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Iedereen die bij SWZ is betrokken, kan met recht 
zeggen: “We hebben het beste uit onszelf gehaald.” 
Wij zijn trots dat we ondanks alle onzekerheden geen 
medewerkers die in de zorg werken, hebben moeten 
ontslaan. Ook zijn we trots dat onze cliënten goed 
met deze onzekerheden konden omgaan. 

Ondanks dit bijzondere jaar zijn we actief gebleven 
en zijn er mooie initiatieven ontwikkeld en resultaten 
bereikt, zoals het elektronisch cliëntendossier, de 
LEAN projecten, speciale vormen van dagactiviteiten, 
de inzet van vrijwilligers, de Gehandicaptenzorgprijs 
en de George Beusman CVA Innovatieprijs die SWZ 
heeft gewonnen.        

   

In dit jaarverslag kunt u er meer over lezen. We 
hebben dit turbulente jaar goed afgesloten en
daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken!

In 2015 gaan we vanuit deze inspiratie verder. 
Onze toegevoegde waarde krijgt vorm in het 
directe contact tussen de medewerker en de cliënt. 
De invulling hiervan zal in het jaar 2015 alle 
aandacht krijgen. Onze kernwaarde ‘vraaggericht’ 
zal ons hierbij ondersteunen.

Ik wens u veel leesplezier.

Jody Cath, Raad van Bestuur

“In het midden van de moeilijkheid ligt de kans” - Albert Einstein

De kernwaarden van SWZ zijn ‘respectvol, verantwoordelijk, slagvaardig 
en vraaggericht’. Vanaf 2012 heeft steeds één van deze waarden centraal 
gestaan. In 2014 was het thema “Slagvaardig, actief en alert inspelen op 
de ontwikkelingen”. Een mooier jaar voor deze kernwaarde is er niet. 
Het was het laatste jaar van de AWBZ, het jaar waarin ook SWZ zich 
voorbereidde op de hervormingen in de zorg. 
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1      Ontplooiing
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Het ICT-project voor dagbesteding wist bij de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2014 een 
waarderingsprijs in de wacht te slepen. Met complimenten voor ergotherapeut Karen Sterringa en 
Benjo Plandsoen, adviseur communicatie- en computerhulpmiddelen. Zij ontwikkelden onder meer 
een instructiefilm en een computerboekje voor de cliënt. De jury loofde het pionierswerk, noemde het 
ICT-product zeer toegankelijk voor anderen en adviseerde SWZ Zonhove het verder te ontwikkelen.

“Door de huidige financiering van de zorg is niet alles wat cliënten gewend zijn te krijgen nog vanzelf-
sprekend. We moeten dus creatiever omgaan met vragen en wensen. De cliënt kan hier zelf een groot 
aandeel in hebben. Zonhove wil bereiken dat de cliënt sterker wordt in het pakken van de eigen regie. 
Dit betekent niet persé dat je als cliënt alles zelf moet kunnen. Wel is het belangrijk dat je weet waar je 
vragen kunt stellen, en dat je weet wat je nodig hebt om een vraag beantwoord te krijgen of een wens 
uit te laten komen. Dat willen we voor elkaar krijgen. Ook voor de medewerkers heeft dit gevolgen. 
Als cliënten leren om hun eigen weg te kiezen, moet de begeleidingsstijl zich hierop aanpassen. In 
2015 werken we verder uit hoe het meenemen van de begeleiding vorm krijgt.”

Elly Thuis, projectleider Empowerment

Waarderingsprijs voor SWZ

“Weten waar en hoe je vragen kunt stellen”

Computermap

Groep / Klas:

Computermap

Groep / Klas:

Computermap

Groep / Klas:



Inzet ICT voor zinvolle dagbesteding
Computertechniek toepassen opent deuren voor 
nieuwe, zinvolle dagbestedingsvormen voor cliënten  
met een (zeer) ernstig meervoudige beperking. 
Tegelijkertijd vraagt deze specifieke doelgroep om 
individueel maatwerk. SWZ Zonhove pakte de 
uitdaging op, met als resultaat een bijzonder 
ICT-project. In eigen beheer is, samen met de 
Emiliusschool, een applicatie ontwikkeld waarmee 
elk beeld- en geluidsfragment interactief gemaakt 
kan worden. Cliënten bedienen het systeem met 
knoppen die via flexibele montagearmen in elke 
houding te bedienen zijn. 

Vertrekpunt is de belangstelling van de cliënt, 
bijvoorbeeld een favoriete film of een geliefd 
muziekfragment. De cliënt kijkt of luistert, het 
fragment stopt, de cliënt raakt de knop aan en start 
zo zelf alles weer op. Zo stimuleert het programma 
het actief bezig zijn en de visuele en auditieve 
beleving. Bij de ene cliënt wordt alertheid geprikkeld, 
terwijl iemand die ‘te veel’ beweegt dit voortaan op 
een positieve – en leuke! – manier kan doen.

Cliënten empoweren!
SWZ vindt het niet alleen belangrijk om cliënten 
centraal te stellen, maar wil hen ook sterker maken in 
hun sociale omgeving. Want daarmee kunnen ze nog 
beter regie over hun eigen leven voeren. Het project 
Empowerment bij SWZ Zonhove draagt hieraan bij. 
Het empoweren, ofwel versterken, gebeurt met 
behulp van coaches en ondersteuners. 
Coaches zijn cliënten die in gesprek gaan met andere 
cliënten over onder andere eten, bewegen, vrienden 
en werk. Deze onderwerpen kwamen eerder naar 
voren in een cliëntervaringsmeting. De inzet van 
coaches zorgt ervoor dat cliënten ervaringen kunnen 
delen, hiervan leren en samen vraagstukken oppak-
ken. Elke coach wordt individueel ondersteund door 
een medewerker van SWZ. Als duo hebben zij
scholing gekregen en ze houden ook samen de 
gesprekken met de cliënten.

Mens en organisatie laten groeien

Ontplooiing is en blijft een kernbegrip van SWZ. Ontplooiing van cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers. Ook in 2014 droegen diverse projecten 
hieraan bij. Ze laten mens én organisatie groeien.
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Alle clustermanagers en coördinerend begeleiders van Zonhove volgden in februari 2014 de eendaagse 
cursus ‘Communicatie met ouders’. Via rollenspel met acteurs en praktijkvoorbeelden werden ze zich 
meer bewust van de soms moeizame manier waarop begeleiders en ouders met elkaar communiceren. 
De cursus maakte duidelijk dat er volop mogelijkheden zijn om het voor iedereen beter en prettiger te 
maken. In 2015 krijgt de cursus een vervolg. Dan gaan teamleden met ouders sámen aan de slag, waarbij 
het spelen van praktijksituaties een belangrijk onderdeel van het programma vormt.

“De cursus was heel interactief en praktijkgericht. In de rollenspelen moest ik soms een ouder spelen 
en soms mezelf. Dat werkte heel goed. In de ouderrol merkte ik hoe vervelend het kan zijn wanneer 
een begeleider geen antwoord geeft. Ook te snel een oplossing voorgeschoteld krijgen, is niet fijn. Dat 
ontneemt je als ouder de kans om mee te denken. Wij begeleiders zijn veelal echte doeners, toch is 
het soms beter om een vraag te parkeren. Dat biedt ruimte om er eens goed over na te denken en met 
anderen – ouders of collega’s – te praten over mogelijke oplossingen. Vaak leidt dat bij mensen tot het 
gevoel dat men zich gehoord voelt, en dat is toch je doel.

In de cursus werden we ook geconfronteerd met de grenzen van zorg verlenen. Tot welk punt kun je met 
ouders en cliënten meevoelen en meedenken? Mooi vond ik dat daar de sociale media bij betrokken 
werden. Zoals het voorbeeld van cliënten en ouders die jou uitnodigen om ‘vriend’ te worden op 
Facebook. ” We kiezen er als SWZ voor om geen vrienden te worden op Facebook en/of te What’s app-en 
met cliënten/ouders/verwanten, ook als is dat soms lastig. Het blijkt dat medewerkers uitnodigingen 
onbewust wel accepteren. De kunst is hier zelf bewust van te worden, het vervolgens bespreekbaar 
te maken met de betreffende persoon(-en) en de uitnodiging niet te accepteren. Dit houdt de rollen 
zuiver en maakt dat je professioneel kunt blijven handelen.

