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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Op welke regel ben jij
de uitzondering?
Loesje

Foto: Jeroen Maassen

Heb je al een kijkje genomen op het SWZ Plein?
Het SWZ Plein is een website speciaal ontwik
keld voor cliënten bij SWZ waarop je nieuws
kunt vinden, maar waar je ook andere cliënten
kunt ‘ontmoeten’.
In februari hebben alle cliënten die niet in Son wonen hierover informatie gekregen. Heb je nog vragen over het SWZ Plein, stuur dan een mail naar
swzplein@swzzorg.nl

Door Henk van Gerwen, Clustermanager Eindhoven

Ontmoetingsruimte Lokaal+ geopend
op Activiteitencentrum Eindhoven
Sinds kort is er een ontmoetingsruimte van Lokaal+ geopend bij AC Eindhoven aan
de Palladiostraat. Wijkleerbedrijf Lokaal+ is een ontmoetingsruimte voor buurt
bewoners. Studenten van het Summa College doen hier praktijkervaring op. Zij
organiseren ontspannende, sportieve en creatieve activiteiten en workshops.
Ze gaan ook de wijk in om buurtbewoners te helpen. Bijvoorbeeld met de boodschap
pen, in de huishouding of bij het uitlaten van de hond. “Zij helpen u, u helpt hen om
in de praktijk te leren!”
Een prachtig project om de integratie op gang te brengen tussen buurtbewoners en cliënten van AC Eindhoven. De uiteindelijke bedoeling is samen
bezig zijn met activiteiten waarbij gebruik gemaakt kan worden van ieders
kennis en mogelijkheden.

+

Wist u dat u SWZ Nieuwsbrief ook
digitaal kunt ontvangen?

SWZ NIEUWSBRIEF

Liever digitaal dan in de brievenbus? Geef het door
aan de redactie: RedactieNieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl.

Nies, een zorgprofessor, 60 jaar oud en gezond van
lijf en leden, liet zich 72 uur opnemen in een ver
pleeghuis. Hij wilde ervaren hoe het is om verzorgd te
worden en vooral wat dit doet met je waardigheid. Zijn
experiment is ingedeeld in drie blokken. De eerste 24
uur kan Nies niet lopen, de tweede 24 uur is hij bed
legerig en de laatste 24 uur is hij afhankelijk van een
rolstoel waar hij zich zelfstandig mee kan verplaatsen.
Een van de belangrijkste lessen die hij leerde was dit: de
eisen die je als cliënt stelt, zijn vaak anders dan de eisen
die je familie of je begeleiders stellen. Zij proberen zich in
de cliënt te verplaatsen, denken dan te weten wat goed is
en handelen daar naar. Dat lijkt heel logisch. Toch ervaart
Nies dat als je zorg krijgt, je iets anders van belang kunt
vinden dan de mensen die zorg geven of je eigen familie.
Ook al doen zij nog zo hun best om zich in de cliënt te
verplaatsen. Nies ervaart dat dit onvoldoende lukt. Het
perspectief is heel anders. Je kunt je niet goed voorstellen
wat belangrijk voor je is als je afhankelijk zou zijn. Het is
volgens hem echt anders als je hulpbehoevend bent. Veel
mensen voegen zich naar de situatie. In veel opzichten
zijn mensen erg flexibel. Bij ziek en hulpbehoevend zijn,
hoort een proces van je onafhankelijkheid loslaten. Wat
daarbij belangrijk is, is dat je kunt vertrouwen op de
mensen waar je afhankelijk van bent geworden.
Nies vond het ongemakkelijk om gewassen te moeten
worden. Wat hem opluchtte was dat de medewerkster
benoemde dat het toch wel raar was om hem te wassen.
Ze had ook strikt professioneel kunnen handelen en het
ongemak kunnen negeren. In het menselijk reageren,
dat kleine zinnetje, schuilt een kracht. Het maakt dat je je
gezien voelt en zij laat zich ook zien. Dat is toch waar het
uiteindelijk om gaat: van mens tot mens, met hart en
hoofd. Dat is een belangrijke voorwaarde om te bouwen
aan vertrouwen!
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris

