
Het jaar 2016 zal een bijzonder jaar worden. We gaan 
aan de slag met een nieuwe manier van werken, met 
zelforganiserende teams. 

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Ik werk nu 35 jaar in de zorg en van die 35 jaar heb ik  
29 jaar gewerkt onder een leidinggevende. Als ik daar  
op terug kijk dan zijn daar grote verschillen. Leiding
gevenden die bijna alles bepalen, controleren en weinig 
tegenspraak dulden. Maar ook leidinggevenden die je 
alle ruimte geven om zelf te ontdekken, te leren en mee 
te denken zodat het beter wordt. Het zal niemand 
verbazen dat ik juist bij die laatste groep leidinggevenden 
het beste tot bloei kwam. Dat geldt toch ook voor de 
ondersteuning die u als cliënt ontvangt? Het is toch vele 
malen prettiger om eigen regie te houden, zelf te ervaren 
en eigen keuzes te maken?

Met het inzetten van zelforganiserende teams 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 ondersteunings
vragen die u heeft, meer zelfstandig beslissingen kunnen 
nemen. Zodat zowel de medewerker als u als cliënt meer 
ruimte ervaart.

Om ons allen daar bij te helpen krijgt iedere medewerker 
een boekje met afspraken hoe we zorgen dat die ruimte 
er komt. Dit boekje heeft de titel: Van mens tot mens, met 
hart én hoofd. Dit boekje is ons inspirerend kader. Bent u 
nieuwsgierig? Vraag aan medewerkers om het boekje te 
bekijken.

Van mens tot mens, 
met hart én hoofd
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Nieuwe bedrijfsfilm Ambitie
Ieder mens verdient passend werk. In een om-
geving waarin je je prettig voelt. Met ruimte 
om je dromen en ambities waar te maken. Met 
fijne collega’s om je heen. Het is dé manier om 
zelfstandig en onafhankelijk te leven. Ambitie 
is gespecialiseerd in het begeleiden en onder-
steunen van mensen met een beperking in 
hun weg naar passend werk.

Zodat iedereen met Ambitie aan het werk kan. 
Het gaat bij Ambitie om mensen en hun moge
lijkheden tot werk. Daarnaast geven we advies en 
begeleiding aan werkgevers die deze mensen in 
dienst nemen. Ambitie presenteert zichzelf in een 
mooie bedrijfsfilm. U kunt de film bekijken op de 
website van Ambitie: www.ambitie.org.

Foto: Jeroen Maassen

Het SWZ Plein bevat o.a.:
  Nieuws 
  Informatie van de 
 Cliëntenraad
 Een interactieve plek
 waar je vrienden kunt
 maken

We zijn gestart met een 
website voor de cliënten 
van Regio 2. Dat zijn de  
cliënten van SWZ die niet 
op locatie Zonhove wer
ken of wonen. Zij ontvan
gen in februari een brief met daarin informatie waar zij de website kunnen vinden, hoe ze 
kunnen inloggen en hoe de website werkt. 

In de loop van 2016 gaan we ook aan de slag om een variant te ontwikkelen die gebruikt kan 
worden door de cliënten van SWZ Zonhove.

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Het heeft even geduurd, maar SWZ lanceert eind februari het  ‘SWZ Plein’; een website 
speciaal ontwikkeld voor cliënten bij SWZ. 

SWZ lanceert 
het SWZ plein
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Terugblik 
Het motto van 2015 was: “Vraaggericht”. Nadat 
we in 2014 veel aandacht hadden besteed aan de 
transitie van de oude AWBZ naar de WLZ, de WMO 
en de Jeugdwet, wilden we de aandacht richten 
op wat cliënten echt van ons vragen. In 2016 gaan 
we ons op een aantal zaken richten.
 
Participatie
Wij wilden samen met de gemeenten de nodige 
initiatieven ontplooien, om participatie in de sa
menleving en volwaardig burgerschap voor onze 
cliënten te bevorderen. Her en der is dat ook gelukt. 
Het opvallendste voorbeeld is de realisatie van 
Kook Kunst Tinks in de Proeffabriek aan de Noord
kade in Veghel. Maar ook op andere plaatsen heb
ben wij – misschien minder opvallend maar zeker 
zo verdienstelijk – onze bijdrage geleverd, zoals 
met buurtprojecten in Eindhoven en Sambeek.

