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Alweer een jaar
voorbij...
De kerstboom is gezet, de boodschappen zijn gedaan.
De kerstdagen doorbrengen met mensen die je lief zijn,
wie wil dat niet? Toch zijn er ook mensen die tegen de
kerstdagen opzien. Die eenzaam zijn of misschien een
dierbare hebben verloren en het gemis van deze dierbare met Kerstmis nog eens extra voelen.

Revitalisering Zonhove gestart!
We zijn begonnen met de revitalisering
van Zonhove! Revitalisering is een moeilijk woord voor het opnieuw vormgeven
van iets; in dit geval de woningen op
Zonhove. De woningen zullen één voor
één worden opgeknapt.
We zijn begonnen met Brink 20-22. Met
heel veel hulp van vrijwilligers (waaronder
ouders en verwanten), cliënten en mede
werkers is de woning erg mooi geworden
en de bewoners zijn erg blij met het resul

taat. Het personeel is trots op wat er bereikt
is. Het ziet er allemaal weer keurig en fris
uit. De cliënten in een rolstoel hebben nu
meer bewegingsruimte. Ze kunnen nu zon
der problemen in huis ‘rondjes rijden’.
Ondanks de voorbereiding, zijn er tijdens
het verbouwen van deze woning ook wel
wat zaken niet goed gegaan. We leren van
deze fouten en gaan dit bij de verbouwing
van de volgende woningen zeker anders
doen. Op naar de volgende Brink!

Kerstmis, een moment van
bezinning. Het is goed om
niet alleen stil te staan bij
de vervelende dingen die
je hebt meegemaakt, maar
zeker ook bij alle dingen
die goed zijn gegaan. Wat
waren jouw lichtpuntjes in
2010? Waar ben je trots op?
Nu ik dit schrijf, vraag ik me
af hoe dat voor mij is. Wat
waren mijn lichtpuntjes en
waar ben ik trots op?
Ik denk dan als eerste aan de
werkbezoeken. Hoe gastvrij
ik overal ben ontvangen en
de openheid waarmee jullie
je zorgen hebben gedeeld
met mij. Hoe moeilijk jul
lie het vinden om met alle
veranderingen om te gaan,
maar ondanks dat, positief
mee blijven denken. Een
echt lichtpuntje!

“We hebben met
elkaar hard gewerkt”
Een ander lichtpuntje is dat
we met elkaar erg hard heb
ben gewerkt om de proble
men van SWZ op te lossen.
We zijn er nog niet hele
maal, maar ik heb er alle
vertrouwen in dat we geza
menlijk in staat zijn om van
SWZ weer een gezonde or
ganisatie te maken, waar
het fijn is om te wonen en
te werken.

De Brink 20-22 ziet er weer piekfijn uit en dat vieren we met Jip en Janneke champagne.

Waar ben ik trots op?
Ondanks dat er minder geld
beschikbaar is, blijven me
dewerkers met volle over
tuiging en betrokkenheid
ondersteuning bieden aan
jullie. Dat is iets om trots op
te zijn. Mede daardoor ben
ik er trots op dat ik bij SWZ
werk.
Als je aan positieve dingen
denkt, dan voel je je beter.
Ik zou aan jullie willen vra
gen om op eerste kerstdag
aan de mensen waar je Kerst
mee viert te vragen: noem
eens twee lichtpuntjes die je
in het jaar 2010 hebt mee
gemaakt en twee dingen
waar je trots op bent. En
vertel dan ook hoe dat voor
jou is. Ik weet zeker dat er
een mooi gesprek ontstaat.
Ik wens jullie hele fijne
kerstdagen toe, met veel
lichtpuntjes.
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Christian van Zitteren, Geestelijk verzorger

