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De afgelopen vier jaren hebben we inhoud gegeven 
aan onze kernwaarden: respectvol, verantwoordelijk, 
slagvaardig en vraaggericht. 2015 stond voor SWZ in 
het teken van deze laatste kernwaarde ‘Vraaggericht’, 
waarbij luisteren en verbinding maken van essentieel  
belang zijn. 

Luisteren naar elkaar zonder vooroordelen, maar 
echt vanuit de nieuwsgierigheid naar wat de ander 
bezighoudt en wat deze jou zou willen vragen. Zodat 
jij niet alleen kunt geven wat die ander vraagt, maar 
ook wat hij nodig heeft.

Daarnaast zijn we in 2015  gestart met de voorberei-
dingen op ‘zelforganisatie’.  Een middel dat we in 
2016 gaan uitrollen en waardoor we samen nog 
meer invulling kunnen geven aan het ontplooien 
van mogelijkheden, voor cliënten, medewerkers en 
betrokkenen. Van mens tot mens, met hart én hoofd. 

2015 was een jaar met mooie ontwikkelingen, waarin  
we veel nieuwe verbindingen zijn aangegaan. 
Een korte impressie hiervan staat in dit jaarverslag. 
Geniet u met ons mee…

Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ

Door te spreken onderscheiden we ons, door te luisteren verbinden we ons

“We hebben het allemaal wel eens meegemaakt; dat je een verhaal vertelt en dat de 
ander het binnen een paar minuten overneemt en eigenlijk niet reageert op jouw 
verhaal. Of andersom. Vaak gebeurt dit niet eens bewust, maar vanuit enthousiasme. 
Jammer, want dan mis je het gevoel van verbinding. Er ontstaan dan twee verhalen 
naast en los van elkaar. Wanneer je echt contact wilt maken, dan is het belangrijk om 
met je volledige aandacht bij je gesprekspartner te zijn. Pas dan voelen we ons gezien, 
gehoord en verbonden. Om vanuit betrokkenheid vragen te stellen, luistert de ander 
ook beter naar zichzelf, wat hij voelt en denkt. Luisteren voorbij je eigen oordeel. 
Dan ontstaat er ruimte voor verbinding en nieuwe inzichten. 

Lukt het je om echt stil te staan bij de ander en je open te stellen voor nieuwe 
perspectieven? Luisteren met aandacht is een hele kunst!”
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1      Wij verbinden door te luisteren
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De medewerkerraadpleging naar werkbeleving die in 2015 is gehouden, heeft zinvolle informatie 
voor verbetering opgeleverd. Medewerkers gaven via het onderzoek aan dat zij zich duidelijk meer 
bevlogen, betrokken en tevreden voelen sinds het vorige onderzoek. Dat is goed nieuws, maar het 
kan altijd beter en daar zal SWZ zich sterk voor maken.

Uit het onderzoek komen ook trots- en verbeterpunten naar voren. Trots zijn de SWZ-medewerkers op 
de aspecten ‘zinvol werk’, ‘samenwerking’ en ‘cliëntgerichtheid’. Verbeterpunten zijn ‘werkbelasting’, 
‘transparantie in communicatie’ en ‘kaders voor zelforganisatie’. Wat dit laatste betreft, is er al een flinke 
slag gemaakt met het inspirerend kader ‘Van mens tot mens, met hart én hoofd’.
Elk team heeft een rapportage met de eigen onderzoeksresultaten ontvangen, om zo gericht een 
actieplan te kunnen maken. In 2016 gaan de teams hiermee aan de slag, ondersteund door een externe 
verandercoach. De verbeteracties maken onderdeel uit van het traject om tot zelforganisatie te komen. 

Over drie jaar wordt er opnieuw een medewerkersonderzoek uitgevoerd.  

In mei begon Cathelijne Menschaar als accountmanager, een voor SWZ geheel nieuwe functie. 
Belangrijkste doel: relaties opbouwen met verwijzers, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en 
huisartsen. 

Niet dat SWZ nog geen relaties heeft opgebouwd, maar het onderhouden daarvan moet structureel en 
goed gebeuren. En bij het opbouwen van nieuwe relaties moet SWZ goed op de kaart gezet worden.
Verwijzers moeten SWZ kennen, vertrouwen en ervan overtuigd zijn dat hun cliënten kunnen rekenen 
op passende en kwalitatief goede ondersteuning. Zodat men SWZ goed weet te vinden wanneer er 
een (hulp)vraag is over de zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke of 
(ernstig) meervoudige beperking. 

In het startjaar heeft de nieuwe ‘relatiemanager’ al veel kunnen betekenen. SWZ wist zich bij diverse 
grotere organisaties goed te introduceren. In een aantal situaties heeft dat geleid tot samenwerking. 
Ook is er meer inzicht ontstaan in de diverse cliëntgroepen; wie zijn ze, waar komen ze vandaan? 
Daarnaast zijn voor het eerst concrete contacten gelegd met de eerstelijnszorg, met name met 
huisartsen en fysiotherapeuten.

Luisteren naar medewerkers

Nieuw: de accountmanager



Op weg naar zelforganisatie
SWZ wil dat medewerkers zoveel mogelijk 
professionele ruimte krijgen om aan de gang 
te gaan met vragen van cliënten. Als regelgeving 
en protocollen goede zorgverlening in de weg 
staan, mogen medewerkers alternatieve 
oplossingen zoeken. Om zo terug te gaan naar 
de bedoeling, zodat je daadwerkelijk van betekenis 
kunt zijn en waarde kunt toevoegen aan het leven 
van de cliënt. 

Handen en voeten geven aan zo’n manier van 
werken, heeft meer kans van slagen als teams 
zelforganiserend zijn. Waarbij de organisatie hen 
stimuleert en ondersteunt om als team oplossingen 
te zoeken en het werk naar eigen idee te organiseren. 
Het jaar 2015 stond voor een belangrijk deel in het 
teken van voorbereidingen, om vanaf 2016 te groeien 
naar zelforganisatie. 