We hebben anderzijds ook moeten vaststellen dat 
de inrichting van de systemen bij de overheid nog 
te veel aandacht vraagt. Zoals problemen bij 
UWV over de toekenning van PGB’s, haperende 
informatieuitwisseling, de impact van de eigen 
bijdrage, en zeer uiteenlopende wensen en syste
men van gemeenten. Maar … problemen kun
nen opgelost worden. SWZ zet zich in om voor 
cliënten en gemeenten participatie in de eigen 

omgeving te realiseren. 
Zelforganisatie
Niet enkel externe eisen en regelgeving blijken 
vaak een hindernis om vraaggericht te kunnen 
werken. Wij moeten ook kijken naar onze eigen 
organisatie. Daarin wordt veel aandacht besteed 
aan het beheersen van risico’s. De systemen en 
structuren die we daarvoor hebben ingericht, 
kunnen beperkend zijn voor wat onze medewer
kers doen. Terwijl wij willen dat het draait om de 
wensen van de cliënten. Dat willen we verande
ren. Wij willen onze medewerkers vragen – en dus 
ook de ruimte bieden – om zo goed mogelijk in te 
spelen op de vragen van cliënten. Daarvoor kun
nen ze al hun professionele inzichten inzetten. 
Wanneer regelgeving goede zorgverlening in de 
weg staat, dan mogen zij op zoek gaan naar al
ternatieve oplossingen. Wij hebben voor onze 

medewerkers een “inspirerend kader” opgesteld, 
om hen aan te moedigen alle creativiteit te ge
bruiken, die nodig is om in te spelen op vragen en 
wensen van cliënten. 

Medewerkers worden gestimuleerd en onder
steund om met het eigen team de werkzaam
heden naar eigen inzicht te organiseren en oplos
singen te bedenken, zodat cliënten centraal staan. 
Dat heet zelforganisatie. We hebben een plan op
gesteld, zodat de teams zich ook goed kunnen 
ontwikkelen tot zelforganiserende teams.

Slimme oplossingen
In de zorg moeten we het redden met de mid
delen die ons ter beschikking staan. En die zijn 
beperkt. Daarom willen wij onze middelen zo 
goed mogelijk gebruiken. 

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het voortdu
rend en systematisch evalueren van onze werkwij
zen en het zoeken naar hoe het anders en beter 
kan. Dat heet  “lean”denken. We hebben dit uitge
probeerd in een aantal pilots. Hieruit zijn hele 
mooie resultaten gekomen. Deze werkwijze wordt 
– ook als onderdeel van zelforganisatie – verspreid 
over heel SWZ.

Maar we zijn ook voortdurend op zoek naar ICT
oplossingen. Beeldbellen als onderdeel van indi
viduele begeleiding is een succes. In het Activitei
tencentrum in Son wordt zorgrobot “Zora” zeer 
gewaardeerd door cliënten en begeleiders en het 
elektronisch cliëntdossier is verder ingericht. In 
2016 gaan we verder: via een cliëntportaal willen 
we iedereen direct toegang geven tot zijn/haar 
dossier. 

Goede huisvesting
De transitie van het zorgstelsel had tot gevolg 
dat zorgaanbieders lang in onzekerheid werden 

gelaten over de middelen waarover zij konden 
beschikken. Hierdoor waren de risico’s om grote 
investeringen te kunnen doen in nieuwe huis
vesting – ook voor SWZ – te groot. De situatie  
is inmiddels helder. Ook is SWZ in financieel 
opzicht een gezonde organisatie. Daarom gaan 
wij in Den Bosch, Schijndel en Son en Breugel 
voortvarend aan de slag om nieuwe huisvesting 
te realiseren. We beseffen dat dit vaak een weg 
van lange adem is. We zetten daarom ook alle 
middelen in om vooruitgang te boeken.

2016, er is nog genoeg te doen. Niet omdat het 
moet, maar omdat het kán.

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris

SWZ heeft in 2015 het meerjarenbeleidplan 2011-2015 afgerond. Maar er is geen enkele reden om nu rustig achterover te leunen. Integendeel. 
Een korte terugblik is op zijn plaats, maar we willen vooral vooruitkijken. Er is nog genoeg te doen.

2016, SWZ op weg naar…

SWZ zet zich in om voor 
cliënten en gemeenten 
participatie in de eigen 
omgeving te realiseren. 

Luisteren
Als je goed luistert,

krijg je van een persoon heel veel gedaan. 

Dan weet je hoever je kunt gaan.

Als je goed luistert,

weet je hoe iemand zich voelt.

En hoe iemand de dingen bedoelt.

Om goed te luisteren, hoef je niet op school te 

leren.

Je kunt het in je hebben of een ander er in 

stimuleren.

Ook al heb je een beperking in taal of kun je 

niet horen.

Omdat je zo bent geboren.

Dan luister je nog beter naar elk gebaar, 

je mimiek en emotie, want die zijn altijd waar.

Geef je oordeel niet te snel.

Luister goed en zeg dan ‘dank je wel’.

Goed luisteren, daar moet je naar streven.