Kerst-engelen
In het dorp was een vreemd heerschap komen wonen. Een hele zomer en herfst lang hoorden de verbaasde dorpsbewoners door de kieren van het oude, gesloten winkeltje dat hij
betrokken had aan het dorpsplein geklop, gezaag en gefluit. Maar er was niets te zien. De
luiken en deuren bleven potdicht. Mensen werden argwanend en wezen naar het winkeltje
als ze fluisterend voorbij liepen.
Toen de eerste sneeuwvlokjes neerdwarrelden
op het plein, zwaaide plots de deur van het win
keltje open. Een klein mannetje met een vlassig
baardje zette vrolijk fluitend een vuurkorf bui
ten neer. Daarna ging hij op zijn tenen staan en
timmerde een bord aan de gevel: kerst-engelen
te koop. Het dorp haalde opgelucht adem. Men
was juist zo dol op kerstversieringen, want een
goede sfeer was belangrijk, vond men. Groot en
klein verdrong zich voor de ruitjes van de etala
ge en in het winkeltje zelf. Het houtsnijdertje
was werkelijk een kunstenaar. De engelen wa
ren prachtig. Echt handwerk. In de wijde omtrek
had men nog nooit zo iets schitterends gezien.
En het stond zo mooi in huis. Binnen de kortste
keren was de voorraad uitverkocht. Het manne
tje streek tevreden over zijn baardje en warmde
zich aan de haard.

had gekregen. En er kwam nog iemand binnen
met een engel, en nog iemand, en zelfs een
echtpaar met vier engelen in een doos. De en
gelen deugden niet, klaagde men. Ze waren
niet identiek. Het was geen gezicht! Bij de ene
zat een vleugel scheef, een andere engel keek
eigenaardig uit zijn ogen, bij twee andere zaten
de jurkjes niet hetzelfde… Het werd een heel
oproer in het stampvolle winkeltje. Iedereen
schreeuwde door elkaar.

De dag na Kerstmis echter werd er driftig op de
winkeldeur gebonsd. Het houtsnijdertje open
de de deur voor een boos kijkende man. Zonder
verdere introductie begon de man te tieren dat
hij een mislukte engel in zijn handen gestopt

De dag daarna was het oude winkeltje verlaten,
op deze tekst in de etalage na:
Gratis af te halen: meer van hetzelfde!
Wie naar binnen keek zag enkel spiegels
hangen.

Het kereltje ging op de toonbank staan en keek
van links naar rechts over de menigte. Hij zag
boomlange kerels, kleine mensjes, flaporen,
hangneuzen, een vrouw met maar vier vingers,
kale koppen, paardenstaarten en een houten
been. Met een bezem joeg de bedroefde hout
snijder iedereen zijn winkel uit.

Wij zijn in de zevende hemel!
...met
onze nieuwe
website...
Galer ie

www.tinks.nl

TINKS www.tinks.nl
Atelie r

Snel kijken! ...anders mis je iets!
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Bericht van de
Cliëntenraad SWZ
Wij, leden van de Cliëntenraad SWZ, be
ginnen steeds meer aan elkaar te wen
nen. We krijgen een steeds beter beeld
van onze taken. Alles wat wij bespreken,
blijkt soms nog moeilijk om waar te ma
ken in de praktijk. Juist daar wordt door
ons hard aan gewerkt. Zo zijn we
bezig geweest met de klachtenprocedure
en de organisatiestructuur van SWZ.
De Cliëntenraad SWZ wil graag met al de
verschillende disciplines binnen SWZ een
goede en duidelijke samenwerking op
bouwen. Hierbij vragen wij uiteraard ook
de medewerking van u als cliënt van
SWZ. Laat in uw woon-/activiteitengroep
beraad weten wat er verbeterd kan wor
den, dan horen wij het weer terug in ons
beraad. Zo komt er een goede en werk
bare communicatie op gang.
Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks con
tact met ons opnemen, door te e-mailen
of te schrijven naar:
Cliëntenraad SWZ
t.a.v. secretariaat Cliëntenraad
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
Of e-mail naar:
Clientenraadswz@hotmail.com
Namens de Cliëntenraad SWZ,
Joke Gubbels