Privacy en informatieveiligheid
SWZ moet zorgen dat de privacy en de gegevens van cliënten en medewerkers voldoende beschermd zijn. Dat hebben we met elkaar zo
afgesproken en vastgelegd, onder meer in ons privacyreglement en in de overeenkomsten die we met u sluiten.
Steeds meer gegevens worden verwerkt en
opgeslagen door computers. De uitwisseling
van gegevens gebeurt tegenwoordig meer digitaal. Dat vraagt om extra maatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen. Regelmatig
verschijnen er in de media berichten over de
gevolgen van onvoldoende informatiebeveiliging. Daardoor worden de eisen die gesteld
worden aan het verzamelen, het verstrekken en
het beveiligen van gegevens steeds strenger.
Omdat het internet niet ophoudt bij onze grenzen, worden deze strenge eisen nu in Europees
verband opgesteld en ingevoerd.

SWZ moet zorgen dat de
privacy en de gegevens
van onze cliënten en
medewerkers voldoende
beschermd zijn.

zullen dit ook toetsen en mogelijk zijn er extra
inspanningen nodig, om ook in de toekomst te
voldoen aan de wettelijke eisen.
Het management van SWZ heeft een stappenplan goedgekeurd om voldoende privacy en
informatieveiligheid te kunnen blijven garanderen en om te voldoen aan de nieuwe Europese
wetgeving. Wij zullen hiervoor een functionaris
voor gegevensbescherming aanstellen. Die zal
alle processen waarbij uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt, inventariseren. Ook zal
deze functionaris maatregelen voorstellen om
een passend niveau van bescherming te kunnen
bieden. In het najaar zullen we dan door middel
van een onderzoek controleren of we voldoen
aan de nieuwe normen.
Het beschermen van de privacy en het beveiligen
van gegevens stelt eisen aan de techniek, aan de
processen en aan het gedrag van mensen. Wij
hebben de indruk dat onze interne afspraken
hierover op dit ogenblik voldoende zijn. Maar we

Door Bieneke Marcellis, Adviseur Business Control

Een mooi resultaat; SWZ
behoudt het HKZ-certificaat!
Onlangs is SWZ drie dagen geaudit door een onafhankelijke organisatie, het Keur
merkinstituut, voor herbeoordeling van het HKZ-certificaat. Drie externe auditoren
hebben diverse locaties van SWZ bezocht en met verschillende medewerkers, vrijwil
ligers en het management gesproken over de kwaliteit van zorg en wat hun bijdrage
daaraan is.
De uitkomst is positief: het HKZ-certificaat is
weer voor 3 jaar aan ons toegekend. Dit betekent dat SWZ intern haar zaken goed op
orde heeft, de cliënt principieel centraal stelt
en voortdurend werkt aan de verbetering
van haar dienstverlening.
Het auditteam is onder meer lovend over de
zorgvuldige aanpak van de implementatie
van zelforganisatie. Alle medewerkers die zij
spraken waren hier goed over geïnformeerd
en konden ook vertellen dat we dit gaan
doen om nog beter op de wensen van de
cliënt en zijn of haar verwanten in te spelen.
Daarnaast was het auditteam enthousiast
over het elektronisch cliëntdossier (ECD).
Ook waren ze zeer te spreken over het

enthousiasme en de
betrokkenheid van
de medewerkers.
Het auditteam heeft ook een aantal zaken
gezien waar SWZ nog beter in kan worden.
Daarom gaan we de komende periode extra
aandacht besteden aan:
• de informatiebeveiliging;
• de werkafspraken met onderaannemers;
• de facilitaire dienst, bijvoorbeeld aan
het inkoop- en contractmanagement,
de ontwikkeling van het lange termijn
huisvestings- en onderhoudsplan en
het gebouwbeheer.