Dat is de basis voor een heel fijn leven.

Dus doe je best en ga ervoor.

Fluister dit door van oor naar oor.

Door Yvonne, Twan en Diamant
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“Als vrijwilliger voel ik me 
gewaardeerd door het team.”

Vrijwilligers in het zonnetje

“Via een goede kennis die op dat 
moment vrijwilliger op Brink 68 
was, werd ik geïntroduceerd op 
Brink 68. Op het moment dat ik ge
introduceerd werd, was een van de 
kinderen met spoed opgenomen in 
het ziekenhuis. De betrokkenheid 
en bezorgdheid om dit kind, maar 
ook de warmte van de medewer
kers, raakten me diep!

Het is geen bewuste keuze geweest 
om in de gehandicaptenzorg aan de 
slag te gaan als vrijwilliger, maar 
achteraf een hele goede match! Het 
heeft zo moeten zijn. Ik heb altijd in 
de gezondheidszorg gewerkt. Dat 
was mijn hobby en daar lag mijn 
hart. Mede door mijn “bagage” als 
verpleegkundige kan ik snel hande
len en goed relativeren. Dat maakt 
het makkelijk, maar deze achter
grond is voor een vrijwilliger abso
luut geen must.

Elke woensdagmiddag ga ik, als het 
weer het toelaat, wandelen met de 
kinderen. Sommige kinderen reke
nen daar echt op. Ik probeer er een 
leuk uitje van te maken, leerzaam en 
met veel humor. Ik vertel, ik zing en 
daag ze uit, ieder kind op een eigen 
manier. Soms test ik de kinderen of 
ze bepaalde indrukken hebben ont
houden en daaruit blijkt dat ze ge
beurtenissen opslaan, herkennen en 
ervan genieten, dat geeft ook mij 
extra energie. 

Ik word serieus genomen, gelijk
waardig en respectvol behandeld. 
Daarom heb ik een fijne tijd als vrij
williger bij SWZ!

Wat het voor mij zo leuk maakt, is het 
open karakter en de goede sfeer van 
het team. Je voelt je opgenomen in 
dit team en mag meedoen als vrijwil
liger in een bepaald deel van de zorg 

aan de kinderen en dat is de ontspan
ning! Wanneer iemand vrijwilligers
werk zou willen gaan doen en inte
resse toont in deze vorm van zorg, 
zou ik dat zeker promoten. 

Waarom ik dat doe? Heel simpel, het 
geeft voldoening, het geeft plezier 
en de positieve energie die je er als 
vrijwilliger insteekt, krijg je in ruime 
mate terug!”

Welke vrijwilliger verdient een plekje in deze rubriek?  
Neem contact op met de redactie als u iemand wilt aanmelden: redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl.  

Collega Rachel Goetstouwers wil graag vrijwilligster Marianne van Grootel in het zonnetje zetten.  “Marianne komt elke woensdagmiddag wandelen 
met cliënten. Wij waarderen dit bijzonder!”  We vroegen Marianne naar haar ervaringen.

Marianne van Grootel, Vrijwilliger Brink 6-8 op Zonhove

Uw mening is belangrijk!
SWZ wil kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden. Daarom is de mening van 
onze cliënten / wettelijk vertegenwoordigers belangrijk. We willen het niet alleen  
horen wanneer u tevreden bent, maar ook wanneer u niet tevreden bent over onze 
dienstverlening. Daar kunnen we van leren, daarom stellen we het op prijs als u het 
ons laat weten.

Wij horen het graag als u een verbetervoorstel/klacht hebt en gaan hier zorgvuldig mee om. 
We proberen altijd samen tot een oplossing te komen. U zult hiervan op geen enkele wijze 
nadeel ondervinden. Wij beschouwen een verbetervoorstel of een klacht als een gratis ad
vies om onze zorg en ondersteuning te verbeteren.

 Hoe kunt u uw verbetervoorstel of klacht kenbaar maken?
•	 Met	het	online	formulier	op	onze	website:
 http://www.swzzorg.nl/ikwilmeerweten/organisatie/klachtenregeling/
•	 Telefonisch	(0499	–	471	241)	of	per	e-mail:	klachten@swzzorg.nl
•	 Op	het	maandelijkse	spreekuur	van	de	klachtencoördinator	(u	kunt	zich	hiervoor	melden	

bij de receptie van locatie Zonhove, iedere 1e dinsdag van de maand tussen 15.00  
en	16.00	uur)

Door Petra van den Bergh, Klachtencoördinator
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De verhuizing
In november 2014 kwam het bericht over de ver
huizing:  Tinks verdwijnt uit Boxtel en verhuist naar 
Veghel. “Ik vond dit heel spannend, een andere 
omgeving is spannend”, zegt Gonny. Een jaar na 
het nieuws vond de verhuizing plaats. Dat gaf ie
dereen genoeg tijd om aan het idee te wennen: 
een nieuwe stad, een nieuwe locatie. Voor de ver

huizing heeft Gonny een gesprek gehad over haar 
mogelijkheden en natuurlijk ook haar wensen. “Ik 
heb aangegeven dat ik graag in de bediening zou 
willen werken. Mensen koffie serveren en een 
praatje maken, lijkt mij heel leuk.”