Belangrijke stappen die zijn gezet:
•	 Informatiebijeenkomsten	met	medewerkers	over	
 een nieuw meerjarenbeleid waarin zelforganisatie 
 een centrale rol speelt.
•	 Ondernemingsraad,	Cliëntenraad	en	Raad	van	
 Toezicht hebben ingestemd met het groeiplan om 
 te komen tot zelforganisatie.
•	 Aanstellen	van	verandercoaches	die	de	teams	
 ondersteunen om zelforganiserend te worden. 

•	 Instellen	van	zeven	pilotgroepen	die	voorstellen	
 hebben getoetst. Op basis van hun feedback zijn 
 plannen verbeterd en ‘SWZ-proof’ gemaakt.

Inspirerend kader
Om medewerkers aan te moedigen al hun creativiteit 
in te zetten om in te spelen op vragen en wensen van 
cliënten, is een ‘inspirerend kader’ opgesteld. De titel 
luidt: ‘Van mens tot mens, met hart én hoofd’. Met als 
uitgangspunt dat SWZ waarde wil toevoegen aan het 
leven van mensen met een beperking.

Het inspirerend kader kent drie pijlers die onderling 
met elkaar verbonden zijn:
•	 mensgerichte	zorg,	samen	met	cliënt	en	netwerk
•	 deskundige	en	betrokken	medewerkers
•	 gezonde	bedrijfsvoering,	grip	op	de	portemonnee

Elke pijler wordt in  
het inspirerend kader 
uitvoerig omschreven  
en toegelicht. Daardoor 
is het een belangrijk 
document, waar de 
teams altijd op kunnen 
teruggrijpen.

Aan de slag met vragen, wensen en behoeften

De wereld van zorg en welzijn verandert in rap tempo. SWZ wil daar optimaal 
op inspelen. Dat kan alleen door goed te luisteren naar iedereen die bij onze 
organisatie betrokken is: cliënten, medewerkers, naasten, verwijzers en andere 
samenwerkingspartners. Wat zijn hun vragen, wensen en behoeften, voor nu en 
voor de toekomst? In 2015 hebben we daar veel werk van gemaakt. Luisteren, 
input serieus nemen en verwerken in toekomstplannen. De basis voor succes!  
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 “We komen al vanaf februari bij elkaar. We beginnen nu al een echt groepsduo te worden. Dit komt 
omdat we veel met elkaar praten en samenwerken. Daar bedoel ik mee in groepsverband. Doordat je 
samenwerkt, krijg je meer vertrouwen, lef en souplesse. Zodat je fysiek en lichamelijk sterker wordt. 
Daarnaast proberen we andere cliënten sterker te maken. We werken serieus en hard, maar vooral 
hebben we veel plezier.”

Robbert van den Dijssel, maatje Empowerment

“Empowerment is interessant. Ik ben mee gaan doen omdat ik wilde weten wat het project inhield. Ik 
word steeds enthousiaster omdat je ervan kan leren, ik voor mezelf leer opkomen en ik leer dingen te 
regelen en te doen.”

Mandy Swinkels, maatje Empowerment

“Meer vertrouwen door samenwerken” 

“Ik leer dingen te regelen”
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Leren opkomen voor jezelf
Sterker worden, opkomen voor jezelf en de eigen 
regie nemen over je leven. Cliënten van Zonhove en 
de Heriklaan in Son zijn daar het hele jaar actief mee 
bezig geweest. Via het project Empowerment 
worden zij geschoold tot maatje, om op die manier 
mede-cliënten een stap verder te helpen. Bijvoorbeeld 
door advies te geven of een stimulerend gesprek te 
voeren.		In	de	scholing	is	veel	gebruikgemaakt	van	
rollenspel. Hieruit kwam naar voren dat respect voor 
medecliënten en medewerkers erg belangrijk is. 
Maar ook dat je niet te snel ‘sorry’ hoeft te zeggen.

De werkgroep Empowerment heeft haar ervaringen 
onder meer gedeeld via een column op 
www.zonhove.nl en een uitzending van TV-0. 
Er	is	ook	een	folder	gemaakt.	In	2016	wordt	het	
project uitgebreid met een Powercafé en 
Powerscholing. 

Behoefte aan een relatie
Na een oproep gaven veel cliënten van SWZ aan dat 
ze op zoek zijn naar een relatie. Alleen, hoe doe je dat? 
Vaak hebben cliënten al van alles geprobeerd om een 
partner of maatje te vinden. Hoog tijd dus voor een 
creatieve aanpak. 

Samen met MEE en de mensen achter 
www.handicap-dating.nl werd medio juni een 
ontmoetingsavond georganiseerd over relaties en 
vriendschappen. Gastspreker was Vincent van 
Munster van handicap-dating. 
Vragen werden beantwoord, er was ruimte voor 
ontmoeting en adressen zijn uitgewisseld. Voor de 
avond in het Activiteitencentrum Eindhoven was 
veel belangstelling. Gezien de enthousiaste reacties 
komt er waarschijnlijk een vervolg.