Het resultaat van de creatieve opdracht,
gemaakt door cliënten van SWZ.
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Cliënten van woonvorm Prof. Zijlstrastraat in Veghel
“Ik heb vier kinderen van rond de twintig en samen
brengen wij een deel van de kerstdagen door”, zegt Jan.
“Verder doe ik niet zo heel veel speciaals met Kerst.”
Mark zet in zijn appartement wel de kerstboom, want
dat vindt hij speciaal met Kerst. Op de dagen zelf gaat
hij naar zijn ouders. Zij wonen wat verder weg. Hij gaat
samen met zijn ouders ’s morgens naar een kerstviering
en aansluitend bekijkt hij de kerststal in de kerk.
Perry vertelt hoe hij de kerstdagen doorbrengt: “Ik breng
wat tijd thuis door en bij mijn moeder die in HeeswijkDinther in een verzorgingshuis woont. Ik versier ook mijn
appartement. Ik hoop ook lekker te eten met deze dagen.
Vroeger ging ik vaak naar Den Bosch om de kerststal in
de St. Jan te bekijken.”
George spendeert zijn kerstdagen in St. Oedenrode bij
zijn ouders. ’s Avonds is hij in de woonvorm te vinden
en komt hij in zijn eigen appartement met anderen bij
elkaar.

Wat doe jij met Kerst?
Cliënten van Dagbestedingscentrum Vught
Corine: “Ik ga naar Haaren. Hier woonde ik vroeger met mijn man. Mijn zoon
komt en ik ga genieten van het lekkere eten. Het huis is versierd en een kerk
bezoek met het bekijken van de kerststal zit ook in de planning.”
Bianca: Bianca zet in haar appartement een boom. “Ik ben niet zo veel thuis
met de feestdagen. Op eerste kerstdag ga ik bij mijn ouders heerlijk genie
ten van een 4- of 5-gangen diner en op tweede kerstdag ga ik met een stel
anderen naar een tante. Iedereen neemt dan een gerecht mee voor de warme
maaltijd. We genieten van het samenzijn.”
Dirk: Het is voor Dirk de tweede Kerst zonder zijn vader.
“Vorig jaar was er best wel wat verdriet en onwennig
heid. Ik versier wel mijn woning en verder kijk ik een
beetje hoe het gaat lopen. Misschien ga ik wel gourmet
ten in Boxtel met mijn moeder en familie.“
Ayse: Zij is moslim en “doet niet aan Kerst”, zoals ze zelf zegt.
Margo gaat op vakantie in Ermelo van woensdag tot maandag na de Kerst, zij
gaat samen met 32 andere mensen en verzorgenden/vrijwilligers. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd die met Kerst te maken hebben, zoals een
kerstviering, kerstconcerten en een viering buiten in de ‘schaapskooi’. “Het is
wel wat koud, maar wel heel sfeervol.”
In plaats van luisteren naar muziek met de Kerst gaat Jolanda juist zingen met
Kerst. Zij zingt in een koor samen met nog zo’n 30 andere mensen. Zij zingen
het gehele jaar. Met kerst zingen ze drie keer in de kerk van Oss, waarvan ook
in de viering op kerstavond. “Ik rijd er dan zelf met mijn elro heen en natuurlijk
ook terug. Dit is een ritje van bijna een half uur. Na de nachtviering gaan we
eerst gezamenlijk wat eten en drinken, alvorens ik naar mijn versierde huis ga.
Op eerste kerstdag slaap ik heerlijk uit.”
Annie: “Ik weet nog niet wat ik ga doen. Alles op z’n tijd!”

Cliënten van woonvorm
Copernicuslaan in Den Bosch
Henriëtte: “Ik ga, zoals ieder jaar
“lekker naar ons mam”. Dit is in Veld
driel. Ik breng de dagen door met
mijn zus, zwager, neefje en nichtje
en misschien andere familieleden,
buren en kennissen die komen.” Er
zal veel worden gekaart, want dit is
één van haar hobby’s.
Mat heeft nog niet echt een idee
wat hij met Kerst gaat doen; thuisblijven of op familiebezoek. “Ik
laat het maar op me afkomen en zie wel wat de dagen brengen.
Ik laat wel mijn appartement versieren, hoor.”
Rosalien heeft een muzikale Kerst. Zij gaat naar een kerk in
Nuland om tijdens de nachtviering naar haar moeder te luiste
ren die in een koor zingt. “Na deze viering ga ik met mijn moeder
mee. Mijn zus en broer komen ook en samen beginnen we de
kerst met een lekkere (nacht)maaltijd.” Eerste kerstdag gaat ze
misschien samen met haar moeder op bezoek bij haar oma of
ze bekijken in de buurt nog een kerststal. Tweede kerstdag komt
haar vriend Mark en dan gaan ze samen naar haar moeder.
Voordat het Kerstmis is, komen de zussen van Carla haar apparte
ment omtoveren tot een kersthuis. Allerlei kerstmannen, lichtjes
en nog meer versiering worden aangebracht om in de kerstsfeer
te komen. “Ik breng de kerstdagen door in het bijzijn van mijn
familie. Ze komen bij mij en ik ga naar hen toe. Op eerste kerst
dag gaan we lekker uit eten.”
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Een interview met René Schekkerman, Productgroepmanager Financiën & Informatievoorziening