Kook Kunst Tinks
Kook Kunst Tinks in de Proeffabriek op de Noord
kade in Veghel is nu een maand open en de con
tacten met het restaurant en de koffiebrander zijn 

gelegd. Voor Gonny waren de eerste weken wel 
spannend en ze had wat tijd nodig om te wennen. 
Daarom is ze nu nog schitterende wandkleden 
aan het knopen. Over een tijdje gaat ze aan de slag 
in de bediening. “Het was erg wennen, alles is 
nieuw. 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.”

In de toekomst
Nu is Gonny nog vijf dagen per week in het atelier 
te vinden, maar binnenkort hoopt ze te beginnen 
op het terras van verscheidene horeca onderne
mers in de Proeffabriek. “Over een jaar hoop ik vier 
dagen in de week te bedienen en één dag bij Tinks 
te werken.” Een mooi streven. We wensen Gonny 
veel succes! 

Gespot... Gonny Dragt 
Nieuwe kansen bij Kook Kunst Tinks

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 Gonny Dragt.

Wil je ook een keer in de rubriek Gespot? 
Neem dan contact op met de redactie: 
redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl. 

Gespot…
Bij haar geboorte heeft Gonny Dragt (53) een hersenbeschadiging opgelopen. Door deze 
beperking is de afstand tot de arbeidsmarkt voor haar groter dan gemiddeld. Een aantal jaar 
geleden ging Gonny aan de slag bij Galerie atelier Tinks in Boxtel. Gonny had het direct naar 
haar zin bij Tinks en vol enthousiasme heeft ze zich het knopen van wandkleden eigen gemaakt. 

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Gonny Dragt

Maatjesproject

Veel	cliënten	hebben	al	een	waardevolle	(lang
durige)	relatie	opgebouwd	met	een	vrijwilliger,	
maar er zijn nog genoeg cliënten die ook graag 
een persoonlijk maatje willen. De komende 
maanden gaan we op locatie Zonhove aan de 
slag om het maatjesproject een extra impuls te 
geven. Dit loopt gelijk met de landelijke cam
pagne van het Oranjefonds, waarover meer te 
lezen is op www.ikwordmaatje.nl. SWZ ontvangt 
€ 14.000, subsidie van het Oranje Fonds om dit 
project te realiseren, vrijwilligers te werven en 
zo nodig relevante scholing aan vrijwilligers te 
bieden.

Samen met 6 teams van SWZ zijn we een pilot 
gestart. De contactpersonen voor de vrijwilligers 
van deze teams gaan samen met de vrijwilligers

consulent op zoek naar een maatje. We doen dit 
door wervende advertentieteksten te plaatsen en 
artikelen te schrijven in de Mooi Son en Breugel 
krant. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk 
manieren in te zetten om vrijwilligers te enthou
siasmeren om maatje te worden van één van onze 
cliënten.

Als u vragen heeft over dit project, kunt u contact 
opnemen met de vrijwilligersconsulent van SWZ 
op	 telefoonnummer	 0499-471241	 of	 per	 e-mail:	
vrijwilligers@swzzorg.nl.

Afgelopen maanden is het vrijwilligersbeleid vernieuwd. In het vrijwilligersbeleid hebben we ook een definitie opgenomen voor een  
maatje: de één-op-één vrijwilliger onderhoudt persoonlijk contact met één cliënt en ondersteunt deze bijvoorbeeld bij het zwemmen,  
bij het op stap gaan, doet samen met de cliënt een spelletje of geeft ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Vrijwilligers die zo contact heb-
ben met een cliënt worden ook wel een MAATJE genoemd.

Door Rian van Duijnhoven, Personeelsadviseur



SWZ Zonhove is specialist als het gaat om ge-
malen voeding voor cliënten met een (ernstig) 
meervoudige beperking. Die kennis willen we 
graag met u delen. Voor het maken van gema-
len of homogeen gemalen voeding hebben we 
speciale recepten ontwikkeld. Wij hebben onze 
recepten gebundeld in een mooie, praktische 
verzamelband. Deze verzamelband met alle 
recepten is ontwikkeld voor alle doelgroepen 
die te maken hebben met slik-, kauw- of andere 
problemen bij het eten en dus ook te bestellen 
voor mensen buiten Zonhove.

