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Een gesprekje tussen een moeder en een dochter:

Zij zegt: 

‘Jij kunt altijd alles aan mij vragen’.

Ik zeg: 

‘Alles?’

Zij zegt:  

‘Ja, je kunt altijd alles aan mij vragen, maar dat weet je toch al?’

Ik zeg: 

‘Ik heb er soms moeite mee, dat alles altijd verandert.
Mijn vraag is dus, waarom verandert altijd alles?’

Zij zegt:  

‘Als iets niet verandert, wordt het gewoon. 
En als iets heel lang gewoon blijft, vergeet je wat het is. 

Daarom verandert altijd alles!’

Uit: Nilgün Yerli – De Garnalenpelster



De tijd staat echter niet stil. De zorg is in beweging. 
Om de langdurige zorg betaalbaar te houden, is de 
overheid gestart met de ’modernisering’ ervan. Velen 
ervaren dit eerder als ‘platte bezuinigingen’ die leiden 
tot het ontmantelen van de zorg. Toch moet er meer 
gebeuren met minder geld. Dit kan zeer bedreigend 
zijn. Zeker als de energie vooral gaat naar wat niet 
meer mogelijk is. Maar de veranderingen bieden ook 
kansen, want een beperkt budget dwingt tot het 
maken van keuzes. Cliënten en professionele 
medewerkers moeten daar samen het gesprek over 
aangaan. Ook op die manier krijgen cliënten meer 
regie over hun eigen leven. Een mooie uitdaging.

Om goed te kunnen inspelen op de toekomst hebben 
wij in 2010 een meerjarenbeleid opgesteld. Hierin zijn 
speerpunten genoemd die SWZ de komende jaren 
wil ontwikkelen. Uitdrukkelijk is hierbij aandacht voor 
de kwaliteit van zorg en voor het bevorderen van 
kennis en kunde.

Behalve de blik richten op de toekomst en de daarbij 
horende organisatie, hebben we in 2010 ook concrete 
initiatieven genomen die direct in het belang van 

onze cliënten zijn. Vooral daar vestigen we in dit  
’publiek jaarverslag’ – het eerste van SWZ – de 
aandacht op. Wij hopen zo een sprekend beeld te 
geven van de belangrijkste ontwikkelingen in onze 
dienstverlening.

We nemen u onder andere mee naar nieuwe 
woonlocaties en laten zien op welke wijze SWZ voor 
cliënten (mede)zeggenschap vorm geeft en hun 
positie versterkt. Verder presenteren we onze 
kleinschalige maatschappelijke ondernemingen en 
lichten we de speerpunten voor de toekomst toe. 

SWZ is een warme en meelevende organisatie, met 
enthousiaste mensen die persoonlijke aandacht en 
dienstverlening op maat bieden. Daarnaast hebben 
we veel goede formele en informele samenwerkings-
relaties. Een geweldige steun om de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te zien. 

Jody Cath
Raad van Bestuur

De toekomst. Die stond in 2010 centraal bij SWZ, na een periode waarin veel 
aandacht was voor de interne organisatie. SWZ wil een aantrekkelijk toekomst-
perspectief bieden. Voor onze cliënten, voor onze medewerkers en voor de 
organisatie. Al heel lang zijn we sterk in deskundige zorg en ondersteuning 
aan mensen met een beperking, waarbij de kwaliteit van en regie over hun 
eigen leven centraal staan. Ook in de toekomst blijft dat ons doel.



1      Verkenning & Visie



Blik op de toekomst



“Wat mij geraakt heeft, was het enthousiasme waarmee deelnemers aan de werkconferenties aan de 
slag gingen om te komen tot een eenduidige visie op de dienst- en zorgverlening van SWZ. Tijdens dat 
proces kwamen steeds meer termen naar boven die voor mij als manager essentieel zijn om uit te dragen 
naar mijn teams, ofwel de praktijk. Denk daarbij aan ‘een respectvolle bejegening’, ‘afstand-nabijheid’ en 
‘dialooggericht’. Het deed mij goed om te ervaren dat SWZ bezig was die waarden in een visie te vertalen.”

“Onder andere via het project Capaciteitsmanagement & Roosteren is de zorgvisie steeds meer gaan 
leven. Wel blijft er een spanningsveld tussen de nieuwe werkwijze van indiceren – waardoor de formatie 
krimpt - en het versterken van de autonomie van de cliënt en vraaggericht werken. Dat was en is pijnlijk. 
Dagelijks stelt het ons voor dilemma’s, want niet altijd kunnen we doen wat we graag zouden willen doen. 
Toch hebben alle medewerkers van SWZ in de afgelopen twee jaar veel bereikt. Daar mogen ze trots op 
zijn.” 

“Omdat de gehandicaptenzorg sterk in beweging is, moet SWZ voortdurend haar koers aanpassen. 
Het was daarom hoog tijd voor een nieuw marketingbeleid. Als onafhankelijk adviseur heb ik hieraan 
meegewerkt. Samen zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op vragen als: hoe ziet onze ‘markt’ 
eruit, wat zijn onze belangrijkste klantgroepen, welke wensen en behoeften hebben cliënten, verwanten 
en verwijzers, op welke punten kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren en hoe willen wij 
ons positioneren en profileren naar onze stakeholders? Tijdens die zoektocht kwamen we erachter dat 
de buitenwereld niet goed weet welke kennis en ervaring SWZ in huis heeft. Misschien is de organisatie 
te bescheiden geweest.”

“Nadat de hoofdlijnen van het nieuwe marketingbeleid waren vastgesteld, ging de afdeling Communica-
tie voortvarend met de uitvoering aan de slag. De eerste resultaten: een nieuw logo en de nieuwe slogan 
‘ontplooi je mogelijkheden’. De volgende stap is de werkvloer bij het marketingbeleid betrekken. Immers, 
zorgmedewerkers zijn de belangrijkste marketeers van een zorgorganisatie!”