Mochten er zich onverwacht toch problemen
voordoen waardoor uw privacy in het geding is,
dan bent u in elk geval de eerste die het hoort. Dat
moet zo volgens de nieuwe Europese wet, en daar
zijn wij het mee eens!

Door Yvonne Marinussen en
Twan van de Lisdonk

Gedicht
Als wij denken aan de ICT,
denken wij als eerste aan het ECD.
Al die technische dingen aanschaffen is niet gering.
Let op: SWZ houdt zich bezig met automatisering.
Maar niet alle mensen zijn daar op ingesteld,
Maar gaan toch steeds meer met de computer te veld.
Het ECD brengt orde en duidelijkheid,
een goede overdracht, dat is geheid.
Het gaat erom dat je elkaar blijft stimuleren,
om goed en op de juiste manier te communiceren.
Als tweede denken wij aan de tablet,
want dat is niet leeftijdsgebonden.
Iedereen doet mee,
het is gewoon een goed idee.
Mailtjes sturen of spelletjes doen,
je lievelingsmuziek luisteren en dat scheelt poen.
Wat is er nu op Zonhove aan de hand?
Er komen steeds meer mogelijkheden tot stand.
Maar wees op je hoede,
want niet alles komt ten goede.
Soms ineens is er paniek,
als je niks meer op je beeldscherm ziet.
Verknald!
Als de stroom uit valt.
Dus blijf ook zelf denken,
en vooral veel aandacht aan de cliënten schenken.
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Door Roda van Roosmalen, De Rietbeemd in Schijndel

NL Doet bij De Rietbeemd
Op 12 maart hebben we bij locatie De Riet
beemd meegedaan met NL Doet.
Het thema was ‘Pimp up my balkon’. Met behulp
van drie vrijwilligers hebben we bloempotten geschilderd en gevuld met bloemen. Die hangen nu
aan het balkon van de cliënten. Er waren ook nog
vogelhuisjes die je kon schilderen. Het was een gezellige middag, ik heb me vermaakt.
Het resultaat mag gezien worden.
Bedankt Oranje Fonds!

Door Ans van Rozendaal, Begeleider AC Duinendaal

NL Doet bij Activiteitencentrum Duinendaal
Een tijdje geleden werden we benaderd door
het Pierson college uit Den Bosch, of we samen
met leerlingen mee wilden doen met NL Doet.
Dit vonden wij een heel goed idee, dus we heb
ben ons bij NL Doet aangemeld en subsidie
aangevraagd voor ons project ‘Integratie met
plezier’. Uiteindelijk is hier een lunch voor alle
cliënten en leerlingen uit voortgekomen.
Op vrijdag 11 maart was het zover. De leerlingen
arriveerden om 10.00 uur. Ze werden verdeeld in
vier groepen. Eén groep hielp mee met soep maken, één groep hielp met broodjes smeren, één
groep maakte een fruitsalade en één groep dekte
de tafels. Dit alles samen met de cliënten. De interactie was leuk en iedereen werkte hard. Om 12.00
uur was er een heerlijke lunch gereed. De leerlingen zaten tussen de cliënten. Er werd genoten van
het heerlijke eten. Ook hielp iedereen heel goed
mee met opruimen. Daarna werd er nog met elkaar gekletst en een spelletje gedaan. Om 13.30

uur kregen alle leerlingen een ingevulde NL Doet
oorkonde. Tot slot volgde er nog een rondleiding

door het Activiteitencentrum. Het was een zeer
geslaagde dag!

EDWIN VAN DER SAR FOUNDATION
De Edwin van der Sar Foundation realiseert beweegprojecten voor mensen
met hersenletsel. De Foundation is een stimulerende en verbindende factor
tussen diverse partijen: patiënten, revalidatiecentra, ziekenhuizen, woonzorglocaties, verzekeraars, etc.
We werken samen om de zorg voor mensen met een hersenbeschadiging te verbeteren en we zetten ‘bewegen’ in als middel om herstel van hersenfuncties en
sociaal contact te bevorderen. http://www.edwinvandersarfoundation.nl/
Foto: Jeroen Maassen
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Door...