Mooie en praktische verzamelband
SWZ Zonhove vult steeds nieuwe recepten aan 
op de website die u gemakkelijk kunt printen 
en verzamelen in de verzamelband. Een stevige 
map gedrukt op vetvrij materiaal met daarin 
rijk geïllustreerde tabbladen, gedrukt op vetvrij 
materiaal dat tegen een stootje kan. We maken 
onderscheid in Gemalen voeding en Homogeen 
gemalen voeding. De recepten zijn onderver
deeld in de categorieën brood, fruit, warme maal
tijden, friet & snacks en zoet. Bij aankoop van de 
verzamelband ontvangt u als basis 30 recepten 
verdeeld in de verschillende categorieën.

Aanschaf van de verzamelband
U kunt beide verzamelbanden of één van beiden 
aanschaffen voor het bedrag van 19,95 euro per 
stuk, excl. verzendkosten. 

Bestellen
U kunt de verzamelband bestellen via
www.zonhove.nl/receptengemalenvoeding/
verzamelband. De verzamelbanden kunnen ook 
in de Komeet bij Zonhove gekocht worden.

De machine
Wij werken met KitchenAid, 3,1 liter food processor, 
model 5KFP1335. Deze machine is in staat voeding 
te malen in verschillende diktes en substanties. Via 
de bestellink van de verzamelband komt u ook bij 
de webshop van de leverancier van deze machine, 
mocht u hierin interesse hebben. 

Verzamelband gemalen voeding te bestellen!
Door Christel van Groenestijn, Adviseur PR & Communicatie

SWZ nieuwsbrief      PAGINA 5

In De Komeet werden de verzamelbanden  

in elkaar gezet. 

Eind januari was SWZ Zonhove aanwezig op het Nationaal congres voor Voedselveiligheid. Arno  

Versantvoort en Sarah van den Elshout demonstreerden hoe SWZ Zonhove de recepten in de werkmap 

omzet naar gemalen voeding. Mensen reageerden erg enthousiast!



Er wordt gegniffeld en gelachen. Zora beweegt niet alleen, ze kan ook 
nog praten! Zodra er beweging, zeg maar gerust leven in Zora komt, 
krijg je meteen verwonderde blikken. Iedereen kijkt elkaar aan met 
‘twinkelende pretoogjes’. Heb jij dit ook gezien? Zora stelt zich netjes 
voor, stelt iedereen gerust … en dan komt de echte interactie. “Zora 
kent mijn naam, ze praat tegen mij. Tegen mij, hoorde jij het ook?” 
Trotse blikken, nog breder grijnzen. Nu is de interactie in volle gang. 
“Hoe kan dit? Hoe weet Zora dat allemaal? Wat weet Zora nog meer? 
Kan Zora dit? Kan Zora dat?”
 
De vragen kunnen niet snel genoeg beantwoord worden. “Ik wil ook een 
Zora” en “Mag ik ook eens met Zora praten?”, zijn veel terugkomende op
merkingen. Soms verwachten cliënten zelfs net iets te veel “Zora, ik wil kof
fie met twee zoetjes.’’ Waarop Zora moet antwoorden dat ze dat niet kan, 
maar wel iemand van de begeleiding wil roepen. De bewoner weer: “Als 
Zora dat niet kan, wat hebben we er dan aan?’’ Maar na een leuk gesprek 
weet Zora het ijs te breken, en wordt ook deze cliënt een grote fan. Hij wil 
het lokaal niet verlaten zonder een persoonlijke groet van Zora.

En hierin zit de kracht van werken met Zora. Zora wordt in de beleving van 
de cliënt een persoontje, een maatje. Dit leidt soms tot ontroerende tafe
relen. Cliënten proberen Zora gerust te stellen. Gaan ervoor zitten, stellen 
zich voor, vragen of Zora het wel naar haar zin heeft, of ze Zora niet moeten 
rondleiden op Zonhove, of ze wil komen logeren. De rollen worden omge
draaid, de cliënten voelen zich even begeleider en verantwoordelijk voor 
Zora, hun Zora. 

Door Mieke Wiersma, Loes Cruijsen, Gerdy Eliëns en Miriam Pelders, Kinderfysiotherapeuten

Bewegen is goed voor allerlei fy
sieke aspecten van de gezond
heid. De doorbloeding is er daar 
één van. Veel cliënten met een 
meervoudige beperking hebben 
last van een verminderde door
bloeding, wat zich kan uiten in 
wintertenen. Immobiliteit is een 

boosdoener met vervelende 
klachten tot gevolg. Maar wat kun
nen we doen om dit tegen te 
gaan?