Luisteren naar cliënten

Hoe kun je cliënten sterker laten worden en hen meer regie over hun eigen 
leven laten krijgen? Soms hebben ze daar een zetje of advies bij nodig. Mede-
werkers kunnen die rol vervullen, maar cliënten zelf ook. Steeds vaker bieden 
ze elkaar een luisterend oor en ondersteuning.
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2      Wij verbinden door te faciliteren
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“De Cliëntenraad vindt het uitermate belangrijk wie er inzage heeft in de verschillende onderdelen 
van het Elektronisch Cliëntendossier. Mag bijvoorbeeld een medewerker van een activiteitencentrum 
zomaar zien wat een cliënt heeft besproken met zijn persoonlijk begeleider? Of inzage hebben in de 
financiële situatie van de cliënt, terwijl dat niet relevant is voor het functioneren bij dagactiviteiten? 
Wij vinden dat deze vertrouwelijke informatie niet voor iedere medewerker toegankelijk hoort te 
zijn. Werk is werk en thuis is thuis. Daarom hebben we ons hard gemaakt voor een technische 
splitsing tussen de informatie bij wonen en bij dagactiviteiten. We zijn blij dat onze kritische  
opmerkingen hierover serieus zijn genomen!” 

Cliëntenraad SWZ

“De kracht van werken met Zora zit ‘m in de interactie. De zorgrobot beweegt niet alleen, ze kan ook 
praten. Zodra er beweging - zeg maar rustig leven - in Zora komt, krijg je meteen verwonderde blikken. 
Ze stelt zich netjes voor, stelt iedereen gerust. En dat levert bij de cliënten direct reacties op: ‘Zora kent 
mijn naam, ze praat tegen mij. Tegen mij, hoorde jij het ook?’. 

Zora wordt in de beleving van de cliënt een persoontje, 
een maatje. Dit leidt soms tot ontroerende taferelen. 
Cliënten proberen Zora gerust te stellen. Ze gaan ervoor 
zitten, stellen zich voor, vragen of Zora het wel naar haar 
zin heeft, of ze haar moeten rondleiden op Zonhove, of 
ze wil komen logeren. De rollen worden omgedraaid. De 
cliënten voelen zich even begeleider en verantwoorde-
lijk voor Zora. Hún Zora.” 

Luc van Gemert, 
Begeleider Activiteitencentrum Son 

“Inbreng Cliëntenraad over ECD serieus genomen” 

“Zora wordt een maatje”  
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Grote stappen met Elektronisch Cliëntendossier
In	2015	zijn	grote	stappen	gezet	met	het	Elektronisch	
Cliëntendossier (ECD). Van vrijwel alle cliënten van 
SWZ is de papieren informatie gedigitaliseerd. Alleen 
de ambulante cliënten zijn nog niet aangesloten op 
het ECD; dat gaat begin 2016 gebeuren.
Het ECD levert veel voordelen op. Zo kunnen de 
Persoonlijk Plannen beter worden uitgevoerd en 
bewaakt. Onder andere via de persoonlijke cliënt-
agenda, waarin alle wensen en afspraken zijn 
opgenomen. Heeft een cliënt een belangrijke wens 
die niet altijd duidelijk geuit kan worden? Dan wordt 
dit in de agenda ingepland. Medewerkers zien op 
deze manier dat ze er iets mee moeten doen. Het 
ECD werkt voor medewerkers heel efficiënt, want 
alles staat overzichtelijk op één plek. 

Om ervoor te zorgen dat tijdens een stroomstoring of 
storing	in	het	ICT-netwerk	geen	problemen	optreden,	
is in 2015 een noodvoorziening ingericht. Verder zijn 
er in overleg met de Cliëntenraad diverse afspraken 
gemaakt. Onder meer over hoe cliënten zelf toegang 
krijgen tot hun digitale dossier. Hiervoor is een pilot 
met tien cliënten voorbereid.

Pionieren met Zora
Omdat SWZ van pionieren houdt, is in 2015 zorgrobot 
Zora verwelkomd. Zora is de eerste humanoïde robot 
ter wereld die effectief bij mensen wordt ingezet. 
De 57 centimeter lange Zora praat, zingt, danst en 
gymt met cliënten. Zo brengt de zorgrobot leven 
in de brouwerij en stimuleert ze interactie met en 
tussen cliënten. Zora wordt voornamelijk ingezet op 
de dagbestedingsgroepen en de bewegingsafdeling 
van Zonhove. Verder wordt ze gedemonstreerd tijdens 
presentaties met cliënten, die dan trots de mogelijk-
heden van ‘hun’’ Zora laten zien.

Het gebruik van een zorgrobot in de gehandicapten-
zorg staat nog in de kinderschoenen. Daarom kijken, 
denken en werken enkele studenten van Fontys via 
stages mee om de invoering waar mogelijk te 
verbeteren.

Technologie tilt zorg en welzijn naar hoger plan

Technologische ontwikkelingen bieden prachtige kansen voor betere zorg en 
meer welzijn. SWZ wil daar volop gebruik van maken. Daarom staan we 
graag vooraan om nieuwe mogelijkheden uit te proberen. Sámen met 
cliënten uiteraard. In 2015 is rondom innovatie veel ondernomen. Van 
zorgrobot tot zorghorloge, van Elektronisch Cliëntendossier tot ICT bij 
dagbesteding.
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Op 8 oktober 2015 organiseerde SWZ Zonhove weer een Belanghebbendendag. Ditmaal in het teken 
van innovatieve ontwikkelingen voor mensen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking ((Z)EMB). 
Door het toepassen van computertechnieken kan een zinvolle dagbesteding worden geboden aan 
cliënten met een (Z)(E)MB en daarmee wordt mede inhoud gegeven aan de kwaliteit van bestaan. 
Een aantal aansprekende voorbeelden zijn de revue gepasseerd. Zoals Zora de zorgrobot, het Vivago 
zorghorloge en de VITA-ruimte. 

Om de dag extra kleur te geven, had de dagactivering in Zonhove een robotproject opgezet. Samen 
met cliënten werden oude computers uit elkaar gehaald en van het materiaal robots gebouwd. 
Tijdens die activiteiten voerden begeleiders en cliënten gesprekken over robots: welke vragen 
roepen ze op, wat kun je ermee, wat maakt een robot een robot? De meest bijzondere exemplaren 
zijn tentoongesteld tijdens de Belanghebbendendag. 