Regien Vos, coördinerend begeleider Brink 19/Topaas 

Cursus ‘Communicatie met ouders’

“Meer ruimte nemen om over een vraag na te denken”
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In de proeftuin testen cliënten methodes en hulp-
middelen op comfort en zelfredzaamheid. De douche-
methode is als eerste bij de kop gepakt: welke is het 
meest geschikt voor cliënten die hulp nodig hebben 
bij het douchen en/of zonder ondersteuning niet lang 
zelfstandig kunnen zitten. Er worden drie methodes 
uitgeprobeerd: liggen op een douchebrancard, zitten 
op een kantelbare douchestoel, of half liggen/zitten op 
een douchehulpmiddel in kantelstand. De resultaten 
zijn in 2015 bekend. Daarna wordt ingezoomd op de 
producten.

Educatieve doedag vrijwilligers
In april vond de eerste educatieve doedag voor alle 
360 vrijwilligers van SWZ plaats. Zij waren op de locatie 
Zonhove welkom om mee te doen aan workshops 
en samen een hapje te eten. In de workshops kon 
iedereen zijn kennis bijspijkeren, bijvoorbeeld over 
omgaan met autisme of veilig werken met een tillift. 
Het programma omvatte ook creatieve en ludieke 
activiteiten, zoals je op papier laten vereeuwigen door 
een karikaturist.

SWZ wilde met dit initiatief alle zeer gewaardeerde 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hen nieuwe 
bagage meegeven. Het motto ‘Ontplooi je mogelijk-
heden’ geldt immers ook voor vrijwilligers. De dag 
werd financieel mede mogelijk gemaakt door 
Rabobank Het Groene Woud Zuid, die een aanvraag 
van SWZ honoreerde met 3.500 euro uit het fonds 
Het Groene Goud.

Start proeftuin hulpmiddelen

Om de kwaliteit van algemeen gebruikte hulpmiddelen te verhogen, is de 
werkgroep ‘Proeftuin Hulpmiddelen’ in het leven geroepen. Algemene hulp-
middelen zijn tafels, stoelen, bestek, douches, toilet, beugels, tilmatten, 
bedden, matrassen etcetera. Het doel van de proeftuin is meer duidelijkheid 
te krijgen over welk type hulpmiddelen het beste past bij welke cliëntgroepen. 
Dit is niet alleen goed voor het welzijn van de cliënt, maar bevordert ook 
uniformiteit in aanschaf en gebruik. Nu zijn er bijvoorbeeld zeven verschillende 
typen hoog-laag bedden met elk een eigen verstelsysteem. 
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2      Slagvaardig
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“Ik woon zelfstandig en krijg ambulante begeleiding. Ik vond het leuk om mee te doen met de pilot 
beeldbellen om te kijken welke mogelijkheden het mij zou bieden. Als ik terugkijk, ben ik blij dat ik 
mee heb mogen doen. Het contact met mijn begeleider is toegankelijker geworden. Hiermee wil ik 
zeggen dat het fijn is dat ik soms even een contactmoment heb waarbij ze mijn emoties kan zien en/of 
vragen kan beantwoorden, zonder dat er een extra huisbezoek ingepland moet worden. Wat ik ook als 
prettig ervaar: als mijn persoonlijke begeleider een keer niet kan, kan ik toch op een ander moment 
een contactmoment hebben. Ik heb dan even dat luisterend oor nodig en kan daarna weer verder. 
Voorheen zette ik het op de mail of belde, maar dat voelde toch anders. Verder heb ik meer de regie in 
eigen handen. Ik ben zelf naar een arts geweest, waarbij ik het wel belangrijk vind dat ik het consult 
kan nabespreken. Ik heb dat gesprek op laten nemen en op een later tijdstip met mijn begeleider 
doorgenomen. Ook kan ik via het inbellen mijn belangrijke post laten lezen en als het nodig is 
afwerken. Dat geeft mij dan meer rust.” 

Stijn van de Broek, cliënt uit Schijndel

“Ik ben geïnspireerd en dat was volgens mij de bedoeling, toch?”

“LEAN kan naar mijn idee een grote meerwaarde zijn voor alle locaties binnen SWZ”

“Ik kan niet wachten tot er andere LEAN-projecten binnen onze woonvorm worden doorgevoerd”

“Bij beeldbellen ziet de begeleider mijn emoties”

In november was er een LEAN-week. Tijdens een symposium werden veel tastbare en zichtbare 
resultaten gepresenteerd. In de wandelgangen spontane reacties van medewerkers:
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Succesvolle pilot beeldbellen
Van augustus tot december 2014 hebben zeventien 
cliënten van SWZ meegedaan met een pilot beeld-
bellen. Via een computer/tablet hielden zij ‘op afstand’ 
contact met hun (ambulant) begeleider. Bij beeld-
bellen maakt de begeleider op afgesproken momenten 
beeld- en luistercontact. Het elkaar kunnen zien biedt 
veel voordelen boven ‘gewoon’ telefoneren. Het beeld-
scherm maakt het bijvoorbeeld mogelijk om samen 
post, administratie en de agenda te bekijken. Alsnog 
een huisbezoek blijft altijd mogelijk, maar blijkt in de 
praktijk veel minder vaak nodig. Beeldbellen is altijd 
aanvullend en vervangt niet alle persoonlijke afspraken 
met de begeleider.

Het merendeel van de cliënten is zeer tevreden over 
beeldbellen. Als grootste voordelen noemen zij:  
meer regie over het eigen leven, meer privacy in huis
en beter kunnen regelen wanneer contact met de

begeleider gewenst is. Medewerkers kunnen reistijd 
omzetten in meer persoonlijke aandacht voor hun 
cliënten. De pilot bleek zo succesvol dat beeldbellen in 
2015 verder binnen SWZ uitgerold wordt. 

Aan de slag met LEAN 
Bij SWZ Zonhove is in 2014 de managementfilosofie 
LEAN (‘slank’) geïntroduceerd. Bij LEAN richt iedereen 
zich op het creëren van waarde, het tegengaan van 
verspilling en het centraal stellen van de klant. 
Het project Let’s LEAN heeft significant bijgedragen 
aan het terugdringen van budgetoverschrijdingen, 
hoge werkdruk en knelpunten in processen en samen-
werking. 
Een succesvol voorbeeld is de aanpak van de logistiek 
rondom het linnengoed in de woningen. Door een 
beter bestelproces zijn er geen overschotten meer, 
grijpen verzorgenden niet meer mis, daalde het 
aantal foutieve bestellingen en kunnen facturen beter 
gecontroleerd worden. Een overzichtelijker opberg-
systeem zorgde voor meer ruimte in de kamers. 
Door alle aanpassingen daalde de arbeidstijd (en dus 
arbeidskosten) voor het linnengoedproces met circa 
50 uur per week. Die tijd kan nu aan cliëntenzorg 
worden besteed. 
Andere processen waar medewerkers enthousiast mee 
aan de slag zijn gegaan: aanpak urineonderzoeken, 
inrichting van de toiletruimten, inrichting kleding-
kasten cliënten, e-mail verkeer binnen teams en 
registratie Melding Einde Zorg (MEZ).  

Doelgerichte vernieuwing werkt! 

Het jaar 2014 stond in het teken van ‘slagvaardigheid’. Bij SWZ staat dat voor 
initiatief nemen, openstaan voor nieuwe ervaringen en doelgericht werken. 
Dit heeft handen en voeten gekregen in innovatieve zorgconcepten, nieuwe 
dagbestedingsvormen en vernieuwende informatie- en communicatie-
projecten. 
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Medewerkers van SWZ houden elkaar voortaan op een nieuwe en moderne manier op de 
hoogte van hun professionele activiteiten. Dit gebeurt via Yammer, een soort interne Twitter 
waarbij de vraag ‘Waar werk je aan?’ centraal staat. Collega’s delen updates over hun werk, 
reageren op elkaar, plaatsen nieuws, stellen vragen en krijgen antwoorden. Het doel is om 
locatie-overstijgend kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Zo kan iedereen meer 
gebruikmaken van elkaars expertise en meer zicht krijgen op elkaars werk. Eind 2014 waren 
er circa 400 SWZ-collega’s aangesloten op Yammer.

Yammer verbindt medewerkers met elkaar
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Diverse zorg- en culturele organisaties, de gemeente 
en verenigingen zijn eraan verbonden. Zij bedenken 
onder andere innovatieve projecten die bijdragen aan 
de participatiesamenleving. SWZ koos voor het opzet-
ten van een tv-kanaal omdat bewoners van Zonhove 
hiervan ook kunnen profiteren. Veel bewoners willen 
graag bij activiteiten in het dorp aanwezig zijn, maar 
dat lukt niet altijd door bijvoorbeeld het ontbreken van 
begeleiding of geld, of omdat een activiteit op locatie 
bijwonen te veel prikkels oplevert. 