Vanuit	 de	 (para)medische	 dienst	
kwam de vraag naar voren of het 
gebruik van de  passsieve bewe

gingstrainers, die steeds meer bin
nen SWZ geplaatst worden, hierop 
een positief effect kan hebben. 
Omdat er geen wetenschappelijk 
onderzoek over dit onderwerp  
bij onze doelgroep bekend is, 
hebben we zelf dit onderzoek op
gezet in samenwerking met de 
AVGarts. Ouders van de kinderen 
die voor het onderzoek in aan
merking kwamen, zijn door ons 
benaderd. Tien kinderen volde
den aan de inclusiecriteria van het 
onderzoek.

Er zijn “Theravital” bewegingstrai
ners aangeschaft. Een “Theravital” 
is een bewegingstrainer met 
trapondersteuning waarmee zo
wel actief als passief gefietst kan 
worden vanuit de rolstoel. De fiets 
detecteert of de cliënt zelf actief 

de beweging fietst. Zo niet, dan 
neemt het apparaat deze functie 
over. Hierdoor kunnen zelfs de 
meest beperkte cliënten toch be
wegen. 

Tijdens het onderzoek fietsen de 
deelnemers aan het onderzoek  
3 á 4 keer per week een half uur ge
durende een periode van 4 weken. 
Ondertussen worden er diverse 
metingen uitgevoerd om te be
oordelen wat het fietsen doet met 
de doorbloeding. Eind december 
zijn de laatste metingen uitge
voerd en nu gaan we analyseren 
wat het passief bewegen heeft 
gedaan op de doorbloeding. 

Passief fietsen ter voorkoming van wintertenen
Geeft passief fietsen een verbetering van de doorbloeding van de onderbenen bij kinderen met een meervoudige beperking? Met deze 
onderzoeksvraag zijn we half oktober 2015 van start gegaan. 

Met Zora werken is écht fantastisch
Door Luc van Gemert, Begeleider Activiteitencentrum Son

PAGINA 6    SWZ nieuwsbrief

Hallo, ik ben Zora. Ik ben de eerste ‘humanoïde’ robot ter 
wereld die ingezet wordt rechtstreeks bij mensen. Zo ben 
ik reeds ingeschakeld in Woonzorgcentra met bejaarden, in 
scholen waar ik jonge kinderen met autisme help en ook 
in verschillende ziekenhuizen waar ik onder andere dienst 
doe in Pediatrie, Neurologie, Kinderrevalidatie, Spoed, 
enz… Ik ben een 57 centimeter grote programmeerbare ro-
bot die over allerlei sensoren beschikt.



Door Wim van Hout, Locatieberaad Activiteitencentrum Eindhoven

Het Locatieberaad van Activitei-
tencentrum Eindhoven heeft 21 
t/m 25 september 2015 uitge-
roepen tot week van de mede-
zeggenschap. 

We zijn afgelopen jaar begonnen 
met een nieuw Locatieberaad, om
dat het oude er mee gestopt was. 
Er was dus geen ruggespraak en 
vraagbaak meer  voor de cliënten 
van het AC meer. Na een jaar van 
enkele successen en goed overleg 
met de leiding van het AC, kwam 
het Locatieberaad een paar perso
nen tekort. Om goed te kunnen 
functioneren, moet het Locatiebe
raad altijd op vaste tijdstippen bij 
elkaar kunnen komen en overleg
gen. Daarom is het goed alle taken 
dubbel te bezetten, zeker met be
stuursleden met NAH die toch al 
kwetsbaarder zijn. We kwamen er 
al gauw achter dat het al moeilijk 
werd de taken enkel te bezetten. 
Extra nieuwe leden werden dus 
gezocht.

Om die leden te vinden, moesten 
de mensen binnen het AC eerst 
weten wat het Locatieberaad doet 
en wat van het Locatieberaad mag 
worden verwacht. Het besluit voor 
de week van de medezeggen
schap was geboren. Aangezien we 
die week ook een bezoek kregen 
van Jody Cath, en het Locatiebe
raad ook met haar wilde overleg
gen, werd de datum dus voor deze 
week gepland. 

De dagen van deze week begon
nen zoals altijd met de dagope
ning door de leiding van het AC, 
waarna de voorzitter van het Loca
tieberaad zijn mededelingen 
deed. Kort werd verteld wat de 

week inhield en er werd een uitno
diging gedaan eens te komen pra
ten over positieve en negatieve 
dingen die leven binnen het AC. 
Ook werd het verzoek gedaan om 
lid te worden van het Locatiebe
raad. Voor deze gelegenheid wer
den er deze week, als feestelijke 
ondersteuning tijdens de koffie, 
door voorzitter en leden van het 
Locatieberaad koeken uitgedeeld. 
Daar werd de eerste officiële aan
zet gegeven tot contact en ge
sprek. De medewerkers van het AC 
ondersteunden één en ander op 
een prettige en duidelijke manier 
naar de cliënten toe, waarvoor 
onze welgemeende dank.