Gespot... Joey van Engeland Gespot…
“Een tablet, dat is nog eens handig!”
De economie gaat steeds sneller vooruit. Ook voor mensen met een beperking kan dit van
cruciaal belang zijn. Joey van Engeland woont bij SWZ in Schijndel. Een jaar geleden kocht hij
samen met zijn broer op internet een tablet. Sindsdien gebruikt hij de tablet veel. Het meeste
heeft hij zelf uitgevogeld. Joey vertelt u graag waarom hij zo enthousiast is over zijn tablet.
“Een tablet is een apparaat met allerlei apps.
Behalve dat het leuk is, is het ook nog eens heel
handig. Ik heb door de tablet meer zelfstandigheid
en dat vind ik heel belangrijk. Ik woon nu gedeeltelijk ambulant met links en rechts geweldige buren.”
Joey, waar gebruik jij je tablet het meeste voor?
“Ik Skype graag. Dat is een fantastische manier om
te bellen. Met Skype zijn verschillende dingen mogelijk. Je kunt bellen naar diverse mensen en het
kost ook nog eens minder moeite dan met een
normale telefoon. Bovendien heb je dan ook nog
beeld als je dat wilt. Dat is handig voor de moeilijke
praters. Mensen kunnen dan ook zien wat je zegt. Je
kunt hem zelfs zo instellen dat je direct beeld krijgt.
Ik raad je aan om dat alleen te doen voor je familie
of vrienden. Ook kun je er een getypt bericht (chatbericht heet dat) op achterlaten of een videoboodschap. Skype op je mobiele telefoon installeren is
ook een optie.”

Facebook
“Dit is meer voor de lol of tijdverdrijf. Een leuke
manier om contact te hebben met mensen en te
laten zien waar je mee bezig bent.”
Tips
“Op een tablet kun je ook je eigen agenda bijhouden of een kalender om gemaakte afspraken niet
te vergeten. Je hoeft het dan niet meer op te schrij-

In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten
van SWZ een podium. Iedereen heeft een
verhaal dat de moeite is om naar te luisteren
en van te leren. . In deze editie het verhaal
van Joey van Engeland.
Wil je ook een keer in de rubriek Gespot?
Neem dan contact op met de redactie:
redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl.

ven, maar je kunt het gemakkelijk typen. Voor mij
is dat veel handiger dan schrijven. Ik houd ook een
notitieblok bij op de tablet. Mijn idee is om gemaakte afspraken te noteren zodat deze nooit vergeten worden. Want als je het aan één kant over
laat, heb je eerder kans dat het verwatert en dat
het vergeten wordt.
Verder is mijn tip voor mensen met geheugenproblemen om Candy Crush te gaan spelen om je hersens (langer) actief te houden en/of te trainen. Ik
heb hierover vragen gesteld aan een instituut. Wat
blijkt? Voor mensen met een verstandelijke beperking heeft dit zeker een positief effect.”

Joey van Engeland

Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

Strandkamer geopend op locatie Zonhove
Deze maand opende SWZ een unieke belevingsruimte op locatie Zonhove, de strandkamer.
“Ogen dicht en je waant je op een écht, tropisch strand. Heerlijk warm, zo’n 28 graden Celsius, gerealiseerd door speciale lampen. Je voelt
een zomerbriesje, je hoort het ruisen van de zee. Ook de geur die bij het strand hoort, ervaar je levensecht. Je ziet om je heen overal zee
en strand, door de speciale 360 graden foto op de wanden. In de zandvloer zijn voetstappen en schelpen verwerkt; niet van echt te onder
scheiden. Er is een gedeelte bedekt met zand, zodat je het aan je voeten kunt voelen
Belang
Het licht heeft een zeer positieve
invloed op zowel de lichamelijke,
als psychische gesteldheid van
bezoekers. Het biedt een activiteit
waarbij men veel zintuigelijke
prikkels ervaart. Voor mensen met
een (ernstig) meervoudige beperking is de strandkamer van grote
toegevoegde waarde om te kunnen ontspannen.
Meer weten?
Neem dan contact op met het
secretariaat: zonhove@swzzorg.nl
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Door Yvonne den Exter, Regiomanager Son