Rechtstreekse uitzending
S&B TV zendt livestream reportages uit van allerlei 
evenementen. Vrijwilligers uit het dorp maken de 
opnamen. In het startjaar 2014 werd onder meer   
       rechtstreeks verslag gedaan van het 
             Breugels Festijn, de fakkeltocht voor het
               Bijna Thuis Huis, concert Pro
                Honore et Virtute, Koningsdag,
               lijsttrekkersdebat gemeente-

raadsverkiezingen, herdenkingsactiviteiten bevrijding, 
Sinterklaasintocht, kerstconcert, Towerfestival en de 
Zonhove Bike en Trikedag. Iedereen kan hier live van 
genieten. Terugkijken kan ook, via ‘Uitzending Gemist’ 
en ‘Archief’.  

Dagbesteding
Gekoppeld aan de lancering van S&B TV heeft SWZ 
een dagbestedingsgroep opgezet. Cliënten zijn 
betrokken bij eenvoudige foto- en filmbewerking 
en maken aftitelingsteksten. In 2015 wordt de dag-
besteding mogelijk uitgebreid door cliënten met een 
maatje als filmteam op pad te laten gaan. Als cliënten 
voor hun activiteiten extra scholing nodig hebben, is 
dat mogelijk.

Voor 2015 staat ook een koppeling gepland met TV0, 
het interne tv-kanaal van Zonhove. Hierdoor kunnen 
de uitzendingen niet alleen op de computer maar ook 
op een tv-toestel bekeken worden.

SWZ verbindt dorpsbewoners met Son en Breugel TV. 

Het begrip participatiesamenleving heeft in Son en Breugel een impuls 
gekregen door een bijzonder project van SWZ Zonhove: Son en Breugel TV 
(S&B TV). Dit tv-kanaal op internet is een onderdeel van de portal 
www.sonenbreugelverbonden.nl, opgezet om de gemeenschapsvorming 
en verbinding tussen alle inwoners van Son en Breugel te bevorderen. 
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“Op 1 september zijn we gestart met de nieuwe dagbestedings-
groep Diamant. Diamant staat in het kort voor zuiver, bijzonder 
en intens. Aan deze dagbesteding nemen cliënten deel die 
minder prikkels zoeken, fysiek en mentaal ouder worden. 
Niets moet, het gaat om zijn wie je bent. 

Wij bieden rust, een lager tempo, een arm om je heen en een 
luisterend oor. We hebben het allemaal erg naar onze zin op 
Diamant.” 

Yvonne van Oers, Persoonlijk Begeleider 

Rustig tempo bij Diamant
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Topaas is bedoeld voor cliënten die (complexe) 
medische zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege 
ernstige epilepsie, moeilijk instelbare diabetes of 
longproblemen. Hun lichamelijke conditie, in 
combinatie met intensieve zorg op maat, laat 
schoolbezoek of dagbesteding in een groep niet 
altijd toe. Hierdoor verbleven deze cliënten vrijwel 
alleen nog in hun woning, met weinig zinvolle en 
prikkelende daginvulling. 
De komst van Topaas heeft dit veranderd. Het is een 
grote, gezellige huiskamer geworden met een mooie 
belevingshoek. Uitgangspunt van de begeleiding is 
het meebewegen met de cliënt. Is die bijvoorbeeld 
’s ochtends benauwd, dan wordt eerst ingezet op 
het verminderen van het lichamelijk ongemak. 
Daarna bekijken de begeleiders hoe ze één-op-één 
prikkelende activiteiten kunnen inzetten. 

Diamant richt zich op cliënten die de dag op eigen 
tempo willen invullen. Ouders, naasten en vrijwilligers 
ondersteunen Diamant tijdens activiteiten. Zo ontstaat 
een zeer gevarieerd dagprogramma en doen cliënten 
volop mee in de samenleving. 
In de rode Diamant-groep wordt gegeten en staat 
actief bezig zijn centraal. De blauwe Diamant-groep 
biedt belevingsgerichte activiteiten aan, zoals dia’s 
kijken, snoezelen en oude platen luisteren.

Jade is ingericht voor cliënten met een zeer intensieve 
begeleidingsvraag die zeer gevoelig zijn voor over-
prikkeling en/of veranderingen. Bijvoorbeeld door 
een stoornis in het autistisch spectrum. In deze klein-
schalige groep is er vooral begeleiding op maat om 
onrust en negatieve emoties te verminderen. Elke 
cliënt doorloopt een persoonlijk dagprogramma met 
een vaste structuur, een gedoseerd prikkelaanbod en 
aandacht voor beweging en sensorische integratie. De 
groep heeft ook individuele, beschutte werkplekken. 

Okido, de vroegbegeleiding voor de allerjongsten, 
verhuisde naar de nabijgelegen Emiliusschool. 
Hierdoor is de samenwerking tussen SWZ Zonhove 
en de school verder verstevigd. In de nieuwe ruimte 
ontvangen jonge kinderen dagbehandeling en kunnen 
zij in aparte slaapkamers een middagdutje doen. De 
Emiliusschool biedt extra voorzieningen, waaronder 
multi-sensorische ruimtes, een gymzaal en zwembad. 
Bijna alle kinderen maken na een periode bij Okido de 
overstap naar de Emiliusschool. Die overgang wordt nu 
nog vanzelfsprekender en gemakkelijker. 

Voor EMB-cliënten (ernstig meervoudige beperking) met 
een speciale zorgvraag zijn bij SWZ Zonhove drie nieuwe 
dagbestedingsvormen geopend. En vroegbegeleiding 
Okido verhuisde naar een nieuw onderkomen.

17



 

“Met het nieuwe Elektronisch Cliëntdossier kunnen we de zorg veel beter coördineren. Het maken en 
controleren van afspraken werkt veel handiger. Je kunt afspraken op herhaling zetten en daardoor is de 
kans dat iets vergeten of over het hoofd gezien wordt, veel kleiner geworden. Taken vink je af, zodat je 
ziet wanneer iets wel of niet is gedaan. En wanneer een taak niet is voltooid, kun je een reden daarvoor 
aangeven. Ook hoef je niet meer je hoofd te breken over alle verschillende handschriften die in de 
persoonlijk plannen te vinden zijn. Dat leidde wel eens tot misverstanden. Nu staat alles overzichtelijk 
in één systeem. 

Ook de verbinding met het behandelcentrum is een groot voordeel. De behandelaars hebben toegang 
tot het systeem en kunnen dus in het dossier lezen wat de status is van een cliënt. Maar zij kunnen 
ook zaken rapporteren naar aanleiding van een afspraak met een cliënt. En dat is dan weer voor de 
persoonlijk begeleider gemakkelijker terug te vinden dan eerst. Toen werden er allemaal aparte 
rapportages gemaakt. Al met al zien wij de digitalisering als een enorme verbetering. Het geeft een 
heel tevreden gevoel dat de persoonlijk plannen nu nog veel beter uitgevoerd en gemonitord worden.” 

Angelique van der Heijden en Evelien van Vark deden vanuit hun functie 
Persoonlijk Begeleider mee aan de ECD-pilot 

“Elektronisch Cliëntdossier is een enorme verbetering”
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Alle cliëntinformatie uit de papieren dossiers 
(afspraken, protocollen, werkwijzen) werd overgezet 
in een computersysteem. Vervolgens is alleen nog met 
de digitale dossiers gewerkt. Al snel werd duidelijk dat 
dit voor iedereen veel oplevert en de kwaliteit van zorg 
verhoogt. Een van de voordelen is het beter kunnen 
uitvoeren en bewaken van de persoonlijk plannen.
De positieve resultaten uit de pilot waren aanleiding 
om in oktober te beginnen met het fasegewijs invoeren 
van het ECD bij heel SWZ. Enkele medewerkers zijn 
extra geschoold om hun collega’s te begeleiden in de 
nieuwe werkwijze. Het is de bedoeling dat in de zomer 
van 2015 alle cliëntinformatie digitaal beschikbaar is.  

Flexibel en toch een vertrouwd gezicht 
SWZ telt ruim honderd flexwerkers: flexibel inzetbare 
medewerkers op wie een beroep wordt gedaan bij 
vakantie, ziekte enzovoorts. Per 1 januari 2015 is de 
manier waarop zij ingeroosterd worden veranderd. Het 
doel hiervan is beter in te spelen op de wensen van 
cliënten en daarmee de zorgkwaliteit te verhogen. In 
2014 is veel werk verzet om het nieuwe roostersysteem 
op tijd klaar te hebben. Daarbij werden nadrukkelijk 
ook de cliënten betrokken.