Charles Stoop, Clustermanager

  Sjors van Leeuwen, Indora Managementadvies



Missie
SWZ helpt mensen met een beperking in alle fasen 
van hun leven om zoveel mogelijk op eigen kracht 
mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor 
professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening 
aan cliënten en hun sociale netwerk. De vraag van de 
cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. 
Wij doen dit op basis van gelijkwaardigheid met 
deskundige en betrokken medewerkers. 

Visie
SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie 
met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes 
maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die 
gedachten benaderen we onze cliënten. Niet het 
beste ervan maken, maar het beste eruit halen. 
SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en 
begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en 
Noordoost-Brabant. Om dit te bereiken, werken we 
samen met partners die een aanvullende waarde 
kunnen hebben.

Kernwaarden
Voor het realiseren van onze missie en visie zijn vier 
kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, 
verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn 
de bouwstenen van onze manier van werken en 
handelen.

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat 
ook SWZ kritisch moet kijken naar de te varen koers. 
De gehandicaptenzorg is volop in beweging: de 
ondersteuningsvraag verandert, de financiering van 
de zorg wijzigt (ZZP’s), er is minder zorgpersoneel en 
meer concurrentie. Daarnaast verandert de samen-
stelling van de populatie: stabilisatie van de groep 
(E)MG - (ernstig) meervoudige gehandicapten
 - en groei van de groep mensen met NAH – niet 
aangeboren hersenletsel. Ook wordt steeds meer 
ondernemerschap verwacht van instellingen. 

Marktverkenning
Om op al deze ontwikkelingen in te spelen, heeft 
SWZ in 2010 een uitgebreide marktverkenning 
laten uitvoeren door het adviesbureau Indora 
Managementadvies. Hierbij werd een groot aantal 
interne en externe belanghebbenden betrokken. 
Het resultaat: zeventien speerpunten waarop SWZ 
zich kan profileren, uitgaande van erkende kracht 
en inspelend op de behoeften van de markt. Deze 
speerpunten hebben geleid tot een gedegen meer-
jarenbeleidsplan voor de jaren 2011-2015.

Voor SWZ stond 2010 in het teken van verkennen en inzicht krijgen. 
Hoe staan we er als organisatie voor? Wat is onze plaats in de samen-
leving? 

Missie, visie en kernwaarden.
Op basis van de marktverkenning heeft SWZ ook de missie, de visie en de 
kernwaarden geherformuleerd en als volgt beschreven:

cliënt

De cliënt staat centraal. 
Overige belanghebbenden bieden
haar/hem en elkaar ondersteuning.

Groen is de kleur van veilig, vernieuwing en
zorgt voor vrede en harmonie in ons leven

Rood is de kleur van fysieke energie, passie en verlangens

Oranje wordt geassocieerd met vitaliteit. 
De kleur die hoort bij beweging, warmte en levenskracht

direct
betrokkenen

organisatie &
medewerkers



2      Anne Anders



Meer regie bij de cliënt



Anne zegt:

“Het uitgangspunt is: 
behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen”

“Een andere manier van denken en handelen”

“In gesprek met de cliënt afspraken met elkaar maken”



‘Anne Anders’ symboliseert een cliënt van SWZ. 
Zij helpt onze organisatie bij het nadenken over de 
benadering van cliënten. Anne Anders is een organi-
satiebreed project, ontstaan vanuit de invoering van 
de zorgzwaartebekostiging (ZZP). 
Hierbij staat de individuele cliënt met zijn individuele 
vragen centraal. Dat vraagt om een andere manier 
van kijken, luisteren, vragen, plannen, organiseren en 
doen. In 2010 is SWZ druk bezig geweest met deel-
projecten die zich richten op drie onderdelen: dienst-
verlening, bedrijfsvoering en leren & ontwikkelen.

Persoonlijk plan
Een belangrijk onderdeel van Anne Anders is het 
ontwikkelen van een nieuw Persoonlijk plan voor 
SWZ-cliënten. Kernbegrippen hierbij zijn ‘regie over 
het eigen leven’ en ‘kwaliteit van bestaan’. 
In het Persoonlijk plan spreken cliënt en SWZ samen 
af welke zorg- en dienstverlening ingezet wordt. 
Voor medewerkers is het plan de leidraad van al hun 
handelen.   

Samen
Samenwerken loopt als een rode draad door het 
project Anne Anders. Cliënt en medewerker door-
lopen samen een veranderingsproces en denken 
samen na over oplossingen. Dat kan tot mooie dingen 
leiden. Door telkens weer de dialoog aan te gaan.

Samen duidelijke afspraken maken waar iedereen 
zich aan houdt, ook dat is erg belangrijk. Want Anne 
Anders gaat niet alleen over rechten, maar ook over 
plichten. Dus als een vrijwilliger is geregeld om bij 
een bepaalde activiteit cliënten te ondersteunen, 
dan horen ook de cliënten aanwezig te zijn. 
Afspraak is afspraak. 

De cliënt meer regie geven over zijn eigen leven. Om dat voor elkaar te 
krijgen, moet je als organisatie anders werken. Dat gaat niet vanzelf. 
Het project Anne Anders helpt hierbij. 