EMB Congres 24 maart 2016
SWZ Zonhove heeft zich donderdag 24 maart
jongstleden succesvol gepresenteerd op het EMB
congres met twee workshops en een stand. Karen
Sterringa en Benjo Plandsoen verzorgden de workshop “Oogbesturing in het kader van ICT en EMB”.
Arno Versantvoort en Sarah van den Elshout verzorgden de workshop met het thema “Smakelijk
gemalen”.
Meer informatie over deze onderwerpen is te
vinden op www.zonhove.nl/ontwikkelingen.

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

SWZ is gestart met
zelforganisatie
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen in de co
lumn van Jody Cath dat SWZ in 2016 aan de slag gaat met
zelforganiserende teams. Wat houdt dat in?
SWZ geeft haar medewerkers de verantwoordelijkheden en
mogelijkheden om samen met u invulling te geven aan de
zorg en ondersteuning die u wilt ontvangen. Op deze manier
willen wij bereiken dat wij nog beter en sneller in staat zijn om
samen met u de kwaliteit van onze ondersteuning te verbeteren. Om mensgerichte zorg te bieden is het nodig dat medewerkers naar aanleiding van de ondersteuningsvragen die u
heeft, meer zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Zodat
zowel de medewerker als u, als cliënt, meer ruimte ervaart.
Om met zelforganisatie aan de slag te kunnen, heeft iedere
medewerker een boekje met afspraken gekregen hoe we zorgen dat die ruimte er komt en hebben we een film gemaakt
over hoe wij de toekomst zien. Deze film is te vinden op onze
website, www.swzzorg.nl.

Inmiddels is SWZ enkele maanden onderweg. We vinden het leuk om
een aantal reacties met u te delen:

“Niet alleen het kader is inspirerend
maar ook het werkboekje. Gefeliciteerd! Het lijkt mij dat er voldoende
handgrepen in het boekje te vinden
zijn om de gewenste omslag ook
daadwerkelijk te maken.”
(Lid van de Cliëntenraad)

“Ik heb gisteravond het werkboekje in één adem uitgelezen.
Erg inspirerend en mooi hoe alles
hierin samenkomt. Complimenten daarvoor!”
(Lid Raad van Toezicht)

“Ik heb het gevoel dat er al iets
aan het veranderen is. Er is meer
aandacht voor de cliënten en ook
voor ons als familie.”
(Een zus van een cliënt)

“Ziet er goed uit, duidelijk en informatief tegelijk, wat ook fijn is, dat
het niet 10 minuten of langer duurt,
waardoor mensen beter gefocust
blijven….TOP!!”
(Een van onze medewerkers)

“Mooi filmpje in de goede taal.”
(Een reactie op LinkedIn)

“Trots op deze mooie film over het proces naar zelforganisatie
‘Van mens tot mens’ dat wij als Berckeley Square mogen begeleiden.”
(Eigenaar Berckeley Square, het bureau dat SWZ begeleidt
in dit traject naar Zelforganisatie)
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Door de Cliëntenraad SWZ

Nieuw in de Cliëntenraad … Rik Langeler
“Als nieuw bestuurslid in de Cliëntenraad zal ik me
even voorstellen. Mijn naam is Rik Langeler en ik
woon bij SWZ in Someren. Overdag heb ik arbeidsmatige dagbesteding in lunchroom De Keyser in
Helmond. Daar heb ik het heel goed naar mijn zin.
Sinds januari vervul ik de functie van vicevoorzitter

in de Cliëntenraad. Ik ga me bezig houden met de
contacten met de woonvormen en activiteitencentra in Regio 2 (buiten Son). Ik wil wat voor de
cliënten van SWZ kunnen betekenen, samen met
de hele Cliëntenraad. Want één persoon is niks,
samen zijn we een team!”