De flexwerkers worden voortaan alleen nog ingeroos-
terd op een aantal vaste plekken (belclusters). Elk 
cluster wordt gekenmerkt door de zorgvraag van de 
cliënten die er deel van uitmaken. Zo is er een 
belcluster ‘zorgintensief’ en een belcluster NAH. 
Voorheen kon een flexwerker op elke SWZ-locatie 
intekenen als daar uren opgevuld moesten worden. 
Daardoor had een woning of dagbesteding soms met 
veel wisselende medewerkers te maken. Het nieuwe 
systeem zorgt voor meer vaste en dus vertrouwde 
gezichten. De cliënten hebben zelf een stem gehad 
in het toewijzen van medewerkers aan een belcluster. 
Zij mochten aangeven welke flexwerkers zij het beste 
vonden passen in hun groep of activiteitencentrum. 

Voordat de nieuwe roostermethode in ging, is met 
alle flexwerkers persoonlijk gesproken over de 
veranderingen. Daarnaast werd er eind december 
een extra flexbijeenkomst gehouden. In het voorjaar 
van 2015 worden de eerste ervaringen geëvalueerd. 
 

Digitalisering cliëntdossiers op stoom 

Vanaf juni 2014 is op drie locaties proefgedraaid met het Elektronisch 
Cliëntdossier (ECD). Deelnemers aan de pilot waren Activiteitencentrum  
Eindhoven, woonvorm Silverenberg Eindhoven en Zonhove Buitenbrink 1-3. 
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3      Transitie in de zorg
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 “Voordat ik bij SWZ kwam, had ik nog nooit zelf in de zorg gewerkt. Ik werkte bij de overheid. Door 
mijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht werd ik zo geïnspireerd dat ik inmiddels zelf 
ook een baan heb in de zorg. Ik vind het een voorrecht om dagelijks met zorgvraagstukken bezig te 
zijn. Ik kan nu wel stellen dat het voorzitterschap bij SWZ mijn eigen leven sterk verrijkt heeft. Naar 
mijn overtuiging is SWZ goed voorbereid op de veranderingen in de zorg. De basis van dat mooie 
perspectief wordt gevormd door de professionele samenwerking die SWZ laat zien, zowel binnen 
als buiten.” 

Sander Gerritsen nam in 2014 afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van SWZ, 
een functie die hij vanaf 2006 vervulde.

SWZ telt ongeveer 700 ambulante cliënten die vanaf 2015 te maken hebben met de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Financieel gezien maakt de Wmo zo’n 20 tot 25 procent 
uit van de jaaromzet.

Bij de afweging om wel of niet met een gemeente in zee te gaan, waren met name de volgende 
uitgangspunten leidend: 
 
•	 SWZ	moet	een	herkenbare	bijdrage	kunnen	leveren	aan	het	welzijn	van	de	cliënt;
•	 De	samenwerking	moet	SWZ	als	organisatie	dienen;
•	 De	samenhang	met	de	ambities,	strategie	en	doelen	van	SWZ	moet	kloppen;
•	 Gemeentelijke	plannen	en	tarifering	zijn	passend;
•	 We	willen	(de	kwaliteit	van)	onze	specialismen	overeind	houden;	
•	 Er	moet	sprake	zijn	van	een	brede	samenwerking	met	andere	partijen;
•	 (Financiële)	risico’s	zijn	aanvaardbaar;
•	 Locatie	heeft	perspectief	op	basis	van	aantal	cliënten;
•	 Locatie	biedt	de	mogelijkheid	tot	efficiënte	bedrijfsvoering;
•	 Locatie	biedt	ontwikkelmogelijkheden	rondom	inzet	personeel	en	vrijwilligers.

“SWZ goed voorbereid op veranderingen”

Wmo: cijfers en uitgangspunten
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De ondersteuning van thuiswonende SWZ-cliënten 
werd tot en met 2014 betaald en georganiseerd 
vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). In de nieuwe situatie vallen deze activiteiten 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Elke gemeente bepaalt zelf op welke manier 
ze de ondersteuning wil uitvoeren, met wie en voor 
hoeveel geld.  

Regiomanager Dianne Hoopman en Wmo-projectlei-
der Henk van Gemert waren als lid van het Kernteam 
Wmo intensief betrokken bij de transitie. Met welke 
ambities ging SWZ het voorbereidingsjaar in, hoe is 
het gegaan en hoe kijken ze erop terug? 

Dianne: “We wilden in 2014 duidelijk hebben in welke 
gemeenten we vanaf 2015 nog wel en niet actief 
konden blijven. Niet afwachten en vooruitschuiven, 
maar direct de belangrijke en soms moeilijke keuzes 
maken. Hiervoor hebben we als managementteam 

objectieve uitgangspunten opgesteld, in samenspraak 
met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook 
hebben we vanaf het begin volop geïnvesteerd in 
goede contacten met de gemeenten. Om op die 
manier optimaal invloed uit te kunnen oefenen 
op afspraken en contracten, met als doel de zorg-
kwaliteit voor onze cliënten overeind te houden.”  

Henk: “We hebben met alle gemeenten waar we 
actief waren, contact gezocht en gezegd: kom kijken 
wie we zijn, welke cliënten wij bedienen en wat zij 
nodig hebben. We merkten dat veel gemeenten geen 
goed beeld hadden van de specifieke groep die wij 
ondersteunen. Dat komt deels doordat we wel een 
groot verzorgingsgebied hebben, maar per gemeente 
relatief weinig cliënten. Maar ook doordat onze 
cliënten vaak wat onzichtbaar zijn.”

 
(vervolg op pagina 25)

Van AWBZ naar Wmo: een hectisch jaar

Het jaar 2014 stond prominent in het teken van de datum 1 januari 2015: 
de start van grote veranderingen (transities) in de wereld van zorg en welzijn. 
Voor SWZ ging het met name om de ambulante begeleiding, de buitenschoolse 
opvang en dagbesteding en logeren voor thuiswonende cliënten. Dit alles ging 
onder de gemeenten vallen, die er minder geld voor hebben. Bij SWZ is hard 
gewerkt om nadelige gevolgen voor cliënten en medewerkers te beperken.      
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“Het sluiten van de Activiteitencentra Oss, Vught en Impuls (in Den Bosch) had verschillende achter-
gronden, maar één ding hadden ze gemeen: we leden daar verlies en dat zou door de komst van de 
Wmo alleen maar meer worden. Er is geprobeerd locaties te behouden door samenwerking met andere 
zorg- of welzijnsorganisaties, maar dit bood helaas onvoldoende mogelijkheden.

Voor de cliënten uit Oss is onder meer een alternatief gevonden bij een plaatselijke ouderenvoorziening. 
De meeste cliënten van Impuls en Vught konden terecht bij Activiteitencentrum Duinendaal in Den 
Bosch. Voor wie niet meer in aanmerking kwam voor dagbesteding vanuit SWZ, hebben we met de 
cliënt en zijn netwerk naar een passende nieuwe plek gezocht.

Cliënten en medewerkers hebben veel inbreng gehad bij de verhuizingen, om zo de overgang 
makkelijker te maken. Door een eigen lokaal vrij te maken voor de NAH-cliënten van Impuls, konden 
zij hun kleinschaligheid behouden. Ook kwamen enkele vertrouwde medewerkers mee. Het montage- 
en inpakwerk in Vught is verplaatst naar Den Bosch. Hiervoor is een speciale ruimte ingericht. 

Om alle verhuizingen en de interne verbouwing van AC Duinendaal op tijd klaar te hebben, is in 
korte tijd enorm veel werk verzet. Nu biedt het gebouw volop mogelijkheden voor (arbeidsmatige) 
dagbesteding. We zien ook onverwachte effecten. Jongere cliënten van Duinendaal vinden de komst 
van meer leeftijdgenoten heel leuk. Ook tussen andere cliënten ontstaan nieuwe contacten. 
Verder kunnen meer cliënten profiteren van de samenwerking met Wijkwerkplaats Oost, waar onder 
begeleiding vooral creatieve activiteiten worden aangeboden. Deze dagbesteding op locatie is 
uitgebreid van een naar vier dagen per week.

Afscheid nemen van mede-cliënten, van een vertrouwde plek en medewerkers heeft zeker tot verdriet 
geleid. Goede afscheidsmomenten organiseren was daarom erg belangrijk. Daar is overal volop 
aandacht aan gegeven.”

Marian Smits, clustermanager 

Afscheid nemen en nieuwe kansen
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De samenwerking met gemeenten in het kader van 
de Wmo ging niet vanzelf. SWZ kreeg te maken met 
ingewikkelde aanbestedingstrajecten, overlegtafels 
en contractbesprekingen. 