Een financiële terugblik op 2010
en de vooruitzichten voor 2011
sportief bezig zijn en daarna afronden met een ge
zonde derde helft.” René verzamelt stripverhalen en
hij zit regelmatig achter zijn computer om online
te gamen met anderen.
Bij welke organisatie heb je voor SWZ gewerkt?
“Voordat ik bij SWZ kwam, werkte ik zo’n 11 jaar
bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daar
heb ik verschillende financiële functies gehad. De
laatste 2,5 jaar was ik eindverantwoordelijk financieel manager. Daarvoor heb ik ook nog bij GGZ en
bij de thuiszorg gewerkt op Planning & Control
afdelingen. Ook financiële banen dus.”

Sinds 1 maart 2010 is René Schekkerman in dienst als Productgroepmanager F&I. F&I staat voor Financiën &
Informatievoorziening. We hebben
René geïnterviewd over zijn persoonlijke leven en over zijn ervaringen als
Productgroepmanager bij SWZ.
Wie is René Schekkerman?
“Ik ben geboren op 8 mei 1969 en dus
41 jaar. Ik ben getrouwd en ben trotse
vader van twee dochters. Zij zijn 10 en
7 jaar oud en heten Claire en Pleun. Het
zijn twee leuke meiden.”. René besteedt
veel tijd aan zijn gezin. Met name omdat
zijn oudste dochter autisme heeft en
daarmee de mantelzorg bij hem en zijn
vrouw ligt. En hij vindt het natuurlijk fijn
om leuke dingen met zijn gezin te doen.
René heeft ook een aantal hobby’s: “Ik
ga wekelijks zwemmen. Dit doe ik sa
men met een clubje mannen. Eerst even

Hoe was je eerste kennismaking met SWZ?
“SWZ kwam op mij over als een warme organisa
tie. Het ziekenhuis is vrij kil en zakelijk. SWZ is heel
mensgericht, cliëntgericht. De cliënten staan cen
traal en dat is een fijn verschil met het ziekenhuis.
Toch heb ik me ook wel verbaasd over SWZ, want
ik zag een gebrek aan zakelijkheid die inmiddels
bij zorginstellingen ook nodig is. Dat was en is voor
mij een uitdaging. Door de nieuwe verdeling van
het AWBZ-geld (de zorgzwaartebekostiging) is
het belangrijk dat een organisat ie naast cliënt- en
vraaggericht denken ook zakelijk en efficiënt kan
denken. Er is minder geld beschikbaar dan voor
heen en daarom moeten we daarin een balans
vinden.”
Waar kijk je met een positief gevoel op terug
in 2010?
SWZ heeft een flinke slag gemaakt in het zakelijk
denken. Door het werken met Anne Anders* heb
ben we meer inzicht gekregen in hoe we vraagge
richt kunnen werken met het beschikbare geld.

Kado & Zo
Wilt u de kerstman helpen met kadootjes kopen?
Dan kunt u eens bij Kado&zo binnen lopen.
Een gebrokkelde kaars
Stopt u in de kerstman zijn laars
We hebben heel veel kaarsen, groot of klein
Of moet het toch een spiegel zijn?
Van keramiek een mooie schaal,
Of toch een boek met een zelfgeschreven verhaal?
Helpt u de vogels graag
Dan koopt u een voederhuisje vandaag
Bent u op geld aan het hopen
dan kunt u hier een spaarpot kopen
En is de kerstman weer geweest
Dan hebben we kadootjes voor een ander feest
Kado & Zo
Raadhuisplein 2 Son
Open : ma t/m vr van 9.30u tot 16.30u
24 en 31 december 2010 zijn we gesloten

