SWZ nieuwsbrief
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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

“Wie de handdoek
in de ring gooit is
hem kwijt”
Deze tekst stond een tijdje geleden op mijn coachingskalender; een scheurkalender met tips. De schrijvers van
deze kalender weten mij met regelmaat te inspireren, zo
ook deze keer.

Door Elzelien Goossens, Adviseur PR & Communicatie

Buurtbarbecue van
Buurtvereniging ‘Gehurterbij’
is de winnaar van de
‘Gouden Prokkel 2012’
Zaterdag 9 juni organiseerde buurtvereniging ‘Gehurterbij’ een gezellige barbecue
op het terrein van Zonhove. Na afloop van de barbecue keken 140 buren en leden
samen naar de voetbalwedstrijd Nederland – Denemarken. ‘Gehurterbij’ is de buurtvereniging van de bewoners in de straten tussen Zonhove en het centrum van Son.
Ook alle woningen van Zonhove zijn lid van de vereniging. De buurtvereniging organiseert samen allerlei activiteiten. De barbecue van ‘Gehurterbij’ was genomineerd
voor de Gouden Prokkel 2012. En ja hoor: gewonnen!
Prokkelen
Prokkel is het motto van de Verstandelijk
Gehandicapten driedaagse. Jaarlijks staat
Nederland in het 2e weekend van juni bol
van Prokkels. Een Prokkel is een prikkelende
ontmoeting tussen mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Bedoeld om de
integratie en participatie van mensen met
een verstandelijke beperking te verbete
ren.
Winnaar van de ‘Gouden Prokkel’
Op vrijdag 29 juni trok een delegatie van 20
mensen naar Utrecht, waar de uitreiking
plaats vond. Uit vijf genomineerden werd
Gehurterbij uitgeroepen tot winnaar en de
vereniging ontving de plaquette met daar
op de Gouden Prokkel. Het juryrapport was

lovend over het enthousiasme van de deel
nemers en de toekomstkansen. “Geen een
dagsvlieg en een prima initiatief”. Kijk op
www.prokkel.nl voor meer informatie.

De uitdrukking komt uit de bokssport. Met de ring wordt
de boksring bedoeld, waarin boksers met elkaar vechten.
Tussen de ronden door worden de boksers verzorgd door
hun trainer; die veegt bijvoorbeeld het zweet van hun
hoofd met een spons en een handdoek. Als de trainer tij
dens het gevecht ziet dat ‘zijn’ bokser niet meer kan, gooit
hij de handdoek in de ring. Zo geeft hij aan dat zijn bokser
het opgeeft; de wedstrijd is dan meteen voorbij en de te
genstander heeft gewonnen. In de bokswereld kan dat een
heel verstandig besluit zijn, maar hoe zit dat in het gewone
leven? Wanneer gooit u ‘de handdoek in de ring’?
Hoe kan het dat sommige mensen onder de zwaarste om
standigheden overeind blijven en door kunnen blijven
gaan, terwijl anderen bij de minste of geringste tegenslag
de handdoek in de ring werpen? Het verschil kan ‘energie’
zijn. Energie is de kracht waarmee je iets doet of nastreeft.
Energie is beweging. Er zijn vier principes die bepalen of je
energiek aan de slag kunt: zien, willen, kunnen en voelen.

“Wanneer gooit u de handdoek in de ring?”
Zien zegt iets over of je in staat bent een nieuwe werkelijk
heid letterlijk en figuurlijk onder ogen te zien. Daarvoor is
het belangrijk los te komen van je vanzelfsprekende waar
nemingen. Je leert met andere ogen kijken. Willen is als
een magneet worden aangetrokken door iets wat je wilt
bereiken. Als je niet gelooft in je eigen kunnen, zal je er
nooit komen en zal er geen stap worden verzet. Geloven in
je eigen kunnen geeft een positief gevoel. Je staat daar
door open voor anderen en dat geeft vertrouwen. Een po
sitief gevoel maakt energie vrij, negatieve gevoelens blok
keren energie. Zien, willen, geloven in eigen kunnen en
voelen maken een wereld van verschil. Een wereld van
energie!
Wie de handdoek in de ring
gooit, verliest zijn energie.