Henk: “In elke gemeente, of samenwerkingsverband 
van meer gemeenten, verliep dat anders. Bij de een 
zaten we fysiek aan tafel, bij de ander verliep alles via 
een digitale aanbesteding. Bij de een konden we 
specifieke prijsafspraken maken, bij de ander werd 
je geconfronteerd met een maximum tarief voor 
inschrijving. Die bezuinigingen waren het lastigste. 
In het begin werden tariefskortingen van 30 tot 
50 procent aangekondigd. Uiteindelijk is dat, na 
soms moeizame gesprekken en politieke druk, 
teruggebracht naar een korting van gemiddeld 
15 tot 20 procent.”

Dianne: “Om aan die fysieke overlegtafels te kunnen 
zitten, moest je eerst geselecteerd worden. Gelukkig 
werd SWZ heel vaak uitgenodigd. Deze gemeenten 
zagen ons als een belangrijke partner; daar hadden 
we dus niet voor niets in geïnvesteerd. Aan de 
overlegtafels waren we soms best fel. We hebben 
duidelijk gemaakt dat wij daar niet voor ons eigen 
hachje zaten, maar dat het om het belang van onze 

cliënten ging. Daardoor hebben we invloed kunnen 
uitoefenen op overeenkomsten en onze relatie met 
gemeenten verstevigd.”

Uitdagingen 
Het contact met gemeenten is en blijft belangrijk. 
Bureaucratie ligt op de loer, want al snel bleek dat 
elke gemeente eigen eisen stelt aan zorgkwaliteit en 
rapportages, en een eigen manier van factureren  
invoert. Ook het vergoeden van vervoerskosten 
verschilt per gemeente. Andere uitdagingen zijn 
het bewaken van grenzen rondom mantelzorg en 
eerstelijnszorg. Wanneer kan dit wel en wanneer is 
meer gespecialiseerde zorg nodig, wat kan lokaal 
en wat vraagt om een regionale aanpak? 

Samenwerking
Om zoveel mogelijk activiteiten overeind en betaal-
baar te houden, maar ook beter in te spelen op de 
participatiesamenleving, heeft SWZ in 2014 deel-
genomen aan diverse samenwerkingsinitiatieven. 
Voorbeelden zijn: in Veghel het project CHV Noord-
kade, in Oss het samenbrengen van diverse cliënt-
groepen onder één dak, in Den Bosch het manifest 
Zorgzaam ’s-Hertogenbosch en in Helmond een plan 
om huisvesting met ORO te delen. 

(vervolg op pagina 27)

Bij gemeenten aan tafel
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“Door alle personele verschuivingen werd ik eind 2014 boventallig verklaard en dat bracht veel onrust 
en stress met zich mee. Ik werkte als persoonlijk begeleider op een woonvorm in Boxtel en had het 
daar erg naar mijn zin. Bij de P&O-adviseur gaf ik aan dat ik het niet leuk zou vinden om terug te gaan 
naar de functie van begeleider – het was bekend dat die kans bestond. Ik zou het wel aanvaarden en 
gemotiveerd verder gaan, al blij dat ik kon blijven. Maar ik vertelde eerlijk dat ik dan ook naar mogelijk-
heden buiten SWZ zou kijken omdat ik meer uitdaging wilde. We spraken over mijn ambities, dat ik 
graag de stap naar coördinerend begeleider wilde maken.  
Er volgden een paar spannende weken. Bij mezelf dacht ik: als ik maar niet naar Zonhove hoef. Daar 
had ik bepaalde beelden bij: beetje oubollige omgeving, zorgintensieve cliënten, hoge werkdruk. 
En toen werd het toch Zonhove, maar wél als coördinerend begeleider. 
Omdat ik tot dan toe vooral met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gewerkt had, waren 
de eerste dagen op Zonhove ontzettend wennen. De zorg was veel zwaarder, ik moest fysiek echt 
aanpoten. Maar het was ook heel leuk! Mijn eerdere gedachten bleken vooroordelen en mijn kijk op 
Zonhove kantelde: het is juist een hele fijne plek. En de nieuwe functie bevalt prima. Het coachen en 
signaleren vind ik erg leuk en daar kan ik nog in groeien. De reorganisatie was voor alle medewerkers 
een hele spannende tijd. Voor mij heeft het uiteindelijk goed uitgepakt, ik zou niet meer terug willen.”

Medewerker Bram Keuls

‘Ik ben werkzaam als assistent begeleider. Sinds kort ben ik met de HBO-opleiding Sociaal Generalist 
begonnen. Om de opleiding diepgang te geven, ga ik een vrijwillige stage lopen bij ambulant werk. 
Ik ben erg benieuwd en heb er veel zin in.’

“Spannende tijd die voor mij goed uitpakte”

In de P&O-nieuwsbrieven deelden medewerkers hun ervaringen, zoals Janneke:
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Als gevolg van de transitie naar de Wmo is besloten 
om enkele activiteitencentra te sluiten en in een paar 
kleine gemeenten te stoppen met ambulante zorg. 
Het herplaatsen van medewerkers leidde tot een 
‘carroussel’ waarbij circa honderd medewerkers waren 
betrokken. Deze operatie verliep gelukkig zonder 
gedwongen ontslagen. Rondom deze ingrijpende 
maatregelen is veel energie gestoken in zorgvuldige 
communicatie met cliënten en medewerkers. 

Dianne: “We hebben geprobeerd iedereen zo vroeg 
mogelijk in alles mee te nemen. Met bijeenkomsten 
op locatie, via de lokale cliëntenraden, met nieuws-
brieven en met informatie en filmpjes op onze 
website. Ook de contactpersonen hielden we goed op 
de hoogte, zodat zij vragen van de cliënten konden 
beantwoorden. Al was het voor deze medewerkers 
wel dubbel: de veranderingen hadden niet alleen 
gevolgen voor de cliënten maar ook voor henzelf. 
En dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Voor 
verschillende cliënten en medewerkers was het 
moeilijk om ergens opnieuw te beginnen, maar 
gelukkig zijn er ook veel positieve ervaringen.”  

Voor medewerkers werden informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Daarnaast bracht de afdeling P&O 
drie speciale nieuwsbrieven uit. Hierin werden mede-
werkers op de hoogte gebracht over de actuele stand 

van zaken. Er stonden ook tips in om actief te worden, 
bijvoorbeeld door het bijwonen van een inspiratie-
bijeenkomst of een afspraak te maken met een 
P&O-adviseur. Elke nieuwsbrief bevatte persoonlijke 
ervaringen van medewerkers die zelf aan de slag 
waren gegaan met hun ontwikkeling.

Terugblikken
Het Kernteam Wmo gaat in 2015 verder als Kernteam 
Transformatie. Want het verhaal is nog niet afgelopen. 
Veel veranderingen moeten nog uitgewerkt worden 
en diverse gemeenten gaan door met (deel)aanbe-
stedingen. Toch zal het turbulente jaar 2014 niet snel 
vergeten worden.

Henk: “Het was druk en enerverend, maar ook leuk 
en uitdagend. 2014 was een breekpunt. We namen 
afscheid van een tijd die nooit meer terugkomt en 
beginnen aan iets nieuws dat nog niet echt duidelijk 
is. We hebben onze visie als SWZ overeind kunnen 
houden. Daar ben ik erg blij mee.” 
 
Dianne: “Het was hectisch en de onzekerheid duurde 
lang. We hebben keihard gewerkt en daar kijk ik met 
veel voldoening op terug. Met een relatief klein clubje 
en korte lijnen is heel veel bereikt voor zowel cliënten 
als medewerkers en organisatie. Daar ben ik trots op.” 
 

Communicatie met cliënten en medewerkers voorop
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4      Bewustwording omtrent NAH 
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Gezinsondersteuning bij kind met NAH staat als een huis

Een rugzakje om Jorn (8) beter te helpen 

 
In april sloot SWZ een langdurig project met Vilans af, gericht op de begeleiding en behandeling van 
gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel. De impact op zo’n gezin is groot en soms 
heb je dan een steuntje in de rug nodig. Binnen het Vilans-project hebben vijftien zorgorganisaties 
door de jaren heen een specialistisch ondersteuningsaanbod samengesteld. Het resultaat is een 
intensief meerjarig NAH-begeleidingstraject thuis, als vervolg op de ziekenhuis- en revalidatiefase. 
Hiervoor zijn onder meer een praktische richtlijn, een toolkit en een psycho-educatiekoffer voor 
managers, gedragskundigen en begeleiders ontwikkeld. 

De specialistische NAH-begeleiding en behandeling wordt positief ontvangen door gezinnen. Belang-
rijkste winstpunten: rust, meer kennis van NAH en meer vaardigheden in de omgang met het kind. 

Het gezin Ermers ontvangt van SWZ gezinsondersteuning. 
John en Linda hebben drie zoontjes, van wie de 8-jarige Jorn 
niet-aangeboren hersenletsel heeft. Hoe zij hiermee omgaan 
en welke rol de begeleiding hierbij speelt, vertelden ze eind 
december aan het magazine Zorgmotief. 