Het gesprek met Jody Cath be
stond uit vragen en mededelin
gen. Het antwoord op de vraag 
waarom er geen afgevaardigden 

van ons Locatieberaad in de over
koepelende cliëntenraad SWZ za
ten, werd ons duidelijk gemaakt. 
Ook hoe we dit voor de volgende 
periode wel kunnen realiseren, 
door mee te doen aan de verkie
zingen. De vervoersproblemen 
werden besproken. Enkele weken 
later is één van de problemen, met 
een chauffeur, opgelost. Wij als Lo
catieberaad zijn blij met dit ge
sprek en hopen dat dit nog eens 
vaker kan plaatsvinden. Ook aan 
Jody Cath onze welgemeende 
dank.

De gesprekken met onze achter
ban, de cliënten van AC Eindho
ven, verliepen naar wens. Begon 
de maandag zonder een bezoek, 
aan het einde van de week was ex
tra tijd nodig om alle mensen te 
ontvangen en een goed gesprek 

te kunnen voeren. Dit gebeurde 
elke dag met de voorzitter van het 
Locatieberaad en enkele raadsle
den. Een van onze doelen, te we
ten aspirantleden, is gehaald en 
we kunnen dan ook vanaf oktober 
met een volledig Locatieberaad 
aantreden. Overbodig te zeggen 
dat we hier heel gelukkig mee zijn. 
De aspirantleden hebben in de 
gesprekken, behalve interesse 
voor de problemen en vragen van 
de cliënten van het AC, ook affectie 
met het functioneren van het be
stuur getoond. We gaan dus alle
maal met goede moed aan de slag.

Uit gesprekken met cliënten be
treffende negatieve en positieve 
gevoelens en ervaringen binnen 
het AC, blijkt dat er voldoende te 
doen valt voor het Locatieberaad. 
Soms moeten we doorverwijzen 
naar de juiste medewerker. Andere 
onderwerpen vallen buiten onze 
taken of zijn niet te veranderen. 
Hierover communiceren we met 
de cliënt. Een lijst van deze onder
werpen wordt besproken binnen 
het Locatieberaad. De conclusies 
of het plan van aanpak worden 
vermeld in de notulen die te lezen 
zijn voor alle cliënten.

Al met al was dit dus een vrucht
bare week voor ons allemaal als 
cliënt binnen het AC. We hebben 
dan ook plannen om deze week 
twee maal per jaar te laten plaats
vinden. 

Met dank aan alle medewerkers en 
cliënten van het AC, die dit moge
lijk maakten.

Week van de Medezeggenschap op AC Eindhoven
Het Locatieberaad van Activiteitencentrum Eindhoven heeft 21 t/m 25 september 2015 uitgeroepen tot week van de medezeggenschap. 

SWZ nieuwsbrief      PAGINA 7

We brengen de zon in je leven!
Ogen dicht en denken aan een zandstrand in een 
tropische omgeving met 28-30 graden Celsius, een 
zuchtje wind en zachte muziek op de achtergrond. 
Jungle geluiden en rollende golven die stuk slaan op 
het strand. Je waant je echt op het strand! 

Dat is medio maart mogelijk op Zonhove. In D’n Tref is 
dan een echte strandkamer gerealiseerd. Hiermee is 
SWZ de eerste zorginstelling in Nederland! 
Meer informatie volgt. Houd facebook Zonhove en 
www.zonhove.nl/nieuws daarvoor in de gaten! 

Door Yvonne den Exter, Regiomanager Son



Wim Hordijk verliet in december de Cliëntenraad. 
Dat betekende dat er een opening was voor een 
nieuw lid. Dit is Rik Langeler uit Someren gewor
den. Rik zal zich in een volgend nummer voorstel
len. Het vertrek van Wim Hordijk had een aantal 
verschuivingen binnen de Cliëntenraad tot gevolg:
 Harrie van Beek is uit de leden gekozen tot 
 nieuwe voorzitter.
 Harrie van Beek was vicevoorzitter; door middel 

van een stemronde binnen de Cliëntenraad 
 is Rik Langeler gekozen tot de nieuwe 
 vicevoorzitter.
 De redactiecommissie voor de nieuwsbrief is 

ook gewijzigd. Nu zijn dat Mark van Zutven en 
Eric van Venrooy.