“Zijn we nog steeds bang voor robots? Volgens mij steeds minder. Het oude cliché dat de zorg er zo 
onpersoonlijk van wordt, is intussen wel erg versleten. Gelukkig maar. Want hoe ‘persoonlijk’ is het als 
verzorgers een rugkwaal of versleten knieën oplopen door jaren van zwaar tillen of bedden opmaken, 
patiënten tillen of het duwen van karren, rolstoelen en bedden? 

Je moet het begrip ‘robots’ ook breed opvatten. Het is al lang niet meer een houterig bewegend 
mannetje dat met metalen stem ‘bliep-bliep’ zegt. Ja, robots kunnen goed tillen en ander belastend 
werk overnemen. Maar ze houden je ook gezelschap, doen klusjes, kunnen met één druk op de knop 
je kinderen bellen of favoriete muziek opzetten. 

Technologie is geen tovermiddel maar maakt mensen wél sterker. Letterlijk en figuurlijk. 
‘Empowerment’ is zó waardevol. Zingeving en eigenwaarde zijn het beste medicijn in het leven.
 Nieuwe technologie draagt daaraan bij.” 

Charles Groenhuijsen, 
spreker en dagvoorzitter tijdens de Belanghebbendendag 2015

Belanghebbendendag “ICT en EMB”

“Technologie maakt mensen sterker”
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In	2015	kwam	er	een	vervolg	op	het	ICT-project	
voor cliënten met een (zeer) ernstig meervoudige 
beperking. Dit project was in 2014 gestart. Toen 
ontwikkelde SWZ in eigen huis, samen met de Emilius-
school, een applicatie om rondom dagbesteding meer 
mogelijk te maken. Via de applicatie kunnen cliënten 
interactief bezig zijn met beeld- en geluidsfragmenten. 

Het project kreeg een flinke boost toen SWZ er in 
2014 een waarderingsprijs voor ontving in het kader 
van de Gehandicaptenzorgprijs. Hierdoor kon in 2015 
geld worden vrijgemaakt om voor diverse woningen 
nieuwe computersystemen en/of iPads aan te schaffen. 
Ook kwam er per woning een aandachtsfunctionaris 
voor het project, die getraind is om cliënten te bege-
leiden.	De	initiatiefnemers	van	het	ICT-project	geven	
nu ook workshops aan andere zorgaanbieders, om  
zo de mogelijkheden te presenteren. Daarbij komen 
onder meer de eerste ontwikkelingen op het gebied 
van oogbesturing aan bod. Bedoeld voor cliënten die 
niet in staat zijn om bewust een knop of scherm via 
aanraking te activeren. SWZ experimenteert al met 
een oogbesturingssysteem.

Het	ICT-project	gaat	in	2016	verder,	onder	andere	met	
een e-learning cursus en wetenschappelijk onderzoek 
naar het oogbesturingssysteem. 

‘Slim’ zorghorloge
Via een horloge het slaap-waak ritme registreren 
van cliënten met een (zeer) ernstige meervoudige 
beperking. Om zo sneller iets te kunnen doen aan 
een verstoord slaapritme. Dat is het doel van het 
Vivago zorghorloge, dat na een succesvolle proef 
definitief is geïntroduceerd. Slecht slapen kan leiden 
tot gezondheidsproblemen of onverklaarbaar gedrag, 
en dat is niet bevorderlijk voor iemands welzijn.

Het Vivago systeem bestaat uit het zorghorloge, 
een ontvanger en een server. Het systeem kan ook 
gebruikt worden voor (mobiele) alarmering en 
bewegingsmelding. 

Uitbreiding van ICT-project dagbesteding 
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Bereiding:
•	 Neem	een	kant-en-klare	pizza	of	maak	een	pizza	klaar	volgens	de	
 instructies op de verpakking. 
•	 Snijd	(of	knip)	de	pizza	in	kleine	stukken	en	doe	deze	in	een	
 grote kom.  
•	 Meet	750	ml	runderbouillon	af,	warm	hem	op	in	de	magnetron	
 en giet hem bij de pizza.  
•	 Laat	de	foodmachine	10	seconden	draaien	op	stand	1.		
•	 Duw	met	een	spatel	de	omhooggevlogen	stukjes	naar	beneden	en	
 laat de machine weer 10 seconden draaien op stand 1.  
•	 Herhaal	de	vorige	stap	nog	één	keer.

Let op!  
Door het zetmeel in de pizza gaat de gemalen voeding binden als je het laat staan. Alles wordt dan 
dikker. Dit gebeurt vrij snel, serveer daarom direct na het malen om de juiste dikte te behouden.  

”Wij mochten een nieuw hulpmiddel uitproberen, de Carrendo douchestoel. Toen ik hem voor de 
eerste keer zag, dacht ik: wat een maf ding. Hij is groter dan ik gewend ben en hij was paars. Ik had 
wel erg veel zin om er eens in te zitten. De eerste keren was het spannend, ik wist niet hoe hij werkte 
en wat er ging gebeuren als de begeleiding op de knopjes zou drukken. Er zitten namelijk meerdere 
standen op de stoel. Een hoog-laagstand en een zorg-stand. Ik kon in de douchestoel gaan zitten en 
de begeleiding kon mij geheel douchen, afdrogen en aankleden zonder dat ik een extra transfer 
hoefde te maken. Wat een feest! En ik heb ook nergens pijn als ik in de douchestoel zit te douchen. 
Ik hoop dat we snel zo`n stoel mogen aanschaffen.”  

Priscilla Janssen, 
bewoner van Heriklaan 2 in Son en Breugel

Pizza als gemalen voeding? Geen probleem! 