Dit zakelijk denken is geen eigen keuze van SWZ,
het is noodzakelijk. Doen we dit niet dan kunnen
we als zorginstelling niet overleven. Begin dit jaar
is de zorgzwaartebekostiging (ZZP’s) ingevoerd
voor de Gehandicaptenzorg, dus ook voor SWZ.
Vroeger kreeg een zorgorganisatie min of meer
een vast geldbedrag. Nu is het bedrag afhanke
lijk van het zorgzwaartepakket dat iemand heeft.
Het geld wordt zo eerlijker verdeeld en dat is een
positieve ontwikkeling. Voor SWZ betekent de in
voering van de ZZP’s echter dat wij minder geld
krijgen. Er is minder geld beschikbaar voor het
zelfde aantal cliënten. De uitdaging voor SWZ was
dit jaar om met minder geld, goede kwaliteit van
zorg te kunnen blijven leveren. Om dit te doen, zijn
we met ‘Anne Anders’ gestart. Met ‘Anne’ proberen
we op verschillende manieren te voldoen aan uw
zorgvraag, maar wel binnen de financiële grenzen
die zijn bepaald door de overheid. We hebben in
2010 een goede balans gevonden. We hebben die
nog niet overal kunnen doorvoeren, maar we mo
gen trots zijn dat we al zover zijn. U als cliënt heeft
daar waarschijnlijk niet zo veel van gemerkt. We
hebben vooral veel achter de schermen gedaan,
als voorbereiding op 2011.”
Wat kunnen cliënten en medewerkers
verwachten voor 2011?
We vinden het belangrijk dat onze cliënten tevre
den zijn met onze dienstverlening. We willen dat
cliënten én medewerkers zich prettig voelen bij
SWZ. Daar streven we ook in 2011 naar. Het ko
mende jaar staat voor SWZ ook weer in het teken
van heel erg bewust omgaan met uitgeven van
het geld dat we hebben en tegelijkertijd de posi
tie van de cliënt versterken. We zullen ook in 2011
minder geld ontvangen en daarom moeten we de
kosten verder omlaag brengen. Daar wordt hard
aan gewerkt. Ook nog vanuit het project ‘Anne
Anders’. We houden er rekening mee dat we de
komende jaren steeds minder geld tot onze be
schikking hebben. We moeten dus creatief blijven
kijken naar onze dienstverlening, onze organisatie
en de manier waarop we werken. Het blijft een uit
daging, maar die gaan we graag aan. Dit zal niet
altijd makkelijk zijn voor u als cliënt en de mede
werkers van SWZ, maar samen komen we heel ver.
Daar ben ik van overtuigd!
En heb je nog een goed voornemen voor 2011?
“Voor mezelf heb ik als voornemen om meer te
gaan bewegen in het nieuwe jaar. Voor SWZ en alle
cliënten hoop ik samen met mijn collega’s flinke
stappen vooruit te maken.
* ‘Anne Anders’ is een project van SWZ. Met ‘Anne Anders’
willen we als organisatie ons beter ontwikkelen om daarmee
nog beter te kunnen voldoen aan úw vraag.
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Petra van den Bergh, Beleidsadviseur SWZ

Nieuws van het
Beleidsbureau SWZ
Regeerakkoord
In september van dit jaar is het nieuwe
regeerakkoord Vrijheid en Verantwoor
delijkheid gepresenteerd. Wat belang
rijk is voor het kabinet is dat ieder mens
recht heeft op zelfbeschikking, de kans
verdient om het beste uit zichzelf te halen
en zich te ontplooien. De gelijkwaardig
heid van alle mensen staat centraal.
In het regeerakkoord staat dat ouderen,
langdurig zieken en gehandicapten bin
nen de gezondheidszorg bijzondere aan
dacht verdienen. Het gaat om mensen die
thuis afhankelijk zijn van zorg of mensen
die in instellingen moeten wonen. De
wensen en (on)mogelijkheden van deze
mensen en hun omgeving zijn leidend.
Het kabinet heeft extra investeringen ge
pland voor de ouderenzorg en zal deze
waar mogelijk ook toepassen op de ge
handicaptenzorg.
De nieuwe minister van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
waaronder de AWBZ en de Zorgverze
keringswet vallen, is Edith Schippers. De
nieuwe staatssecretaris is Marlies Veld
huijzen van Zanten.
De meest opvallende punten uit het
regeerakkoord heeft de VGN (Vereni
ging Gehandicaptenzorg Nederland)
samengevat in een notitie. Deze notitie
‘Reactie op regeerakkoord VVD-CDA
met gedoogsteun PVV’ kunt u vinden
op onze internetsite www.swzzorg.nl,
door te klikken op ‘Nieuws’.