Anne zegt:

“Op een creatieve manier samen naar oplossingen zoeken”

“Anne Anders zorgt voor beweging bij medewerkers en cliënten”

“Anders is niet altijd slechter, 
als je maar een positieve draai kunt geven aan een verandering”



“Het is mooi om te zien dat SWZ met Anne Anders ‘kwaliteit van bestaan’  en ‘kwaliteit van dienstverlening’ écht 
wil vertalen naar concreet gedrag. Kwaliteit van zorg wordt immers vooral zichtbaar door wat we doen.  Onze 
stichting heeft SWZ in 2010 geholpen zorgvuldig om te gaan met de gevolgen van  de zorgzwaartebekostiging. 
De focus moet blijven liggen op de kwaliteit van dienstverlening, maar het is nodig een directe link te leggen 
naar de financiën. 
Het begeleiden van een aantal bijeenkomsten over het Persoonlijk plan vond ik een bijzondere ervaring, omdat 
dit met cliënten, verwanten en medewerkers samen gebeurde. SWZ wil duidelijk niet óver mensen praten, maar 
vooral mét alle betrokkenen.” 

John Sijnke, adviseur bij Stichting SPOT



3      Huisvesting



Huisvesting op de schop



Ellen van de Wiel, bewoonster van De Rietbeemd:

Jeroen Maassen, bewoner van De Rietbeemd:

Medewerkers over de opknapbeurt van Zonhove:

Ook cliënten zijn tevreden:

“Ik vind het grandioos dat ik hier woon! De eerste dag kon ik al gelijk goed slapen. We hebben een 
grote huiskamer en een balkon. En we hebben ons appartement helemaal zelf mogen inrichten.”

“We hebben nu echt een eigen appartement, met een woonkamer, slaapkamer en keuken. Op vrijdag 
ben ik heel druk met wassen, koken, spullen opruimen. Ik kan dan alles lekker rustig op mijn gemak 
doen. Niemand die me lastig valt. Ik houd ervan op mezelf te zijn, en niet zo van de drukte. Ik zoek de 
gezelligheid op wanneer ik dat wil.” 

“De gangen, badkamers en gezamenlijke ruimten zijn fris en functioneler geworden”. 

“We kregen de mogelijkheid om onze eigen kamers 
op te knappen met hulp van familie en vrijwilligers.
Die kans hebben we aangegrepen!”



Opknapbeurt Zonhove
Op basis van de marktverkenning is in 2010 bepaald 
dat locatie Zonhove, in Son, haar functie behoudt: 
veilig en verzorgd wonen in een beschermde 
omgeving. Zonhove blijft een plek voor kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen met een ernstige 
en/ of meervoudige handicap. Zonhove biedt rust en 
geborgenheid. 

Het is een plek waar je gemakkelijk van je woon-
verblijf naar de diverse voorzieningen kunt komen. 
Voorzieningen die gericht zijn op persoonlijke 
ontwikkeling, zorg en ondersteuning, maar ook op 
maatschappelijke integratie. Zonhove is daarom een 
open en uitnodigend terrein, met voorzieningen 
die nadrukkelijk ook bestemd zijn voor inwoners en 
bedrijven van Son.

Om wonen en werken op Zonhove zo plezierig 
mogelijk te maken, is in november 2010 een revitali-
seringsplan van start gegaan. Dit houdt in dat diverse 
gebouwen opgeknapt worden. Het plan loopt tot de 
zomer van 2011. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
vastgoedplan voor de toekomst op langere termijn.  

Nieuwbouw Schijndel
Tien cliënten verhuisden in mei 2010 naar hun nieuwe 
appartementen in Woonvorm De Rietbeemd aan de 
Rietbeemdweg in Schijndel. Het appartementen-
complex heeft een moderne uitstraling. Op de 
begane grond is een kinderdagverblijf gevestigd. De 
woonvorm ligt dicht bij onder andere winkels en een 
huisartsenpraktijk. Begin juli was er een feestelijke 
officiële opening, samen met de bewoners en familie.

Nieuwbouw Eindhoven
In 2010 is gestart met de bouw van twee nieuwbouw-
complexen in Eindhoven. Beide projecten worden in 
2011 opgeleverd.  
Aan de Tonnaerstraat komt een appartementencom-
plex waarin 27 woonappartementen gereserveerd 
zijn voor SWZ-cliënten. Dit project wordt uitgevoerd 
door corporatie Domein.
Aan de Palladiostraat bouwt corporatie Woonbedrijf 
voor SWZ een nieuw dagactiviteitencentrum, met 
daarboven 12 zorgappartementen. Bij de officiële 
start van de bouw vereeuwigden twaalf cliënten hun 
handafdruk in een blok beton, dat bij de hoofdingang 
van het activiteitencentrum geplaatst wordt. 

Bij de tijd blijven betekent ook zorgen dat de huisvesting op orde is. 
Cliënten moeten een prettige woonplek hebben die aan alle eisen 
voldoet. Een revitaliseringsplan voor Zonhove en nieuwbouw in 
Eindhoven en Schijndel zetten de toon.



4      Medezeggenschap



Cliënten praten mee



“De animo voor medezeggenschap is erg afhankelijk van het vertrouwen dat je in elkaar hebt. Het 
gevoel dat er echt naar je geluisterd wordt en dat er ook echt iets gedaan wordt met je vragen en 
ideeën. Maar vooral moet ervoor gezorgd worden dat de afspraken bij de basis goed zijn. Dat begint 
met continuïteit in de contacten met ons. Vaste aanspreekpunten zijn belangrijk. Als wij weten waar 
we met onze vragen terecht kunnen en merken dat hier serieus mee wordt omgegaan, dan groeien de 
betrokkenheid en het enthousiasme vanzelf.”
“Ik heb gekozen voor een rol in het Cliëntberaad van onze woonvorm. Je bent dan vooral met praktische 
regelingen en afspraken bezig, maar volgens mij is dat de basis voor medezeggenschap. Ik hoop dan 
ook dat de Cliëntenraad goed contact met ons houdt”

“Open en heldere communicatie op elk niveau is niet alleen belangrijk om ons prettig te voelen, maar 
kan ook problemen en klachten voorkomen. Voor mij begint medezeggenschap met de wijze waarop 
medewerkers ons benaderen. Het is belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten en om respect te 
hebben. Persoonlijke aandacht voor alle cliënten moet centraal staan.”
“SWZ kan veel baat hebben bij het investeren in onze visie en mening. Die laat ik daarom graag horen. 
Zelf word ik daar ook sterker van. Persoonlijk wil ik vooral stimuleren dat de organisatie oog heeft voor 
een goede werkhouding van de medewerkers. Een houding die uitgaat van welgemeende interesse in 
de persoon en de bereidheid om te luisteren.”