“Nieuwe douchestoel een feest!”
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Meer mogelijk met gemalen voeding
Met de aanschaf van een nieuwe keukenmachine 
voor het bereiden van gemalen voeding, is het 
mogelijk geworden om nóg beter in te spelen op 
wensen van cliënten. SWZ Zonhove is specialist op 
het gebied van gemalen voeding voor cliënten met 
een (zeer) ernstig meervoudige beperking. Zij 
hebben vaak last van kauw- en slikproblemen of 
andere beperkingen bij het eten. 

De nieuwe KitchenAid food processor maakt het 
mogelijk om voeding te malen in verschillende diktes 
en substanties. Daarbij is van alles mogelijk, tot aan 
gemalen pizza, pannenkoek, friet, koekjes en nog 

veel meer. Bij de 
bereiding blijft de 
originele smaak 
behouden. 

In	2015	zijn	de	
recepten gebundeld 
in een mooie 
verzamelband, die 
voor iedereen 
verkrijgbaar is. 

De recepten zijn ook digitaal in te zien via http://
www.zonhove.nl/recepten-gemalen-voeding/.

Proeftuin hulpmiddelen test douchestoel
In	de	Proeftuin	hulpmiddelen	hebben	twaalf	cliënten	
diverse douchemethoden getest. Het gaat om 
cliënten die hulp nodig hebben bij het douchen en/of 
zonder ondersteuning niet lang zelfstandig kunnen 
zitten. Zij beoordeelden wat ze het meest prettig 
vinden: liggen op een douchebrancard (bestaande 
methode), zitten op een kantelbare douchestoel 
(bestaande methode) of half liggen/zitten op een 
nieuw douchehulpmiddel in kantelstand (nieuwe 
methode). 

Uit het testen kwam naar voren dat de voorkeur voor 
een douchemethode erg persoonsgebonden is en 
dat het daarom goed is om dit ‘op maat’ te doen. 
Het nieuwe douchehulpmiddel bleek een welkome 
aanvulling en is daarom aangekocht. Het project 
Proeftuin hulpmiddelen is in 2015 afgesloten.

Innovatie, om het leven aangenamer te maken

Ook in 2015 dienden zich innovatieve mogelijkheden aan om het leven van 
cliënten gemakkelijker en prettiger te maken. Zulke kansen laat SWZ niet 
lopen. Medewerkers en cliënten gingen aan de slag met nieuwe ontwikkelingen 
rondom voeding, douchen en ontspanning. Ook op het gebied van informatie-
voorziening werden belangrijke stappen gezet. 
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Helemaal van deze tijd en geopend in 2015: de Vitaruimte, met daarin een loungebed, relaxstoel
en rolstoelplatform. Deze zijn gekoppeld aan een groot beeldscherm en simulatie-apparatuur. 
De cliënt zet een filmpje op, bijvoorbeeld over dansen, en voelt de beweging die op tv te zien is 
daadwerkelijk op de plek waar hij zit of ligt. 

De voorzieningen voor ontspanning krijgen begin 2016 een nieuwe impuls. In D’n Tref op Zonhove 
komt een heuse strandkamer. Cliënten kunnen daar relaxen in een tropische omgeving. 
Met 28-30 graden, een zuchtje wind, zachte muziek en het geluid van rollende golven, waan je 
je echt op het strand. De strandkamer van SWZ wordt de eerste in een zorginstelling in Nederland.

Foto Vitaruimte

Ontspanning en beweging
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App met informatie over NAH en SWZ
In	april	2015	lanceerde	SWZ	een	app	voor	iedereen	die	
iets te maken heeft met niet-aangeboren hersenletsel: 
de NAH-wijzer. Cliënten en medewerkers van SWZ, 
huisartsen, andere zorgprofessionals, mantelzorgers, 
gemeenten en anderen kunnen via de app veel 
informatie achterhalen. 

De app is onderverdeeld in vier categorieën:
•	 Vragen	over	NAH;	met	veel	antwoorden	over	de	
 meest voorkomende vragen over hersenletsel.
•	 NAH	Wiki;	een	bibliotheek	over	hersenletsel	en	
 de hersenen.
•	 SWZ;	met	informatie	over	(de	mogelijkheden	van)	
 SWZ en diverse filmpjes. 
•	 Contact;	met	de	mogelijkheid	om	aanvullende	
 vragen te stellen.

Mensen met hersenletsel kunnen de app ook 
gebruiken om aan anderen uit te leggen wat NAH is 
en wat het voor hen betekent. De app is gratis te 
downloaden via de Appstore of de Google Playstore 
en is geschikt voor gebruik op mobiele telefoons. 
Binnenkort is er ook een tablet-versie beschikbaar.

SWZ Plein komt eraan
In	2015	is	hard	gewerkt	aan	een	website	speciaal	voor	
cliënten: het SWZ Plein. Op dit digitale plein kunnen 
cliënten allerlei informatie vinden, zoals nieuws en 
berichten van de Cliëntenraad. Ook is het een 
interactieve plek om vrienden te maken. 

Het SWZ Plein is begin 2016 officieel van start gegaan. 

De NAH-wijzer van SWZ
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4      Wij verbinden door samen te werken
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“Verhuizing was spannend, en nu is het leuk”

 “Ik vond de verhuizing uit Boxtel heel spannend, een andere omgeving is spannend. Ik had aan-
gegeven dat ik graag in de bediening zou willen werken. Mensen koffie serveren en een praatje 
maken, lijkt mij heel leuk. Het was wel erg wennen in Veghel, alles was nieuw. Daarom ben ik eerst 
doorgegaan met het knopen van wandkleden. Nu vind ik het heel leuk, er komen zoveel mensen 
binnen die complimenten geven over mijn knoopwerk. De locatie is ook heel mooi en de zandloper 
bij de ingang vind ik gaaf. Over een jaar hoop ik vier dagen in de week te bedienen en één dag bij 
Tinks te werken.” 

