cliënten geen creatieve groei kon doormaken. Daarom ben ik twee jaar geleden bij Kook Kunst Tinks
binnengelopen met de vraag of ze

nog een vrijwilliger nodig hadden.
Dat was zo. Gelukkig maar, want ik
had meteen een goed gevoel in deze
omgeving!”
Trots
Dat goede gevoel heeft alles te maken met de creatieve achtergrond

van Henk. Hij heeft bij meerdere grafische bedrijven gewerkt, had tien
jaar lang een eigen reclamebureau
en was daarna tien jaar een zelfstandige en vernieuwende uitvaartondernemer. Daarnaast is hij een fervent (pen)tekenaar en ontwikkelt hij
paper-art op zijn eigen originele ma-

Gelijkwaardig
Toch draait het voor Henk niet om
het product, maar om het proces.
“Wat een cliënt wil en kan, staat bij
mij centraal. Het fijne is dat ik mijn
mening en ideeën kan inbrengen en
vrij kan werken. De begeleiding staat
daar erg open voor en behandelt me
gelijkwaardig. We werken hier echt
samen!” Dat kun je trouwens ook letterlijk oppakken. Want samen met
een cliënt maakte Henk dit enorm
grote doek. “Eh ja, daar zijn wel wat
extra uurtjes in gaan zitten,” bekent
Henk. “Maar het was zó mooi om te
doen. Ik kijk met veel plezier en trots
terug op dat werkstuk!”

Kook Kunst Tinks
is het nieuwe jaar
goed begonnen!

De hele maand
februari 2019

20% korting*
*Bij inlevering van deze bon.
1 Bon per persoon.

!
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Wisselingen in de
Cliëntenraad van SWZ
Na het vertrek van de heer Rik Langeler in september heeft ook de heer Marius van den Bos
inmiddels aangegeven dat hij stopt met de zijn inzet voor de Cliëntenraad van SWZ. Voor de
leden van de CR betekende dit dat er gezocht moest worden naar adequate vervanging. Inmiddels heeft de heer Wim Dijkhoff na het bijwonen van een vergadering van de CR in oktober
aangegeven dat hij namens AC Eindhoven graag deel wil nemen. Wij zijn zeer verheugd met de
bijdrage die Wim als ervaren lid van de raad van AC Eindhoven kan leveren. Wij wensen hem
heel veel plezier en succes toe.

Mag ik mij voorstellen…
Mag ik mij voorstellen als nieuw lid van de
Cliëntenraad van SWZ. Mijn naam is Wim
Dijkhoff, 66 jaar geleden geboren in Eindhoven (Tongelre).
In 1969 heb ik een zwaar ongeluk gehad waarna
ik 3 maanden in coma heb gelegen. Gelukkig ben
ik hiervan hersteld. Ik ben gaan werken in de
verpleging. Eerst in Zaltbommel en later in Bakel.
Na 2 jaren kwam ik er achter dat deze keuze toch
niet zo goed was en toen ben ik gaan werken bij
V&D als magazijnbediende op de Kanaaldijk
Zuid te Eindhoven. Na 4 jaar kreeg ik weer de gelegenheid om terug bij het Grafische Bedrijf te
gaan werken, dat werd later Eindhoven Druk.
Daar heb ik 11 jaar gewerkt.

Na het overlijden van mijn vrouw in 2010 en na
weer een ingreep in het ziekenhuis moest ik revalideren, dat kon in Eindhoven. Uiteindelijk bleek
dat ik het beste in Eindhoven kon blijven wonen.
Zodoende kreeg ik er een appartement aangeboden en kom ik sinds 2014 op AC Eindhoven, waar
ik 4 dagdelen per week te vinden ben. Het is daar
leuk vertoeven en ik werk daar voornamelijk op
de Houtbewerking en ik schilder daar diverse
schilderijen. Ik ben een beetje aan het schilderen
naar voorbeelden van Vincent van Gogh. Dat
gaat me goed af , al zeg ik dat zelf. Op het AC zit ik
in de Cliëntenraad en ik ben daar de laatste 2 jaar
voorzitter.

Nieuws
van de
Cliëntenraad
Hoe houden wij als
CR onze kennis
actueel en op peil
Laatst werd gevraagd wat wij als CR
doen om onze kennis actueel en op peil te
houden.
Ten eerste kunnen wij melden dat diverse leden van de CR actief deelnemen aan overleggen met diverse belangengroepen bijvoorbeeld Platvorm VG Zuidoost Brabant, het LSR
als ondersteunende instantie voor Cliëntenraden, verder doen wij mee aan diverse regiobijeenkomsten van de zorgverzekeraars (CZ
en VGZ) waar aangegeven wordt wat er mogelijk verandert en waar geïnformeerd wordt
wat er beter kan.
Daarnaast nemen wij deel aan de gesprekken
over de zorg-inkoop. Tevens volgen wij nauwkeurig de nieuwsbrieven van de diverse belangengroepen zodat wij weten wat er speelt
op landelijk gebied. Van tijd tot tijd volgen de
leden van de CR cursussen of seminars met
betrekking tot de medezeggenschap of kwaliteit van zorg.
Tot slot kunnen wij ook aangeven dat SWZ regelmatig door de bestuurder of haar staf
wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in
de zorg.