Wim Hordijk, deelnemer van Activiteitencentrum Helmond en afnemer van 
ambulante diensten van SWZ. Voorzitter van de SWZ-Cliëntenraad en lid van 
het Cliëntberaad van het AC Helmond. 

Joke Gubbels, deelnemer van Activiteitencentrum Eindhoven, nieuw lid van 
de Cliëntenraad van SWZ en initiatiefneemster van het Cliëntberaad van 
AC Eindhoven. 

Gert-Jan Steenbakkers, woont in Woonvorm Stevin 40 in ’s Hertogenbosch 
en is momenteel lid van het Cliëntberaad daar. Hij is al vele jaren actief 
betrokken bij de medezeggenschap binnen SWZ.

“De cliënt centraal stellen is meer dan een mooie kreet. Medezeggenschap houdt in dat je  cliënten 
serieus neemt in hun deskundigheid over hun beperkingen en de wijze waarop ze ondersteund kunnen 
worden. Meedenken kan vanzelf gaan als je aandacht hebt voor elkaars mogelijkheden en talenten. 
Daarom ben ik tevreden met de afspraken die we gemaakt hebben.”
“Medezeggenschap is niet alleen maar vergaderen. SWZ vraagt onze mening over zaken die voor ons 
belangrijk zijn, dus moeten we dat op een goede manier doen. Wij zijn geen professionals, maar kunnen 
wel vanuit onze eigen ervaring veel praktische adviezen geven. Op deze manier is medezeggenschap 
heel motiverend. Want er is nog een wereld te winnen!”



Medezeggenschap is niet nieuw bij SWZ, maar de 
structuur liep niet in de pas met de veranderingen in 
de organisatie. En er bleven vragen hangen: doen we 
genoeg om cliënten écht hun eigen leven te laten 
leiden? Is onze organisatie voldoende duidelijk en 
transparant voor hun? Maakt SWZ de goede organi-
satorische keuzes? Benutten we alle mogelijkheden? 
Houden we voldoende de focus op wat echt in het 
belang is van onze cliënten? 

Alleen goed georganiseerde medezeggenschap kan 
voor antwoorden zorgen. Bovendien, als je cliënten 
meer regie over hun eigen leven wilt geven, moeten 
zij ook meer invloed hebben op de organisatie van 
de hulpverlening. SWZ heeft baat bij kritische cliënten 
die meedenken en meepraten. Het is aan ons als 
organisatie om daarnaar te (leren) luisteren.

Drie pijlers
De nieuwe visie op medezeggenschap rust op drie 
pijlers:
•	Medezeggenschap	wordt	opgebouwd	vanuit	de	
 individuele zeggenschap over het eigen leven.
•	Medezeggenschap	moet	echt	invloed	hebben	op	de	
 besluitvorming en sluit aan bij de wijze waarop de ver-
 antwoordelijkheden in de organisatie zijn geregeld.

•	Medezeggenschap	dient	het	belang	van	alle	cliënten.		
 Zij moeten dan ook goed geïnformeerd worden.

Het uitvoeren van deze visie startte in 2010. Afge-
vaardigden van de cliënten en de Raad van Bestuur 
ondertekenden een visiedocument en samenwer-
kingsovereenkomst. Hierin staat helder beschreven 
hoe de visie in de praktijk gebracht wordt. Tijdens 
een informatiebijeenkomst werd de visie gedeeld en 
besproken met alle cliënten die in de oude situatie bij 
lokale Cliëntenraden betrokken waren. 

Cliëntenraad
De volgende stap: verkiezingen voor een nieuwe 
Cliëntenraad. Met een groot aanbod aan kandidaten 
verliep dit bijzonder succesvol. De gekozen leden zijn 
na de zomer van 2010 enthousiast aan de slag gegaan. 
De waarde van de nieuwe Cliëntenraad is al merk-
baar. De inbreng van de raad komt de kwaliteit van 
de besluiten ten goede. Verder wordt in goed overleg 
hard gewerkt aan invoering van de nieuwe medezeg-
genschapstructuur op alle niveaus van de organisatie. 
Ook is in samenspraak met de nieuwe Cliëntenraad 
een klachtenregeling opgesteld.  

Een nieuwe visie en een nieuwe, enthousiaste Cliëntenraad. Er waait een 
frisse wind door de medezeggenschap. 



5      Ondernemen



Op de juiste plek



“De zorgmarkt is volop in beweging. Er verandert veel voor cliënten en medewerkers. In die woelige 
omgeving heeft Lunchroom De Keyser een waardevolle plek kunnen bieden aan cliënten, medewerkers 
en natuurlijk klanten.”

“In deze baan heb ik het helemaal naar mijn zin. Ik heb mezelf hier leren kennen, 
mijn mogelijkheden en onmogelijkheden, en hoe ik daarmee om kan gaan. Op deze 
plek, bij Lunchroom De Keyser, ben ik tot bloei gekomen. Niet voor niets doe ik mijn 
werk vaak zingend!” 

“Cliënten komen hier tot ontwikkeling doordat we in ze investeren en ze verantwoor-
delijkheden geven. Samenwerking vinden we heel belangrijk. Je helpt een ander 
niet door iets voor hem te doen, maar door naast hem te gaan staan en waar nodig 
te ondersteunen. Zo geef je iemand zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
Bovendien doen we het bij Tinks ook écht samen. Iedereen helpt mee in het 
creatieve proces rondom onze producten. De één tekent goed, de ander schildert 
goed. Samen maken we een schilderij. Mooi toch?”