Gonny Dragt, 
cliënt bij Kook Kunst Tinks

De entree
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Samen krijgen we meer voor elkaar

Het jaar 2015 heeft laten zien hoe belangrijk en zinvol samenwerking is 
met andere (zorg)organisaties en met wijken en buurten. Samenwerken is 
(soms ook financieel) noodzakelijk, maar het is vooral leuk en inspirerend.  
En cliënten profiteren ervan! Ze krijgen nieuwe mogelijkheden aangereikt  
om zich te ontplooien, hun leefwereld te vergroten of beter om te gaan met 
hun beperking.
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Samen met collega-organisaties
Door de veranderingen in de langdurige zorg heeft 
SWZ een aantal activiteitencentra samengevoegd 
of opgeheven. Voor alle betrokken cliënten en 
medewerkers is op een zorgvuldige manier een 
nieuwe plek gevonden. Daar voelen ze zich inmiddels 
thuis. Daarnaast is er verbinding tot stand gekomen 
met diverse nieuwe partners. Een greep uit de vele 
ontwikkelingen:

Coöperatieve samenwerking in Veghel 
Cliënten van de Stadshobbywerkplaats uit Veghel en 
van Tinks uit Boxtel zijn in november verhuisd naar 
de maatschappelijke onderneming Kook Kunst Tinks, 
gevestigd in ‘De Proeffabriek’ op de Noordkade in 
Veghel.	In	dit	voormalige	industriële	pand	komen	
ondernemerschap, cultuur en evenementen vanuit 
een coöperatieve gedachte samen. 

Hierdoor kunnen cliënten werkervaring opdoen bij 
de plaatselijke koffiebrander of rondleidingen geven 
aan	bezoekers.	In	het	open	atelier	naast	de	winkel	
maken ze mooie producten, die onder andere te koop 
zijn in de kookwinkel. Ook andere mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in deze winkel 
werkervaring opdoen.

Meer mogelijk in dagbesteding Eindhoven
Om cliënten van Activiteitencentrum Eindhoven 
meer mogelijkheden te bieden voor dagactiviteiten, 
is een samenwerking aangegaan met D’n Oerse Have 
in Veldhoven. Deze zorgboerderij omvat onder meer 
een paardenpension en houtwerkplaats. Cliënten 
kunnen meehelpen met allerlei werkzaamheden, 
zoals dieren voeren, stallen schoonmaken, eieren 
rapen, lunch verzorgen, moestuin onderhouden en 
houtproducten maken. 
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Partner van De Woonschool 

Krachten bundelen voor meer vrijwilligers

 
Een normaal huis waar leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs wegwijs worden gemaakt in 
het leven van alledag en ‘goed wonen’. Dat is De Woonschool, die in oktober officieel werd geopend. 
De jongeren krijgen er les in huishoudelijke en sociale vaardigheden. 

De Woonschool, de eerste in Brabant, is een initiatief van woningcorporatie ‘thuis’, SWZ en de Stichting 
Speciaal Onderwijs Eindhoven. Met dit project willen de organisaties jongeren met een beperking 
leren zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Vier dagen per week komen er groepjes jongeren naar de 
Woonschool, samen met een leerkracht en een woonbegeleider. De jongens en meiden leren in circa 
tien weken alles wat er bij wonen komt kijken, zoals boodschappen doen, (gezond) koken, een was 
draaien, het huis schoonmaken. Maar ook: wat voor rekeningen krijg je binnen, hoe kom je rond met 
je geld, hoe ga je om met de buren?

Samen met ORO, Kempenhaeghe, Tweedelig, Kansplus, Onis Welzijn heeft SWZ in Someren en Asten 
een actie georganiseerd om vrijwilligers te werven. Alle bestaande vrijwilligers kregen een uitnodiging 
voor een concert van de Rimoband. Zij mochten een introducé meenemen die mogelijk ook vrijwilliger 
zou willen worden. Tijdens de avond presenteerden de organisaties zich met een marktkraam. Voor 
SWZ Someren leverde dat direct al vijf nieuwe vrijwilligers op! 



Actief met de buren in Sambeek
In	Sambeek	wisten	SWZ,	basisschool	De	Bolster,	
stichting Dichterbij en dorpsbewoners elkaar te 
vinden. Dit gebeurde onder de vlag van het project 
‘Lokale samenwerking Sambeek’. Een van de doelen 
was het Activiteitencentrum Sambeek een grotere 
rol te geven in de gemeenschap van Sambeek en 
omliggende dorpen. Met twee activiteiten is dat 
meer dan gelukt:

•	 Naast	het	Activiteitencentrum	is	een	jeu-de-
 boulesbaan aangelegd. Dit gebeurde met hulp 
 van een hoveniersbedrijf en vrijwilligers. De baan 
 werd in juni op feestelijke wijze geopend. 
•	 Op	25	september	waren	de	buren	(De	Bolster	
 en Dichterbij) te gast om ‘burendag’ te vieren. 
 Zij genoten van koffie, limonade en zelfgemaakte 
 hapjes. Jong en oud kon meedoen aan creatieve 
 activiteiten of een balletje gooien op de 
 jeu-de-boulesbaan. 

Handen ineengeslagen in Helmond
Vanaf medio juli werken de Helmondse activiteiten-
centra van SWZ en ORO onder één dak samen. 
De gezamenlijke accommodatie heeft de naam 
‘Van Speijk’ gekregen, verwijzend naar het adres: 
Van Speijklaan 71. Hier is een breed aanbod aan 
activiteiten, waaronder sport, schilderen, mozaïek, 
houtbewerken, glas, computer, winkel etc. 
Bezoekers kunnen dagelijks kiezen uit ongeveer acht 
tot tien activiteiten. Samen lunchen ze en drinken ze 
koffie/thee.  