Twee fragmenten uit het interview:

 “SWZ heeft ons de ‘tools’ aangereikt, waarbij wij als het ware een rugzakje hebben gevuld met 
de juiste bagage om Jorn zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast wordt het gezin en de relatie 
niet vergeten in het traject en hebben we geleerd hoe ook deze in balans kunnen blijven.”  

                Vader John

 “We weten nooit precies van te voren hoe dingen lopen en hoe lang we ergens blijven, maar genieten 
van alle leuke momenten die we samen met het gezin beleven. Momenteel gaat het goed met Jorn, hij 
is een vechtertje. We gaan daarom uit van het beste en zien de toekomst zonnig tegemoet.”

Moeder Linda
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NAH op de kaart gezet

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vormen een kwetsbare 
groep, maar ze zien er niet altijd kwetsbaar uit. Om NAH minder ‘onzichtbaar’ 
te maken, heeft SWZ veel energie gestoken in voorlichting en bewustwording. 
Hierdoor weten steeds meer mensen wat hersenletsel inhoudt, wat de 
gevolgen zijn en welke ondersteuning beschikbaar is. Een greep uit de 
activiteiten in 2014: 
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•	 De	nieuwe SWZ-folder ‘Hersenletsel… en dan?’ 
beschrijft kort en krachtig de expertise van de 

 zorgverleners, de uitgebreide ondersteunings-
mogelijkheden, de samenwerkingspartners en de 
specifieke voorzieningen voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. 

•	 Nieuwe	filmpjes op de website en het YouTube 
kanaal van SWZ laten zien wat NAH inhoudt, 

 wat de impact op het leven is en hoe individuele 
ondersteuning op maat voor cliënt én naaste 

 beschikbaar is. 
•	 Een	compacte	praatplaat verbeeldt kernachtig 
 de oorzaken, kenmerken, gevolgen en het onder-

steuningsaanbod. 
•	 Het	Omroep	Brabant	tv-programma ‘Dit is mijn 

leven’ toont een mooi portret van SWZ-cliënt 
 Henk Steenbakkers. Hij vertelt openhartig en 
 indrukwekkend over zijn leven na een hersen-

infarct. Het duurde lang voordat hij zich weer 
 ‘mens’ voelde, maar nu staat hij positief in het 
 leven. Hij kan genieten van kunstzinnig bezig zijn 

en van zijn grote hobby: kanaries. Er is gefilmd bij 
 Henk thuis, bij mede-cliënt René van Honk en bij 
 Activiteitencentrum Duinendaal. Namens SWZ 

komen NAH-specialist Agnes Willemse en creatief 
begeleider Ans van Rozendaal aan het woord. 

•	 In	het	nieuwe	Eindhovense	magazine	ZorgMotief 
staan acht pagina’s over SWZ en NAH, waarin onder 
meer interviews met Agnes Willemse en een gezin 
met een kind met NAH. 

•	 Een	speciale NAH advertentie in regionale kranten, 
met een QR-code die naar het SWZ-animatiefilmpje 
(‘Explanimation’ ) leidt.

•	 In	juni	was	er	een	relatiemiddag in Eindhoven 
waarop SWZ circa 65 bezoekers (diverse zorg-
organisaties en –netwerken, onderwijsinstellingen) 
meenam in de wereld van NAH. Wat betekent 
hersenletsel voor iemand die midden in het leven 
stond? Wat zijn de gevolgen op de lange termijn? 
Hoe kan iemand met NAH opnieuw of beter de 
regie over zijn eigen leven krijgen? En wat kan 

 SWZ daarin betekenen? Naast informatie waren 
 er speeddates, een film van ervaringsdeskundige 

Jan Sanders en een bezoek aan de Slimste Woning 
van Nederland. 

Daginvulling
BSO
Ontwikkelings-
gerichte activiteiten

Voor jezelf 
Voor het gezin

Ondersteuning thuis Ambitie
Vrijwilligerswerk
Arbeidsmatige 
activiteiten

(begeleid) Werk Hersenz.nl
Fysio-ergotherapie
Gedragskundige 
behandeling
Logopedie

Behandeling
Wonen in een beschermde woonomgeving
Wonen in een appartement met zorg op afstand
Ambulante zorg

Wonen

Ziekenhuis

Revalidatie

Thuis
de chronische fase

karakter 
veranderingen

overgevoeligheid 
prikkels

weinig 
energie

afname fysieke 
vaardigheden

geheugen
problemen

breuk in de 
levenslijn

communicatie
problemen

beroerteongeluk

hartfalenhersentumor

Hersenletsel... en dan?SWZ kan je verder helpen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Diensten van SWZ

Kenmerken van NAH

Oorzaken van NAH

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

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

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

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

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

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

partners zoals Hersenz.

SWZ heeft deskundige betrokken medewerkers en werkt samen met een netwerk van behandelaars. De zorg  van de verschillende behandelaars wordt op elkaar afgestemd: één cliënt, één plan.

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

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

En ondersteunen hen met 
onze kennis van NAH

De NAH 
praatplaat 
van SWZ
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Hersenz wint de George Beusmans CVA Innovatieprijs 2014

“Samen de kloof overbruggen”

 
Op vrijdag 21 november ontving Hersenz de George Beusmans CVA 
Innovatieprijs 2014. Dit gebeurde tijdens het congres van het 
kennisnetwerk CVA. De jury noemde Hersenz vernieuwend omdat 
het behandeltraject zich specifiek richt op de chronische fase, 
en daar waren nog nauwelijks integrale behandelingen voor 
ontwikkeld. De jury was ook positief over de samenwerking tussen 
de verschillende organisaties en disciplines binnen Hersenz. 
De prijs bestond uit een beeldje. 

 “Hersenz is een samenwerking van organisaties uit de gehandicaptenzorg. 
Daarom is het extra bijzonder deze prijs te krijgen, want het CVA-netwerk 
bestaat vooral uit organisaties en professionals vanuit ziekenhuizen, 
revalidatiecentra en eerstelijns praktijken. Daaruit blijkt wel dat er nog 
een kloof te overbruggen valt tussen acute fase en revalidatie aan de 
ene kant, en de chronische fase aan de andere kant. Hersenz wil hier 
graag aan bijdragen.” 

                     Judith Zadoks, projectleider van Hersenz



Als mensen na een ziekenhuisopname en revalidatie 
weer thuis zijn, worden de gevolgen van het hersen-
letsel vaak pas echt merkbaar. Het weer oppakken 
van het leven is niet vanzelfsprekend. Op alle levens-
gebieden kunnen zich problemen voordoen: dag-
invulling, zelfzorg, huishouden, relaties, financiën, 
werk, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. De 
ervaring leert dat mensen met hersenletsel ernstig 
kunnen vastlopen. Hersenz wil dit voorkomen door 
cliënten vanaf het moment dat ze weer thuis zijn in 
beeld te houden en, waar nodig, te ondersteunen. 
Het traject van Hersenz heeft drie doelen:
•	 versterken	van	de	zelfredzaamheid	en	eigen	regie
•	 verbeteren	van	het	welbevinden
•	 leren	omgaan	met	de	beperkingen	en	
 veranderingen als gevolg van het hersenletsel 

Thuis en in een groep
Hersenz biedt diverse groepsbehandelingen, zoals 
‘omgaan met verandering’, ‘in beweging’,  ‘grip op 
energie’ en ‘denken en doen’. Daarnaast is er een vaste 
thuisbehandelaar die regelmatig op bezoek komt en 
bijspringt bij het vinden van een nieuwe balans. 
2014 was voor de samenwerkende organisaties een 
pilotjaar om het aanbod te toetsen op praktische 
haalbaarheid en effectiviteit. Dit wordt samen met de 
Universiteit van Maastricht onderzocht. De pilot moet 
uitwijzen of Hersenz toegevoegde waarde heeft. Is 
dat zo, dan zal Hersenz op grotere schaal worden 
aangeboden. De onderzoeksresultaten zijn eind 2015, 
begin 2016 bekend.