“Er is altijd wat te doen. Vooral als het buiten mooi weer is, dan is het druk in de 
winkel. In de winkel zelf maken we ook producten, zoals kaarten en theelichtjes. 
Ik vind het werk bij Kado & Zo heel leuk.” 

“De afwisseling tussen het werken in activiteitencentrum De Schalm en in de 
winkel maakt het fijn. In de winkel is het vooral heel leuk om klanten te helpen. 
Soms verkoop je iets dat je zelf hebt gemaakt. Dat maakt me trots.”

Barbara Baaijens, Specialistisch begeleider bij Lunchroom De Keyser

Nathalie Reinink, werkt bij Lunchroom De Keyser 

Willy Sengers, Specialistisch begeleider bij Galerie/Atelier Tinks

Xaviera van Herreveld werkt bij Kado & Zo

Ook Zhara Gharemani is is actief bij Kado & Zo



Galerie/Atelier Tinks
In deze cadeaushop voor jong 
en oud, gevestigd in Boxtel, 
maken en verkopen mensen 
met een lichamelijke of meer-
voudige beperking unieke, professioneel ogende 
producten. Dit varieert van schilderijen tot beschil-
derde dienbladen, van schalen tot kleinmeubelen en 
van sieraden tot kaarsen. Tinks kent ook twee kaar-
tenlijnen, afgeleid van de schilderijen, die succesvol 
door heel Nederland worden verkocht. 
Voor de ene cliënt is Tinks een vertrouwde, aange-
name werkplek, voor anderen is het een mogelijke 
opstap naar vrijwilligerswerk of een gewone baan. 
Klanten kunnen vanuit de winkel doorlopen om een 
kijkje te nemen in het atelier. 

In 2010 ontwikkelde Tinks een nieuwe lijn van unieke 
en kleurrijke textielproducten, gemaakt van onder 
andere wolvilt en pure zijde. Ook werd in dat jaar de 
nieuwe website gelanceerd. Op www.tinks.nl staat 
veel informatie over de deelnemende cliënten, 
medewerkers en producten. Wie goed op de hoogte 
wil blijven, kan zich op een nieuwsbrief abonneren.

Lunchroom De Keyser
In het hart van Helmond ligt de 
gezellige Lunchroom De Keyser, 
een leerwerkbedrijf voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king en/of NAH. In de lunchroom kunnen ze (weer) 
kennis maken met een werkritme en werkcultuur, 
maar ook vaardigheden aanleren om de afstand tot 

de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast wordt er 
dagbesteding met arbeidsmatige taken aangeboden. 
De focus ligt hierbij altijd op wat wél kan. Naast een 
leerwerkbedrijf is de lunchroom een heel gezellige 
plek waar klanten gastvrij worden onthaald en je 
heerlijk kunt eten. Nieuwsgierig? 
Op www.lunchroomdekeyser.nl staat de menukaart.

Eén keer per twee maanden biedt Lunchroom De 
Keyser onderdak aan Café Brein. Dit is een trefpunt 
voor mensen met NAH, hun partners, ouders of 
kinderen, vrienden, hulpverleners of andere 
geïnteresseerden. Tijdens iedere bijeenkomst van 
Café Brein staat een onderwerp centraal. 

Kado & Zo
In deze bijzondere 
winkel in het cen-
trum van Son en Breugel maken en verkopen 
ongeveer dertien cliënten met een meervoudige 
beperking allerlei decoratie- en cadeauartikelen. 
Kaarsen, houten speelgoed, mozaïek, keramiek, 
glaswerk en houten voeder- en vogelhuisjes; het is 
er allemaal te vinden. De winkel speelt met de 
producten in op de tijd van het jaar, bijvoorbeeld 
Sinterklaas, Kerst, Valentijn of het voorjaar. 
Alle artikelen worden gemaakt bij Kado & Zo en in 
activiteitencentrum De Schalm, op het nabijgelegen 
terrein van Zonhove. De enthousiaste deelnemers 
hebben elk een dagdeel winkeldienst. Hiervoor 
hebben ze een cursus Winkeltraining gevolgd. 
De winkel is op werkdagen open van 9.30 – 16.30 uur.

Leren, werken, jezelf ontwikkelen en soms opnieuw ontdekken. 
Bij de drie leerwerk-ondernemingen van SWZ kan het allemaal. 
Een succes-formule die vooral gericht is op wat iemand wél kan.

G a l e r i e

A t e l i e r
TINKS

www.tinks.nl



6      Samenwerking



Samen staan we sterker



Samenwerkingspartners:

Zorgkantoren Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant
Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)
MEE-kantoren in Noordoost- en Zuidoost-Brabant.
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Stichting Zorgaanbieders Zuidoost-Brabant
Emiliusschool Son
Revalidatiecentrum Blixembosch, Libra Zorggroep
UWV
Mytylscholen Gabriël (’s-Hertogenbosch) en Eindhoven
Revalidatiecentrum de Tolbrug
Catharina-ziekenhuis Eindhoven  
GGZ Oost Brabant
GGzE (GGZ Eindhoven en de Kempen)
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe
Medisch Centrum ‘de Linden’
Zorgcirkels
ORO
Cello
Lunet zorg
Dichterbij
Stichting Broodnodig
Afasiecentrum Dommelhoef

Zorgboerderij het Vreigelke, Ospel 
Nettisch
Zorgkwekerij Het Lieseind
Het Paardrijk Zorghoeve ’t Binnenveld
Stichting Sportstimulering ‘s-Hertogenbosch
NAH-Netwerk Zuidoost Brabant en Noordoost Brabant
Integrale vroeghulp, Kernteam Eindhoven/De Kempen
Transitienetwerk Zuidoost Brabant
IVN
Welzijnswerk Someren
Welzijnswerk de Punt Weert
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
ROC’s en HBO onderwijsinstellingen
Zorgverzekeraars CZ, UVIT, Achmea, Menzis, Agis, 
de Friesland, Multizorg VRZ
Platforms Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) en 
Son en Breugel (PGSB).
Kans Plus
Vrijwilligersorganisaties
Stichting Welzijn Zonhove
Jongerenwerk Son en Breugel
Landelijk Steunpunt Medezeggenschap 



Actief zijn in sociale netwerken buiten de organisatie 
of woonvorm bevordert maatschappelijke participa-
tie. Daarom realiseert SWZ steeds meer kleinschalige 
voorzieningen in de buurt van de sociale omgeving 
van cliënten. 