In	het	activiteitencentrum	staan	ontmoeting	en	
verbinding centraal. De open ruimte op de begane 
grond is een laagdrempelige huiskamer voor 
iedereen in de wijk met een bijzondere vraag. Maar 
ook voor mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
willen doen. Buurtgenoten lopen binnen voor een 
praatje, bezoeken de winkel of ze eten er ’s avonds 
een maaltijd die op locatie gemaakt wordt.

Samen met wijk en buurt

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stimuleert de verbinding tussen 
professionele zorg en ondersteuning vanuit vrijwilligers, buurten en wijken. 
Ook op dat gebied zijn mooie initiatieven ontstaan.
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“Hersenz heeft mij veel opgeleverd”

Eervolle vermelding 

 
“Aan de buitenkant leek alles prima, maar van binnen ging ik door een diep dal. Ik was eigenlijk alleen 
maar bezig om mijn onzekerheid te compenseren. De behandeling bij Hersenz kwam op het juiste 
moment en heeft mij veel opgeleverd. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid en de angst is verminderd. Ik 
heb mijn eigenwaarde en het vermogen om te genieten teruggevonden. Daardoor is een burn-out 
voorkomen. Ook de relatie met mijn partner is sterk verbeterd. Pas nu durf ik te zeggen: ik ben iemand 
met niet-aangeboren hersenletsel en ik aanvaard het ook. Ik ben het nu pas aan het accepteren.”

Jeannette Heijting kreeg zes jaar geleden een herseninfarct. 
Afgelopen jaar volgde zij de behandeling van Hersenz in Eindhoven.

Hersenz ontving in november een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de Jenneke van der 
Veen verbeterprijs. Het doel van deze prijs is het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige 
zorg onder de aandacht te brengen. Alleen projecten die tot stand zijn gekomen in samenspraak met 
cliënten en professionals, kunnen meedingen. Ook moet de 
kwaliteitsverbetering aantoonbaar ten goede komen aan 
de cliënten. Een laatste eis is dat andere organisaties in staat 
zijn om het goede voorbeeld te volgen.
De jury was erg onder de indruk van de unieke samenwer-
king tussen de twaalf zorginstellingen die  gespecialiseerd 
zijn in hersenletsel en samenwerken binnen Hersenz. 



Samen behandelen
In	december	zijn	SWZ	en	Archipel	gestart	met	het	
gezamenlijk behandelen van mensen met hersen-
letsel die hun revalidatiefase hebben afgerond. 
Want ook hierna kan nog veel bereikt worden. 
Door de krachten te bundelen en elkaars expertise 
te delen, kunnen meer cliënten profiteren van de 
behandelingen van Hersenz.  

De professionals van SWZ en Archipel begeleiden 
mensen met hersenletsel en hun naasten in het 
omgaan met de (soms) ingrijpende veranderingen 
in hun leven. Het gaat onder andere om zaken als 
geheugenproblemen, het verdelen van energie, de 
fysieke conditie en opnieuw vertrouwd raken met 
het eigen lichaam. De behandeling wordt gegeven 
op locaties van beide zorgorganisaties. 

De doelgroepen en doelen van SWZ en Archipel 
vertonen veel overeenkomsten. De samenwerking 
biedt meer mogelijkheden om te komen tot een 
duidelijk en op de behoefte afgestemd behandel-
aanbod. Ook kan gezamenlijk meer gedaan worden 
aan kennisdeling en aan publiciteit voor (de gevolgen 
van) hersenletsel.

Actief betrokken bij onderzoek
Hersenz levert op alle fronten winst op. Het maakt 
de cliënt psychisch en fysiek sterker, het zorgt voor 
minder belaste en meer tevreden mantelzorgers, en 
de samenleving is goedkoper uit omdat zwaardere 
zorg voorkomen kan worden.  

Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek dat 
Maastricht University in 2015 heeft gepubliceerd. 
De pilotstudie is uitgevoerd op verzoek van Hersenz, 
dat de resultaten van het behandeltraject goed in 
kaart wilde brengen. Ten behoeve van het onderzoek 
werd onder andere een maatschappelijke business-
case gemaakt. Hiermee is aangetoond wat de winst 
van Hersenz is voor cliënten, mantelzorgers en de 
samenleving. 

Als een van de partners van Hersenz is ook SWZ 
betrokken geweest bij het onderzoek, zowel 
financieel als door de deelname van cliënten. 

Samen voor mensen met hersenletsel

SWZ is een van de twaalf zorgorganisaties in Nederland die intensief betrokken zijn 
bij het behandeltraject Hersenz. Met als doel om mensen met hersenletsel zo goed 
mogelijk te begeleiden en behandelen. In 2015 is SWZ als deelnemende partij in 
Hersenz ook een samenwerking aangegaan met collega-instelling Archipel. Dit 
biedt cliënten nog meer mogelijkheden en kwaliteit van zorg.
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5      Cijfers & Statistieken
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Cijfers en statistieken - toelichting

Cliënten:

Medewerkers:

Financiën:

Naar aanleiding van de transitie, waarbij de extramurale begeleiding werd ondergebracht in de Wmo  
en hulpverlening aan kinderen in de Jeugdwet, waren verschuivingen in de cliëntenpopulatie en de 
zorgverlening te verwachten. Door de succesvolle contractering bij de gemeenten bleven deze 
verschuivingen bij het begin van 2015 beperkt. Pas in de loop van het jaar werden de gevolgen 
duidelijk, vooral omdat de instroom van nieuwe cliënten stagneerde. De oorzaak van deze stagnering 
was drieledig. Gemeenten ontwikkelden een voorkeurbeleid voor generalistische aanbieders i.p.v. 
gespecialiseerde aanbieders zoals SWZ. Daarnaast was de hoogte van de eigen bijdrage voor onder-
steuning in het sociale domein voor veel cliënten een reden om de omvang van de ondersteuning te 
verminderen of zelfs om hier van af te zien. Voor de instroom in de WLZ werden strenge indicatiecriteria 
van toepassing. Het aantal cliënten met zorg en verblijf in het kader van de WLZ daalde echter nauwe-
lijks (-2%). Ook de productie in termen van verblijfsdagen bleef nagenoeg gehandhaafd (-1%). 
De belangrijkste verschuivingen vonden plaats in de extramurale zorg en ondersteuning. Het aantal 
extramurale cliënten (WLZ, Wmo en Jeugd) daalde met 8%, het aantal dagdelen dagbesteding en 
begeleiding groep met 21% en het aantal uren individuele begeleiding met 43%. SWZ had overigens 
rekening gehouden met dit scenario.