Samenwerking met
firma Kersten revalidatietechniek

Regelhulp
Regelhulp.nl is de nieuwe, digitale weg
wijzer van de overheid naar zorg, hulp
en financiële steun voor gehandicapten,
zieken en ouderen. Regelhulp is een web
site, die werkt als een soort routeplanner
om snel de juiste hulp en zorg te vinden,
binnen een bepaalde gemeente.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.regelhulp.nl

Vind een hulpmiddel.nl
Vilans is een onafhankelijk kenniscen
trum voor de langdurige zorg. Vilans
heeft een website opgericht waarmee
zowel consumenten als professionals
kunnen zoeken naar het juiste hulpmid
del. Er wordt onafhankelijke informatie
aangeboden over hulpmiddelen. Aan de
hand van eisen die u zelf kunt invoeren,
toont de website welke hulpmiddelen
daarvoor beschikbaar zijn.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.vindeenhulpmiddel.nl

In januari 2011 gaan we samenwerken met firma
Kersten Revalidatietechniek.
Kersten is gespecialiseerd in het adviseren, leveren en
onderhouden van hulpmiddelen. Dit kunnen eenvou
dige standaard hulpmiddelen zijn voor alledag of com
plexe aanpassingen aan de rolstoel of scootmobiel.
Naast de aanschaf van de hulpmiddelen, zorgt Kersten
ook voor een centraal magazijn waar alle niet gebruikte
hulpmiddelen worden opgeslagen.
Voor het verzorgen van reparaties, onderhoud en aan
passingen van de hulpmiddelen huurt Kersten de werk
plaats op het Zonhove terrein. We zien deze samenwer
king met grote verwachtingen tegemoet en we houden
u op de hoogte van de onwikkelingen.

Wist u dat ….
Lunchroom De Keyser ook
een onderdeel is van SWZ
en dat iedereen bij ons
terecht kan voor een kopje
koffie en/of een vers belegd broodje? Wij ontvangen
dagelijks diverse klanten. Winkelende mensen uit Hel
mond en omstreken komen bij ons voor een drankje.
Zorgorganisaties komen vaak met een aantal cliënten
bij ons lunchen. Tijdens mooie dagen komen fietsclubs
bij ons aan voor een kop koffie en een gebakje. Ook ont
vangen wij regelmatig zakenmensen die in hun pauze
eens wat anders willen dan een boterham met kaas.
En wist u dat... u privé met uw gezin, familie of vrien
den óók van harte welkom bent? Een team van 12 cliën
ten en 5 professionals zorgen ervoor dat u van dinsdag
tot en met zaterdag van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur
’s middags warm wordt ontvangen. Op vrijdag en zater
dag zelfs tot vijf uur!
En wist u dat... wij het zó druk hebben, dat ú, met de
juiste indicatie en mogelijkheden óók ons team zou
kunnen versterken? Neem voor vragen gewoon eens
contact met ons op of kom een keertje kijken.

Heeft u vragen?

Team De Keyser wenst u héle fijne kerstdagen
en een goed 2011!

Heeft u vragen? Of wilt u de nieuwsbrief graag digitaal ontvangen?
Laat het ons weten door te e-mailen naar: Anne.Anders@swzzorg.nl
Of stuur een brief naar: Stichting SWZ, t.a.v. Anne Anders,
Nieuwstraat 70, 5691 AG, Son

Lunchroom De Keyser
Torenstraat 17, 5701 SH Helmond.
Tel.: 0492-590609. www.lunchroomdekeyser.nl
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