Voor een optimaal resultaat werken we samen met 
onder meer mantelzorgers en ketenpartners op het 
gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Eigenlijk met 
elke organisatie en iedereen die een bijdrage kan 
leveren aan de manier waarop onze cliënten invulling 
willen geven aan hun eigen leven.

Formeel en informeel
SWZ heeft met veel partners een goede relatie. Die 
samenwerking koesteren we. Met een aantal partijen 
hebben we formele samenwerkingsovereenkomsten, 
maar vaak vinden we elkaar ook ‘in goed overleg’.  
In elk publieksjaarverslag zetten we de schijnwerper 
op enkele partners. Deze keer zijn dat er drie: 
Revalidatiecentrum Blixembosch, de Emiliusschool en 
de vele vrijwilligers.

Overzicht
Een uitgebreid overzicht van al onze partners staat 
hiernaast.

SWZ stimuleert cliënten om zoveel mogelijk mee te doen in de maat-
schappij. Midden in het leven staan, daar gaat het om. We doen dat niet 
alleen, maar met een groot aantal partners. Want samen staan we sterker.



Revalidatiearts Ruud Royen

John van Dijen, Emiliusschool

“Elk kind heeft een vast team van verschillende behandelaars. Samen maken zij een plan waarin staat 
welke behandelingen nodig zijn om een bepaald probleem aan te pakken. Op die manier kunnen de 
verschillende therapieën elkaar aanvullen en versterken. Belangrijk uitgangspunt is de hulpvraag van 
kind en ouders. En bij alle belangrijke beslissingen over de behandeling worden de ouders betrokken.”

“Bijzonder aan de samenwerking met SWZ is de interdisciplinaire werkwijze tussen ouders, betrokken 
behandelaars en de revalidatiearts. Bij deze benadering wordt niet vastgehouden aan de eigen 
discipline of vakgebied, maar wordt een tussenpositie gecreëerd. Soms kan dat door de perspectieven 
van behandelaars te combineren. Dit gaat verder dan multidisciplinaire samenwerking. Ook dan is 
sprake van combineren, maar wordt wel vastgehouden aan de eigen discipline.”  

 “Wij doen er alles aan om het motto ‘Worden wie je bent’ waar te maken. Onze school moet voelen 
als een warme deken. Van onze medewerkers verlangen we dat ze net dat juiste fingerspitzengefühl 
hebben om met deze bijzondere groep kinderen te werken.”

“Ouders kiezen voor de combinatie van de Emiliusschool en SWZ omdat de totale zorg vanuit één 
lijn wordt uitgevoerd: één-kind-één-plan. Zo’n gecombineerd pakket van onderwijs en wonen of 
logeeropvang, behandeling of ambulante ondersteuning betekent een hele hoge zorgkwaliteit. 
Eén plus één is in dit geval meer dan twee.” 



Hét centrum voor specialistische revalidatiezorg in Zuidoost-Brabant. Al ruim 25 jaar werken SWZ en 
Blixembosch nauw samen ten behoeve van de revalidatiepoli voor (ernstig) meervoudig gehandicapte 
kinderen. Dit gebeurt op de locatie Zonhove, waar de revalidatiearts enkele uren per week actief is. In 
overleg met behandelaars en ouders zijn de volgende behandelingen mogelijk: fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie, gedragswetenschappelijke behandeling, diverse gespecialiseerde behandelingen en adviezen 
(communicatie, computerondersteuning, psychische- en gedragsproblemen, houding en mobiliteit). 

Daarnaast ondersteunt een revalidatiearts van Blixembosch de AVG-arts van SWZ bij de algemene medische 
zorg aan cliënten die op locatie Zonhove wonen.

Revalidatiecentrum Blixembosch

Emiliusschool

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt ook voor de Emiliusschool, die naast de locatie 
Zonhove ligt. Al meer dan 35 jaar bestaat er een intensieve samenwerking, vanuit een gemeenschappelijke 
ambitie en visie. Immers, de Emiliusschool biedt onderwijs, begeleiding, uitdaging en ondersteuning aan 
leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen. De raakvlakken zijn dus groot. 
 
Door de organisatorische veranderingen bij SWZ is in 2010 de positie van de Emiliusschool enigszins 
gewijzigd. In plaats van dé samenwerkingspartner op onderwijsgebied is de school nu een van de 
onderwijspartners. Dat was even wennen, maar door 
vast te houden aan het uitgangspunt ‘de cliënt centraal’ 
is er een nieuwe samenwerkingsvorm gevonden. 
Hierin werken SWZ en de Emiliusschool nog steeds 
samen op de volgende punten: persoonlijk plan, 
behandelingen, observatie/analyse/onderzoek, 
deskundigheidsbevordering, verpleegkundige en 
verzorgende handelingen en de ontwikkeling van 
ICT-toepassingen rondom onderwijs en behandeling.



“De vrijwilliger is een welkome schakel tussen het dagelijks leven van de cliënten en de maatschappij 
om hen heen. Als iedere vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker.”