Hersenz: voor mensen met hersenletsel in de chronische fase

Medio 2014 werd officieel Hersenz gelanceerd, speciaal bedoeld voor mensen 
met hersenletsel in de chronische fase, en hun naasten. Zes  zorgorganisaties, 
waaronder SWZ, begonnen met het aanbieden van een samenhangend behandel-
aanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze organisaties werkten 
al enige tijd samen onder de naam NAH-formule.
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5      Maatschappelijke betrokkenheid
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Schilderen met vijf klassen

In maart startte AC Eindhoven een kunstproject met de nabijgelegen basisschool De Opbouw. 
Het is een van de initiatieven om tot meer wijkactiviteiten te komen. Leerlingen van vijf klassen 
kwamen naar het AC om te schilderen. Het thema was ‘dieren’. Als afsluiting van het project werden 
de kunstwerken tentoongesteld in de basisschool. 
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Contact met onderwijs

Integratiegroep naar scholen
De integratiegroep van Activiteitencentrum Vught 
(vanaf 2015 de integratiegroep AC Duinendaal) 
bestaat uit enkele enthousiaste cliënten. Zij brengen 
regelmatig een bezoek aan scholen, vertellen daar 
over hun beperking en beantwoorden vragen. De 
cliënten doen ook ervaringsoefeningen met de 
leerlingen, zoals rolstoel rijden, brailleren (gewoon 
schrift omzetten in braille), stoklopen en ervaren hoe 
een spasme voelt. Afgelopen jaar bracht de integratie-
groep bezoeken aan basisschool De Sprankel, het 
Koning Willem I College in Den Bosch en aan ROC 
de Leijgraaf in Oss en Veghel. 

Bij Basisschool De Sprankel werd aangesloten bij 
het project “ik ben anders” van de leerlingen van 
groep 7/8. Het programma voor de MBO-scholen 
omvat aanvullend een kringgesprek.

Politieagenten leren op Zonhove
In het najaar van 2014 zijn twee keer politieagenten 
in opleiding, van de Eindhovense Politieacademie, op 
bezoek geweest bij SWZ Zonhove. Zij wilden graag 
kennismaken met cliënten omdat ze in hun dagelijks 
werk ook mensen met een beperking tegenkomen. 
Tijdens de dag op Zonhove maakten de agenten in 
spe kennis met diverse dagbestedingsactiviteiten. 
Op die manier leerden ze onder andere hoe de 
communicatie met cliënten verloopt. Op de afdeling 
dienstverlening gingen de agenten samen met 
cliënten aan de slag. Ze hielpen mee met oud papier 
ophalen en koffie rondbrengen. Uit de vele vragen 
die aan elkaar gesteld werden, bleek dat de belang-
stelling van beide kanten kwam. Dat maakte het 
bezoek ongedwongen en bijzonder plezierig.

Samen staan we sterker!

SWZ voelt zich verbonden met de samenleving en zoekt actief naar 
partnerschap. Andersom zien we een toename van de maatschappelijke 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid richting SWZ. Dat blijkt uit de 
contacten met het onderwijs, het enthousiasme van vrijwilligers en de 
inzet van sponsoren. Samen staan we sterker.
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“Sfeervolle avond vol beleving”

“Vanuit vier hoeken kwam tegelijkertijd het idee voor een gezellige kerstactiviteit: de buurtvereniging, 
de afdeling Recreatie van Zonhove, een beheerder van Ons Erf en de geestelijk verzorger. Zo is het plan 
voor de kersttocht ontstaan. We wilden vooral een sfeervolle avond organiseren, met veel beleving. 
Het begon eenvoudig, maar gaandeweg kwam er steeds meer bij en is er ontzettend veel werk verricht, 
zoals het maken van alle kleding voor de mensen in de kerststal.  Ik ben half Brabant doorgereden om 
paspoppen op te halen die na de kersttocht in de stal kwamen te staan. Ook voor de Big Bang Band 
hebben we kleding gemaakt, inclusief vleugels en verlichte aureolen. 

We bedachten een interactieve manier om het kerstverhaal tijdens de route in vier delen te laten 
vertellen. Er is een sneeuwmachine geregeld en via allerlei techniek lukte het zelfs om de ster uit 
het kerstverhaal in de lucht te laten bewegen richting de stal. En toen we merkten dat er veel meer 
bezoekers zouden komen dan we eerst dachten, hebben we de wandeltocht uitgebreid met het 
bospad. Daarvoor moest wel weer van alles georganiseerd worden rondom elektriciteit en 
waxinelichtjes. Iedereen was zo enthousiast om dit allemaal te doen, en we vonden het ook echt 
leuk. De reacties die we hebben ontvangen waren erg positief. Het was een hoop werk, maar 
het was het waard.”

Esther Hendriks, secretaris Buurtvereniging Gehurterbij 
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Kersttocht op Zonhove
Buurtvereniging Gehurterbij in Son en Breugel, waar 
alle bewoners van SWZ Zonhove lid van zijn, pakte in 
december een oude traditie op: de Kersttocht op 
Zonhove. Het werd een gezellige en sfeervolle 
avond die plaatsvond in en rondom D’n Tref en 
belevingsboerderij Ons Erf. Ook het nieuwe verharde 
wandelpad in het bos was bij de route getrokken. Op 
Ons Erf stond een levensgrote Kerststal met levende 
dieren; medewerkers van Zonhove beeldden de 
kerstfiguren uit. Voor de avond waren alle leden van 
de buurtvereniging uitgenodigd, inclusief alle 
bewoners en medewerkers van Zonhove en hun 
familie. Nadat de deelnemers in groepjes de verlichte 
route hadden gelopen, konden ze aan het slot 
genieten van een sfeervolle activiteit met muziek van 
de Big Bang Band en toepasselijke drankjes en hapjes. 
In totaal kwamen maar liefst 450 bezoekers op de 
Kersttocht af. 

Verwenkermis voor cliënten
In de eerste week van juli vond voor de eerste keer 
een Verwenkermis plaats op het terrein van SWZ 
Zonhove. Dit bijzondere evenement trok ongeveer 
400 bewoners met begeleiders, leerlingen van de 
Emiliusschool, leden van de Oudervereniging 
KansPlus/Sien regio Eindhoven en kinderen van 
Buurtvereniging Gehurterbij. Circa 120 vrijwilligers 
zorgden ervoor dat het niemand aan iets ontbrak.

De Verwenkermis deed zijn naam eer aan: het was 
een combinatie van een aangepaste kermis en 
verwenactiviteiten. Bezoekers konden onder andere 
genieten van een draaimolen, aquabooster, eendjes 
vissen, grote rups, huifbed rijden en massages. 
Er was een muziekpodium met terras en de Emilius-
school had zijn snoezelruimte opengesteld. De 
kermisattracties waren rolstoeltoegankelijk, of met 
aangepaste snelheid, of voorzien van extra gordels 
en beschermingsmaterialen. 

De organisatie was in handen van Stichting Welzijn 
Zonhove (i.s.m. de afdeling Recreatie Zonhove), 
Kansplus/Sien en de ABN-AMRO Foundation. Een 
groot aantal sponsoren maakte het evenement 
financieel haalbaar. Door het succes wordt bekeken 
of er in 2016 een tweede editie georganiseerd kan 
worden.

Vrijwilligers en sponsoren maken het verschil

39



Sponsoren steunen Topaas

Lionsclub schenkt ezels

Op zondag 1 juni werd in het centrum van Son voor de vijfde keer de Ladies Open gereden, een cabrio-
rally met fraai uitgedoste dames in 150 auto’s. De tocht sponsort elk jaar een goed doel. Voor de editie 
van 2014 was dit de inrichting van Topaas. Ook andere sponsoren droegen bij aan het aankleden van 
deze nieuwe dagbesteding van SWZ Zonhove (zie ook pag. 17). DELA verzorgde het schilderwerk in het 
kader van haar ‘DELA doet goed dag’ en schonk daarnaast een verrijdbare Smart TV. Enkele lampen 
werden geschonken door Philips en ook de bedrijven Deeze Keukens en Barry Emons verzorgden een 
deel	van	de	sponsoring.	Alle	sponsoren	werden	met	een	hapje	en	drankje	bedankt	tijdens	de	officiële	
opening in november. 

Dankzij de Lionsclub Son en Breugel is belevings-
boerderij Ons Erf twee ezels rijker: Sientje en Siva. 
De wens van cliënten om wat grotere dieren op de 
boerderij te hebben, bereikte de Lionsclub. Die 
besloot daarop de aankoop te sponsoren via een 
ondernemersavond. De firma Rendac doneerde 
hiervoor duizend euro. De ezels blijken een schot in 
de roos. Cliënten vinden het erg leuk om het tweetal 
te verzorgen en ermee op het terrein te wandelen. 
Elke dinsdag maken cliënten, begeleid door 
vrijwilligers, een wandeltochtje door het dorp. 
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Zonhove heeft primeur rolstoelpad 
In het bosgebied van SWZ Zonhove is het eerste 
rolstoelpad in Son en Breugel aangelegd, een 
initiatief van de werkgroep ‘Wandelen op wielen’. 
Deze vrijwilligersgroep wil diverse rolstoelpaden 
realiseren in de Sonse natuur. In de werkgroep zitten 
vertegenwoordigers van het Chronisch zieken en 
Gehandicapten Platform, stichting Welzijn Zonhove, 
de plaatselijke IVN-afdeling en de gebruikersgroep 
Staatsbosbeheer. 