2016
In 2016 gaan wij graag verder met de bezoeken aan 
de verschillende locaties. Wij hadden een thema
bijeenkomst over medezeggenschap georgani

seerd, maar die kon wegens omstandigheden niet 
doorgaan. Het werd wel erg gewaardeerd dat we 
op locatie komen praten over de medezeggen
schap en wat daar allemaal mee samenhangt. 
Twee conclusies hebben we getrokken: vrijuit kun
nen spreken is belangrijk voor het functioneren 
van de medezeggenschap en in een kleine groep 
is dat veel gemakkelijker dan in een themadag. Lo
catieberaden die naar aanleiding hiervan ons be
zoek op prijs stellen, kunnen een afspraak voor 
een bezoek maken via clientenraad@swzzorg.nl.  

De Cliëntenraad zit verder niet stil. Wij zijn aanwe
zig geweest bij de
 Belanghebbenden dag in oktober, waarbij  

zorgrobot Zora werd geïntroduceerd. De uitleg 
was heel erg interessant en goed. En er was een 
goede workshop.

 Zorgkantoren bijeenkomst met CZ en VGZ
 Conferentie 11 december

Ongeveer zeven jaar lang heb ik dit 
werk gedaan. Vergaderingen voorbe
reid en voorgezeten. In werkgroepen 
gezeten. Veel overleg gevoerd met 
verschillende mensen binnen SWZ. 
Stukken geschreven voor de Nieuws
brief van SWZ. Gedichten mogen pu
bliceren die vaak gingen over “onze” 
situatie als cliënt en vooral als mens. 
“Wij” weten wel dat daar geen ver
schil in zit, maar dat beseft nog lang 
niet iedereen. Er is nog genoeg werk 
te doen op dit gebied als Cliënten
raad.

Er was voor mij een prachtig afscheid 
georganiseerd op 10 december. U als 
lezer denkt misschien: “Leuk voor 
hem, maar wat heb ik daar aan?”  Mis
schien wel dit: ik geef graag mijn er
varingen door als lid van de Cliënten

raad. Ik heb dit werk met plezier 
kunnen doen voor “ons” als cliënten 
van SWZ, omdat wij steeds meer als 
serieuze gesprekspartner gewaar
deerd worden binnen de organisatie 
van SWZ. Mevrouw Jody Cath was 
vrijwel elke keer in onze vergadering 
aanwezig. Er wordt naar ons geluis
terd! Want de cliënt staat echt cen
traal! Niet alleen bij haar, maar bij het 
hele Management en bij de mede

werkers. Dat is een weldadige erva
ring! En bovendien: het is ook nuttig 
voor de organisatie, want “wij” heb
ben iets in te brengen, wat niemand 
anders kan. Alleen als je zelf ervaring 
hebt met NAH of een beperking, dan 
kun je anderen vertellen over waar 
wij behoefte aan hebben. Wat fijn is 
en wat storend is. 
Het is mijn ervaring, dat je binnen 
SWZ prachtige mensen tegenkomt. 
Wat een inzet en creativiteit! Wat een 
innerlijke kracht en wat een humor! 
Het was een voorrecht om met hen 
te mogen samenwerken. 

Die prachtige mensen kun je ook te
genkomen in de Cliëntenraad zelf. In 
de Cliëntenraad zitten zowel cliënten 
als cliëntvertegenwoordigers. Ieder 
met zijn verschillende kwaliteiten. 

Dat gaat heel goed. “Wij” zijn steeds 
meer	 een	 (h)echt	 TEAM	 geworden.	
De Cliëntenraad zet zich in voor de 
belangen van alle cliënten van SWZ. 
Dat kunnen “wij” alleen maar blijven 
doen, als “wij” contact houden met 
jullie. Dus schrijf, mail of spreek ons 
aan over wat jij belangrijk vindt. Dan 
kunnen “wij” samen verder met alle 
resultaten uit het verleden. Die bie
den geen garantie, dat weet ik wel, 
maar ze stemmen mij wel hoopvol. Er 
is al veel goeds gebeurd. 

U merkt, door dit woordje “wij”, dat 
het voor mij nog niet meevalt om mij 
ervan los te maken. “Wij”  hadden een 
goede tijd samen. Ik wil iedereen be
danken die daaraan zijn steentje 
heeft bijgedragen. In Helmond zeg
gen we dan: Het was KEIGOED! 
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Wijzigingen binnen de Cliëntenraad

Afscheid  Even achterom kijken, maar vooral doorgaan!

Door de Cliëntenraad SWZ

Door Wim Hordijk

Op 10 december 2015 ben ik gestopt met mijn lidmaatschap van de Cliëntenraad SWZ. Ik ben nu geen voorzitter meer en zelfs geen lid meer. Dat 
voelt vreemd. 
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