“Zwemclub Plons is een geweldig voorbeeld van het onmogelijke weer mogelijk maken. 
Toen het zwemmen van de cliënten van de locatie Zonhove zou moeten stoppen vanwege de nieuwe 
zorgfinanciering, leidde dit tot ongeloof, verbijstering en woede bij cliënten, ouders, personeel en de 
betrokken vrijwilligers. Maar in plaats van te blijven hangen in die frustratie heeft een aantal ouders, 
vrijwilligers en de afdeling Recreatie de krachten gebundeld. Binnen een paar maanden is, onder de 
paraplu van KansPlus/PhiladelphiaSupport, de eigen zwemclub Plons opgericht. De coördinatie is 
helemaal in handen van vrijwilligers.”

“Ik weet hoe heerlijk het is om te zwemmen. Toen ik wat meer vrije tijd kreeg, wilde ik deze hobby weer 
oppakken, maar bij mijn oude zwemclub kende ik niemand meer. Toen dacht ik: misschien kunnen ze 
me als vrijwilliger gebruiken op Zonhove, om samen met cliënten te zwemmen. En wat blijkt, ze zijn 
dolgelukkig met me! Iedere week ga ik samen met een cliënt bewegen in het water. Ik vind het heerlijk 
en de cliënt geniet zichtbaar van het zwemmen en ons gezellige contact.” 

“Vrijwilligers betekenen ontzettend veel voor cliënten, want door hun inzet kunnen meer activiteiten 
georganiseerd worden. Die zijn niet alleen leuk, maar vaak ook noodzakelijk voor het geestelijke en 
lichamelijke welzijn van de cliënten. Vrijwilligers vinden hun werk zelf ook waardevol. Het is altijd 
afwisselend en elke dag heeft kostbare momenten waar je van kunt genieten.”  

 “SWZ stimuleert vrijwilligers om vanuit hun eigen situatie te kijken naar welk soort vrijwilligerswerk zij 
willen doen. Is het omdat je iets heel erg leuk vindt, je ergens goed in bent of juist nieuwe ervaringen 
wilt opdoen? Het kan allemaal. Zo nodig bieden we ondersteuning en de gelegenheid om cursussen 
te volgen. SWZ staat ook open voor initiatieven van vrijwilligers. Als iemand een passie heeft voor een 
bepaalde activiteit, bekijken we samen of en hoe dat binnen het vrijwilligerswerk vormgegeven kan 
worden.” 

Recreatiecoördinator Carla den Otter

Magret Coenen-van Steen, zwemvrijwilligster  

Cora van der Heijden, consulent vrijwilligers



Overal actief
Op veel verschillende plekken kun je vrijwilligers 
tegenkomen. Een kort en zeker niet volledig overzicht:
•	 Recreatieve	activiteiten,	zoals	ondersteuning	
 clubjes (IVN, koor ‘de Zonnestralers’, zaalvoetbal, 
 PSV Fanclub etc.), internetcafé, spelotheek, soos-
 activiteiten, TV-O uitzending, vakantie-activiteiten, 
 Koninginnedag, evenementen, Bike-Trike dag.
•	 Met	cliënten	wandelen,	boodschappen	doen,	
 zwemmen, een bezoekje brengen of een praatje 
 maken.
•	 Ondersteuning	tijdens	de	lunch	van	de	activiteiten-
 centra, koken op locatie, meehelpen met creatieve 
 activiteiten in een logeer- of woonsituatie en in 
 activiteitencentra.
•	 Ondersteuning	bij	paardrijden	of	bij	het	
 computergebruik van cliënten.
•	 Reparatie	en	onderhoudsklussen,	busvervoer	en	
 ophalen/wegbrengen van cliënten, administratieve 
 ondersteuning, hulp bij pastorale activiteiten.
•	 Meehelpen	in	de	winkels	van	SWZ.

Vrijetijdsloket
Om zoveel mogelijk cliënten van SWZ toegang te 
geven tot recreatieve activiteiten is in 2010 gestart 
met de uitvoering van een meerjarenplan om de 
afdeling Recreatie te veranderen in een Dienst 
Welzijn. Het doel is een zichtbaar vrijetijdsloket op te 
zetten waar alle cliënten terecht kunnen voor al hun 
vrijetijdsvragen. Vrijwilligers zullen een belangrijke rol 
spelen bij de uitvoering van het loket. 

Eerste stappen
Het aantal vrijetijdsmogelijkheden wordt fors 
uitgebreid, zo is de bedoeling. Ook bemiddeling en 
begeleiding door vrijwilligers naar bijvoorbeeld 
regionale clubs of vrijwilligerswerk maakt hier deel 
van uit. In 2010 zijn de eerste stappen gezet. Er is
samenwerking gezocht met andere plaatselijke 
vrijwilligersactiviteiten en met de Stichting Welzijn 
Zonhove. Cliënten kunnen voortaan op een activitei-
tenkalender en een speciale Hyves-pagina zien wat 
er te doen is. Nieuw is ook de jaarlijks terugkerende 
vrijwilligersavond. En nu al een groot succes: de eigen 
zwemclub Plons.

In 2010 kon SWZ rekenen op bijna 300 vrijwilligers. De jongste was 
12 jaar, de oudste 82. Sommige vrijwilligers zijn al meer dan 25 jaar 
actief voor SWZ!



7      Cijfers & Statistieken



Alles op een rijtje



Cijfers en statistieken - toelichting

Cliënten:

Financiën:

SWZ blijft een aantrekkelijke partner voor zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. 
Dat blijkt uit het stijgend aantal cliënten, dat een beroep doet op SWZ.

Het aantal cliënten met een verblijfsindicatie is stabiel gebleven. Dagbesteding laat een stijging zien 
van het aantal cliënten met 7%. De ambulante zorg kent zelfs een stijging van het aantal cliënten 
met 44%. Dit komt vooral door een toename van de samenwerkingsovereenkomsten voor onder-
aannemerschap. SWZ heeft deze overeenkomsten met 14 andere organisaties.