Om ontslagen, naar aanleiding van de transitie, te voorkomen, heeft SWZ er voor gekozen om de vele 
tijdelijke contracten met een kleine omvang, die bedoeld waren als flexibele inzet, niet te verlengen.  
Hierdoor daalde het aantal medewerkers flink, maar dit ging niet ten koste van de formatie. Integendeel. 
De vaste formatie steeg zelfs met 42 fte. Deze stijging kwam volledig ten goede aan de zorg. Bij manage-
ment en ondersteuning werd zowel in formatie (-7 fte) als in aantal medewerkers (-27) een reductie 
gerealiseerd. 

Het aantal vrijwilligers is licht gestegen.

SWZ heeft instrumenten ontwikkeld voor het inzetten van mensen en middelen op basis van de toege-
kende indicatie en te leveren zorg. Er is 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 vijfde opeenvolgende jaar sluit SWZ af met een positief resultaat. Hierdoor is het weerstands-
vermogen gegroeid tot bijna 24% van de omzet. Daarmee beantwoordt SWZ aan de geldende normen 
voor een stabiele en gezonde organisatie. Vanuit deze positie kunnen wij ons opstellen als een 
innovatieve en betrouwbare partner voor de langdurige zorg.
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Kengetallen medewerkers per einde 2015
 
Medewerkers in loondienst  831 (475 FTE’s)
Waarvan werkzaam in de zorg  692 (380 FTE’s)  
Waarvan leerlingen in de zorg  18         (14 FTE’s)
Waarvan management en ondersteuning  121        (81 FTE’s)

    

Stagiaires 18
Vrijwilligers 410   

 werkzaam in de zorg
 management en ondersteuning 

stagiaires
vrijwilligers

Kengetallen cliënten   

Aantal cliënten  1.169
Cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP 381    
Extramurale cliënten  WLZ 180
Cliënten  Wmo 570
Cliënten  jeugdhulpverlening 38

extramurale cliënten
cliënten met zorg en verblijf

Gerealiseerde zorg en dienstverlening  WLZ Wmo Jeugd Totaal

Aantal dagen verblijf (met en zonder dagbesteding) 140.575 0 0 140.575
Aantal dagdelen dagbesteding / begeleiding groep 16.294 51.334 1.256 68.884
Aantal uren individuele / ambulante begeleiding 0 15.122 1.817 16.939



BALANS PER 31 DECEMBER 2015  (na resultaatbestemming)

    
 31 december 2015 31 december 2014  
ACTIVA 
Vaste activa       
    
Immateriële vaste activa  € 0 € 0   
Materiële vaste activa  € 13.414.466 € 14.507.379   
Financiële vaste activa  € 0 € 0   
Totaal vaste activa € 13.414.466 € 14.507.379   
   
Vlottende activa       
Voorraden € 47.500 € 0 
Vorderingen uit hoofde van bekostiging € 165.289 € 0  
Debiteuren en overige vorderingen € 2.058.059 € 817.356   
Liquide middelen € 9.188.491 € 9.819.510   
Totaal vlottende activa € 11.459.339 € 10.636.866   
      
Totaal activa € 24.873.805 € 25.144.245   
      
 
      
PASSIVA        
Eigen vermogen       
Kapitaal € 0 € 0   
Bestemmingsreserves €  9.693.502 € 9.187.430 
Bestemmingsfondsen € 0 € 0  
Algemene en overige reserves € 73.922 € 73.922   
Totaal eigen vermogen € 9.767.424 € 9.261.352   
     
Voorzieningen € 3.272.476 € 4.151.383   
 
Langlopende schulden € 5.685.272 € 6.091.604   
 
Kortlopende schulden     
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot € 0 € 117.892 
Overige kortlopende schulden  € 6.148.633 € 5.522.014 
       
Totaal passiva € 24.873.805 € 25.144.245   
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RESULTATENREKENING OVER 2015

       
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:               2015                2014 

 
Zorgprestaties en Maatschappelijke ondersteuning € 39.895.732 € 41.047.673
Subsidies € 382.868 € 210.516
Overige bedrijfsopbrengsten € 578.134 € 538.690
Som der bedrijfsopbrengsten € 40.856.734 € 41.796.879
      
 
BEDRIJFSLASTEN:     
Personeelskosten € 24.888.072 € 24.249.261
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa € 1.822.249 € 1.763.312
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa € 641.743 € 467.409
Overige bedrijfskosten € 12.870.946 € 13.976.748
Som der bedrijfslasten € 40.223.010 € 40.456.730
      
 
BEDRIJFSRESULTAAT € 633.724 € 1.340.149
     
Financiële baten en lasten € -127.652 € -250.122
     
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING € 506.072 € 1.090.027
      
Buitengewone baten en lasten  0  0

     
RESULTAAT BOEKJAAR € 506.072 € 1.090.027
      
 

     
RESULTAATBESTEMMING               2015               2014 
  
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):  
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten € 506.072 € 1.090.027 
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