Het eerste rolstoelpad kwam tot stand met steun 
van een groot aantal instellingen, bedrijven en de 
gemeente Son en Breugel. Het pad is verbonden met 
andere straten zodat zoveel mogelijk dorpsbewoners 
gebruik gaan maken van het pad. De openings-
handeling van het ruim 600 meter lange pad vond 
plaats in november. Cliënten van Zonhove knipten 
een lint door. 

Trouwe klussers bij NLdoet
Ook in 2014 staken diverse vrijwilligers de handen uit 
de mouwen tijdens de landelijke vrijwilligersactie 
NLdoet. De tennisvrienden uit Son, die al vaker van 
de partij waren, toonden zich opnieuw trouwe 
klussers. Ze namen onder andere schilderwerk in 
ontmoetingscentrum D’n Tref voor hun rekening. 
Verder waren via Stichting Present vrijwilligers actief 
in Logeerhuis Zon. Samen met cliënten liepen zij een 
speurtocht. Het Oranje Fonds sponsort NLdoet met 
een financiële bijdrage voor onder meer klus-
materialen en de huur van hulpmiddelen.

Militairen helpen en zorgen voor actie 
In juni bezocht een bijzonder gezelschap SWZ 
Zonhove. Een groep van honderd militairen van 
de Oranje Kazerne in Schaarsbergen was een dag te 
gast in het kader van een maatschappelijke activiteit. 
De soldaten klaarden allerlei klussen, zoals boei-
boorden van woningen schoonmaken, een stuk 
weiland bij Ons Erf omheinen, de brug schilderen 
en terrassen en keukens schoonmaken. De groep 
had legervoertuigen bij zich waarin cliënten als 
passagier over het terrein een rondje reden. Op 
een geïmproviseerde schietbaan kon gemikt 
worden op ballonnen. De betrokkenheid van de 
militairen was groot. Iedereen heeft van deze 
prachtige dag genoten.
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6      Cijfers & Statistieken
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Cijfers en statistieken - toelichting

Cliënten:

Medewerkers:

Financiën:

 Het aantal cliënten van SWZ is in 2014 gestegen, maar er zijn duidelijke verschillen in trends tussen 
intramurale en extramurale dienstverlening. Waar de intramurale zorg vrij stabiel is, is er sprake van een 
trendbreuk bij de extramurale begeleiding. Hier zien we namelijk een forse stijging van het aantal 
cliënten en een matige stijging van de productie. Meer cliënten doen een beroep op SWZ voor hun 
ondersteuningsvraag, maar de kwantiteit aan dienstverlening per cliënt wordt minder.
Het aantal intramurale cliënten is zeer licht gestegen. Binnen deze populatie is er een verschuiving van 
zorg en verblijf zonder dagbesteding naar een integraal pakket met dagbesteding.
De neergaande trend van de vorige jaren in de omvang van de extramurale zorg, is omgebogen naar 
een stijging. Het aantal extramurale cliënten is gestegen met maar liefst 27%. Dit heeft vooral geleid tot 
een hogere productie aan individuele begeleiding (+ 12%) en in mindere mate tot een stijging van het 
aantal dagdelen dagbesteding (+ 1%).

De	totale	formatie	is	in	2014	licht	gedaald	met	16	fte;	het	totale	personeelsbestand	met	51	medewerkers.		
SWZ had zich – in het kader van de transities – voorbereid op een forse reductie van het aantal 
medewerkers, maar dankzij de goede resultaten bij de aanbestedingen in het sociale domein, zijn 
de gevolgen beperkt gebleven. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. Ondanks de aandacht 
die SWZ heeft voor de vrijwilligers, is hun aantal licht gedaald. Mogelijk is dit het gevolg van de 
toenemende behoefte aan mantelzorg en concurrentie tussen de zorgaanbieders. 

SWZ heeft instrumenten ontwikkeld voor het inzetten van mensen en middelen op basis van de toe-
gekende indicatie. Dit heeft reeds eerder zijn vruchten afgeworpen. Het beheersen en het monitoren 
van de kosten is ook in 2014 verder verfijnd. Zo is er een budget- en controlemodule geïmplementeerd, 
waarmee ook op teamniveau de ingezette middelen bewaakt kunnen worden. Dit draagt bij aan 
kostenbewustzijn, het beter benutten van de middelen en bijgevolg ook aan verbetering van de 
kwaliteit. Voor het vierde opeenvolgende jaar sluit SWZ af met een positief resultaat. 
Hierdoor is het weerstandsvermogen gegroeid tot meer dan 20% van de omzet. Twee jaar eerder dan 
gepland is deze meerjarendoelstelling gehaald. Zowel de bedrijfsvoering als de financiële situatie is 
stabiel en gezond. Vanuit deze positie zullen wij ons opstellen als een innovatieve en betrouwbare 
partner binnen de nieuwe kaders voor de langdurige zorg. Om meer middelen te verkrijgen voor 
innovatie, is in 2014 gestart met een training in fondsenwerving voor clustermanagers.
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Kengetallen medewerkers per einde 2014
 
Medewerkers in loondienst  899  (433 FTE’s)
Waarvan werkzaam in de zorg  731 (330 FTE’s)  
Waarvan leerlingen in de zorg  20         (15 FTE’s)
Waarvan management en ondersteuning  148         (88 FTE’s)

    

Stagiaires 20
Vrijwilligers 402   

 werkzaam in de zorg
 management en ondersteuning 

stagiaires
vrijwilligers

Kengetallen cliënten   

Cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP 388    
(exclusief tijdelijk verblijf )
Aantal extramurale cliënten  858

extramurale cliënten
cliënten met zorg en verblijf

Kengetallen productie 

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 102.419 
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 38.898 
Aantal dagdelen dagbesteding extramuraal 87.355
Aantal uren individuele begeleiding extramuraal 29.925



BALANS PER 31 DECEMBER 2014  (na resultaatbestemming)

    
 31 december 2014 31 december 2013  
ACTIVA 
Vaste activa       
    
Immateriële vaste activa  € 0 € 0   
Materiële vaste activa  € 14.507.379 € 15.906.002   
Financiële vaste activa  € 0 € 0   
Totaal vaste activa € 14.507.379 € 15.906.002   
   
Vlottende activa       
Vorderingen uit hoofde van bekostiging € 0 € 0  
Overige vorderingen € 817.356 € 1.018.206   
Effecten € 0 € 0   
Liquide middelen € 9.819.510 € 9.912.713   
Totaal vlottende activa € 10.636.866 € 10.930.919   
      
Totaal activa € 25.144.245 € 26.836.921   
       
      
PASSIVA        
Eigen vermogen       
Kapitaal € 0 € 0   
Bestemmingsreserves €  9.187.430 € 8.097.404 
Bestemmingsfondsen € 0 € 0  
Algemene en overige reserves € 73.922 € 73.922   
Totaal eigen vermogen € 9.261.352 € 8.171.326   
     
Voorzieningen € 4.151.383 € 3.684.883   
 
Langlopende schulden € 6.091.604 € 6.497.936   
 
Kortlopende schulden     
Schulden uit hoofde van bekostiging € 117.892 € 432.620 
Overige kortlopende schulden  € 5.522.014 € 8.050.157 
 
       
Totaal passiva € 25.144.245 € 26.836.922   
      

46



RESULTATENREKENING OVER 2014

       
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:               2014                2013 

 
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties € 38.614.754 € 38.158.583
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties € 2.432.919 € 2.240.475
Subsidies € 210.516 € 146.417
Overige bedrijfsopbrengsten € 538.690 € 826.339
Som der bedrijfsopbrengsten € 41.796.878 € 41.371.814
      
 
BEDRIJFSLASTEN:     
Personeelskosten € 24.249.261 € 24.557.735
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa € 2.230.721 € 2.185.734
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa € 0 € 0
Overige bedrijfskosten € 13.976.748 € 12.966.782
Som der bedrijfslasten € 40.456.730 € 39.710.251
      
 
BEDRIJFSRESULTAAT € 1.340.148 € 1.661.563
     
Financiële baten en lasten € -250.122 € -332.391
     
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING € 1.090.026 € 1.329.172
      
Buitengewone baten en lasten  0  0

     
RESULTAAT BOEKJAAR € 1.090.026 € 1.329.172
      
 
     
RESULTAATBESTEMMING               2014               2013 
  
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):  
Reserve aanvaardbare kosten € 1.090.026 € 1.329.172 
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