De invoering van de ZZP’s had tot gevolg dat SWZ minder inkomsten kreeg voor de verblijfsfuncties. 
Dit was voorzien en had geleid tot een begroting, waarbij bespaard moest worden. Ondanks deze
 “taakstellende” begroting, vielen de personeelskosten toch hoger uit dan verwacht. Hierdoor heeft
 SWZ het jaar 2010 afgesloten met een negatief resultaat van negenhonderdduizend euro.

De belangrijkste oorzaak voor de overschrijding van de personeelskosten ligt in het feit dat de plan-
ning van de personeelsinzet nog steeds gebeurde op basis van de zorgbehoefte vóór de invoering 
van de ZZP’s. Het vraaggestuurd inzetten van personeel, uitgaande van de keuze van cliënten en 
binnen de grenzen van hun indicatie, blijkt een ingrijpende verandering. Daaraan moest nog veel 
aandacht besteed worden. Dit gebeurde door middel van het project “Anne Anders”. 

Om te zorgen voor een betere beheersing van de financiële risico’s en het voorkomen van een 
negatief resultaat in 2011, is een ombuigingsprogramma opgesteld, dat bestaat uit 13 maatregelen. 
Een betere controle op de inzet van personeel, het verminderen van de overhead, efficiency-
maatregelen en het besparen op indirecte kosten zijn hierin de belangrijkste hoofdlijnen.

SWZ heeft financieel een moeilijk jaar achter de rug, maar er is voldoende inzicht in de oorzaken van 
het verlies en er zijn afdoende maatregelen genomen om dit om te buigen. Wij kunnen de toekomst 
met vertrouwen tegemoet zien. Voor 2011 is een begroting in evenwicht opgesteld, met behoud van 
de kwaliteit en met meer regie voor de cliënt.



Kengetallen medewerkers
 
Aantal medewerkers in dienst (incl. stagiaires) 772
Aantal vrouwelijke medewerkers 669
Aantal mannelijke medewerkers 103
Aantal medewerkers in een cliëntgebonden functie 570

Aantal fte’s 540

Kengetallen cliënten   

Cliënten met zorg en verblijf (totaal)  445
 Cliënten (E)MG met zorg en verblijf in Zonhove 150 
 Cliënten LG en NAH met zorg en verblijf in Oost Brabant 225 
 Cliënten met tijdelijk verblijf / logeren 70 
Cliënten dagactiviteiten  912
Cliënten extramurale functies  910

Kengetallen capaciteit en productie 2010 

Aantal bedden voor verblijfszorg 401
Aantal dagen met zorg en verblijf 137.883
Aantal dagdelen dagactiviteiten 114.634
Aantal uren extramurale productie 35.673

  Cliënten (E)MG met zorg en verblijf in Zonhove
  Cliënten LG en NAH met zorg en verblijf in Oost Brabant 
  Cliënten met tijdelijk verblijf / logeren
  Cliënten dagactiviteiten   
  Cliënten extramurale functies  

  vrouwelijke medewerkers 
  mannelijke medewerkers 

  cliëntgebonden functie  
  niet cliëntgebonden functie



BALANS PER 31 DECEMBER 2010  (na resultaatbestemming)
  
   
 31 december 2010 31 december 2009  
ACTIVA
  
Vaste activa       
    
Materiële vaste activa  € 15.391.669 € 16.667.991   
Financiële vaste activa  € 9.000 € 0   
Totaal vaste activa € 15.400.669 € 16.667.991   
   
Vlottende activa       
Voorraden € 0 € 0   
Vorderingen en overlopende activa € 1.471.937 € 1.642.972  
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort € 1.597.855 € 129.656   
Liquide middelen € 1.234.161 € 2.844.356   
Totaal vlottende activa € 4.303.953 € 4.616.984   
      
Totaal activa € 19.704.622 € 21.284.975   
 

       
      
PASSIVA        
   
Eigen vermogen       
Collectief gefinancierd gebonden vermogen €  3.608.218 € 4.512.499 
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen € 73.922 € 73.922   
Totaal eigen vermogen € 3.682.140 € 4.586.421   
      
Voorzieningen € 1.392.530 € 1.444.310   
 
Langlopende schulden € 7.185.505 € 7.860.962   
 
Kortlopende schulden     
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 7.444.447 € 7.393.282  
       
Totaal passiva € 19.704.622 € 21.284.975  
       
  



RESULTATENREKENING OVER 2010

       
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:               2010                2009 
 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 35.923.384 € 37.033.655
 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)     
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties € 1.982.638 € 2.021.178
Subsidies € 270.863 € 300.684
Overige bedrijfsopbrengsten € 635.496 € 452.890
Som der bedrijfsopbrengsten € 38.812.381 € 39.808.407
      
 
BEDRIJFSLASTEN:     
Personeelskosten € 25.654.835 € 25.996.549
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa € 1.720.888 € 1.495.252
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa € 236.924 € 0
Overige bedrijfskosten € 11.727.767 € 11.401.479
Som der bedrijfslasten € 39.340.414 € 38.893.280
      
 
BEDRIJFSRESULTAAT € -528.033 € 915.127
     
Financiële baten en lasten € -376.248 € -454.192
     
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING € -904.281 € 460.935
      
Buitengewone baten en lasten  0  0
     
RESULTAAT BOEKJAAR € -904.281 € 460.935
      
 
     
RESULTAATBESTEMMING               2010               2009 
  
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking): € -904.281 € 442.037 
Reserve aanvaardbare kosten € 0 € 18.898
Instandhoudingsreserve € -904.281 € 460.935
      
 



Stichting SWZ      Nieuwstraat 70, 5691 AG Son