In 2003 kreeg ik klachten en na veel onderzoek
bleek dat ik MS had. In twee jaar tijd veranderde
mijn situatie van rennend op het voetbalveld
naar zittend in een rolstoel.
Ik heb een grote hobby en dat is voetbal. Tot mijn
16de heb ik zelf gespeeld maar na het ongeluk in
1969 mocht ik niet meer voetballen. Toen ben ik
scheidsrechter geworden en later grensrechter
bij diverse voetbalverenigingen zoals WWVZ.
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Rondleiding CR bij
AC Duinendaal
Wim is ook te vinden op de website van
FC Eindhoven

Toen er een plek vrij kwam voor de Centrale
Cliëntenraad heb ik me aangemeld. En hoop me
hier nuttig te maken voor de andere cliënten van
o.a. het AC Eindhoven. Ik ben nu nog woonachtig in de Wilgenhof te Eindhoven, maar sta op de
wachtlijst voor de Tonnaerstraat, een woonvorm
van SWZ. Alleen de wachtlijst is groot dus dat is
nog even afwachten.
Een hobby die ik nu nog heb is vrijwilliger te zijn
bij FC Eindhoven Amateurs waar ik de mobiele
gastheer ben op het sportpark.

Op 15 november 2018 was de Cliëntenraad
voor het maandelijkse overleg, te gast op AC
Duinendaal. In de pauze van het overleg,
kregen we een rondleiding.
Op de foto ontbreken: Eric van Venrooij, Mark
van Zutven, Gerard Mienis en Ceciel Trambag.
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Nieuwe ondersteuner
cliëntenraad

Mag ik mij even voorstellen
als cliëntondersteuner vanuit
het LSR?
Vanuit de Cliëntenraad is gevraagd of ik me in
de nieuwsbrief kort voor zou willen stellen. Dat
doe ik natuurlijk graag! Mijn naam is Johan van
Oorschot en ik ben sinds september de nieuwe
ondersteuner van de Cliëntenraad. Ik doe dat
vanuit het Landelijk Steunpunt Cliëntmedezeggenschap (LSR). Dat wil zeggen dat ik niet in
dienst ben van SWZ maar als onafhankelijk
functionaris de Cliëntenraad ondersteun. Buiten SWZ ondersteun ik nog 6 andere raden in
de psychiatrie en in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Oorspronkelijk ben ik opgeleid als psychiatrisch
verpleegkundige. Dat werk heb ik 20 jaar gedaan.
In die jaren was ik ook voorzitter en secretaris van
de Ondernemingsraad. Vanaf 2001 ondersteun ik
cliëntenraden.

Wilt u ook graag
weten wat lokale
Cliëntenraden
allemaal doen?
Het zou ontzettend leuk en informatief
zijn om te horen waar de diverse lokale
Cliëntenraden mee bezig zijn. Je zou via
de nieuwsbrief of Het SWZ Plein iets
kunnen vertellen over wat er plaatsvindt
op de locatie, waar jullie mee bezig zijn
en waar wij mee kunnen helpen. Stuur
ons een bericht en wij zorgen voor plaatsing en opvolging.

Mijn insteek als ondersteuner is vooral de dienstbaarheid aan de wensen en de medezeggenschap van de cliënten. Dat is het uiteindelijke
doel. En dat geldt naar mijn idee ook voor verwanten in een raad: waar hebben we elkaar nodig en waarin kunnen we elkaar ondersteunen en
helpen. Hoe zorgen we er voor dat we open en in
alle rust aandacht houden voor de vragen en
wensen van de cliënten van SWZ.
Mijn opdracht in de Cliëntenraad is vooral om te
zorgen dat de mening van cliënten gehoord
wordt. Daarom is het voor mij ook belangrijk wat
cliënten van mij verwachten: wat vinden ze prettig in de omgang en tijdens de vergadering. Wat
hebben ze nodig om hun mening voor het voetlicht te krijgen. Daarbij moet ik een open oog
houden voor de draagkracht (en de kwetsbaarheid) van de cliënten: de boog hoeft niet altijd
gespannen te staan. Dat vind ik het mooie van
mijn werk; daarom doe ik het ook zo graag.
Wat wilt u verder nog weten? Misschien is het
leuk om te vertellen dat ik in mijn vrije tijd graag
zing en veelvuldig optreed in concerten, operettes, opera’s en musicals. Dat is mijn grote passie:
op een toneel staan en mensen proberen te vermaken; te raken. Al vind ik het ook heerlijk om in
een zaal te zitten en naar anderen te mogen kijken en luisteren. Mooie muziek verbindt en
maakt het leven draaglijker.

Wist u dat?
Verkeersweek
Er van 18 tot en met 21 juni 2019 weer een
‘Verkeersweek op wielen’ wordt georganiseerd op locatie Zonhove?

Bijeenkomsten Hersenz
SWZ ook in 2019 op diverse locaties weer
informatiebijeenkomsten organiseert over
de behandeling van Hersenz.
Meer informatie hierover is te vinden
op de website http://www.swzzorg.nl/
ik-wil-ondersteuning/hersenz/.
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