Participatie
Gedicht door Harrie van Beek

Uitspraak van de maand:
Wij staan aan de kant
Zo hebt u ons verteld
Mag dat wel
Dit kan toch niet
Want dat kost geld.

Wie een hoge berg heeft beklommen, ontdekt dat er veel meer
hogere bergen zijn die kunnen worden beklommen.
Nelson Mandela

Wist u dat:

• wij het op prijs stellen om vragen te ontvangen
van cliënten en verwanten van SWZ. Wij zijn te
bereiken zijn via ons secretariaat:
cliëntenraad@swzzorg.nl?
• de heer Rik Langeler de contactpersoon is voor
alle Cliëntenberaden in regio 2 (alles buiten Son)?
• mevrouw Jeanne Raaphorst de contactpersoon
is voor het Cliëntenberaad in regio 1 (Son)?
• wij het bijzonder op prijs stellen om door de
diverse Cliëntenberaden op de hoogte te worden gebracht van wat er op de diverse locaties
speelt, door middel van o.a. gespreksverslagen
en notulen?
• wij als Cliëntenraad de laatste maanden regelmatig contact hebben gehad met de zorgkantoren VGZ en CZ over onze ervaringen en de
veranderingen in de zorg?
• de Cliëntenraad gedurende de laatste maanden van 2015 diverse malen Cliëntberaden in
regio 2 heeft bezocht (AC Duinendaal in Den
Bosch en De Eekelhof in Schijndel) voor afstemming en advies? Wij hebben dit als zeer leerzaam en prettig ervaren.
• wij maandelijks vergaderen en afstemmen met
de Raad van Bestuur en het management over
de veranderingen in de organisatie? We praten
dan over bijvoorbeeld zelforganisatie, bouwplannen, beleidsaangelegenheden, etc.
• het jaarverslag 2015 van de Cliëntenraad op te
vragen is via ons secretariaat?

• een delegatie van de Cliëntenraad in maart een
bezoek heeft gebracht aan de JP vd Bent
stichting in Deventer om te ervaren hoe een
zelforganiserende stichting werkt en hoe personeel en cliënten dat ervaren? De reacties waren bijzonder positief.
• er diverse projecten recentelijk opgestart zijn
en dat wij u regelmatig op de hoogte zullen
stellen over de voortgang?

Wij staan aan de kant
Maar velen niet
Wat is er eigenlijk aan de hand
Wij staan aan de buitenkant
Het lijkt u heel gewoon,
Wat komt u hier dan doen?
Oh, uw verhaal
Dat is heel speciaal
Dat zeggen ze hier allemaal
U kunt hier niet zomaar binnen gaan.
Eerst moet u tot onze spijt
Ook als een pure formaliteit
Voordat wij met u iets beginnen
Nog een paar dingen vragen
Wat is eigenlijk uw bijdrage?

Torenstraat 17 Helmond
0492 590609

WWW.LUNCHROOMDEKEYSER.NL

Eind vorig jaar is bij De Keyser,
met behulp van sponsoring, de gehele inrichting
vernieuwd. Wij zijn hier natuurlijk super trots op
en willen dit graag met jullie delen!

Internettoegang SWZ Plein



Het SWZ Plein is al een tijd toegankelijk en
in gebruik voor de cliënten van Regio 2. Wij
horen graag hoe u dit ervaart. Of u het gemakkelijk vindt of niet? Of u dit een goede ontwikkeling vindt? Of het een goed com
mu
nicatiemiddel voor u is? We zijn benieuwd naar
uw ervaringen. Laat het ons even weten via
cliëntenraad@swzzorg.nl.

Dinsdag t/m donderdag: 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag:
14.30 - 16.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 16.00 uur
Zondag en maandag:
Gesloten

CB

Dus voor een

èn
lunch moet u bij Lunchroom De Keyser zijn!

Lunchroom De Keyser is onderdeel van

Colofon
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