Jody Cath
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Door Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ

Lenteakkoord treft
gehandicaptenzorg
De voorgenomen bezuinigingen in het
Lenteakkoord treffen de gehandicaptenzorg zwaar. SWZ maakt zich grote
zorgen over de gevolgen.
Vervoerskosten
Eén van de bezuinigingsmaatregelen van
dit akkoord betreft het vervoer. Door het
Lenteakkoord wordt het gemiddelde ta
rief voor het rolstoelvervoer van € 19,00
per persoon per dag per 1 januari 2013
teruggebracht naar € 8,00. Dat terwijl zorg
instellingen in de gehandicaptenzorg er
gemiddeld al een behoorlijk bedrag op toe
leggen. SWZ is bezorgd over wat dit voor
de cliënten gaat betekenen. Wie van rol
stoelvervoer afhankelijk is, gaat behoorlijk
wat meer betalen. Extra kosten die niet ie
dereen kan opbrengen. Voor SWZ betekent
dit een bezuiniging van minimaal 700.000
euro per jaar. Dit heeft grote gevolgen voor
het vervoer van wonen naar dagbesteding.
SWZ beraadt zich op de te nemen stappen.
SWZ betreurt het zeer dat de zogenaamde
“Kunduz coalitie” deze maatregel in het
pakket heeft opgenomen. Daarom heeft
SWZ, net als verschillende andere zorgaan
bieders, haar zorgen hierover geuit bij de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN). De VGN gaat zich namens al deze
zorgaanbieders sterk maken tegen deze
bezuiniging. Onder andere door in gesprek
te gaan met de politiek. Ook wordt actief de
pers benaderd om hier aandacht aan te be
steden. Op dit moment is zeer onzeker wat
dit op gaat leveren. Het managementteam
van SWZ denkt na over andere passende
acties. We houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.
Bezuiniging op extra middelen
Een tweede bezuiniging gaat over de “Age
ma middelen”. Dit zijn extra financiële mid
delen om te besteden aan meer zorgperso
neel en scholing. Deze extra gelden waren
toegezegd tot en met 2014. In het Lente
akkoord is opgenomen dat deze gelden per
1 januari 2013 verdwijnen. Voor SWZ gaat
het om een bedrag van ruim 9 ton per jaar.
WMO
De overheveling van dagbesteding (bege
leiding) en Kort Verblijf naar de WMO wordt
niet per 1 januari 2013 ingevoerd. De ver
wachting is dat de WMO op een later tijd
stip wordt ingevoerd. We zijn blij met dit
uitstel, omdat we nu meer tijd hebben om
ons voor te bereiden.

Verwachting onduidelijk
Niemand weet of aan deze bezuinigingen
na de verkiezingen wordt vastgehouden.
Daar willen wij niet op wachten. Ook voor
ons geldt dat we graag de regie in eigen
hand houden. Dat betekent dat SWZ zich
proactief opstelt om zich goed voor te be
reiden op alle door de overheid opgelegde
bezuinigingen. Als we op tijd beginnen
dan hebben we meer tijd om zorgvuldig te
communiceren over de gevolgen.
Steun de Cliëntenraad
De Cliëntenraad is op de hoogte gesteld. De
leden zullen via hun contacten aandacht
vragen voor dit probleem. Met name wat
betreft de bezuiniging op vervoer. Daar
voor hebben ze u nodig.
Hoe kunt u hen steunen?
Mail naar cliëntenraad@swzzorg.nl en laat
daarin weten het oneens te zijn met deze
maatregel.
De leden van de Cliëntenraad SWZ:
Wim Hordijk
AC Helmond
Erik van Venrooy
AC Veghel
Joke Gubbels
AC Eindhoven
Harry van Beek
AC Asten
Jan Koekoek
AC Vught
Alie Masselink
Zonhove
Peter van de Lisdonk
Zonhove
Ruud Posthuma
Zonhove

SWZ Jaarverslag 2011

Publiek jaarverslag

SWZ 2011

Deze maand presenteert SWZ voor het tweede jaar
een publiek jaarverslag.
Dit keer volgt het verslag de acht levensdomeinen
van de kwaliteit van bestaan. Aan de hand van die
acht domeinen (zoals Persoonlijke ontwikkeling en
Dialoog met de cliënten) leest u wat SWZ in 2011 bij
droeg aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten.
De tekst in het verslag wordt afgewisseld met afbeel
dingen van schilderijen die zijn gemaakt door cliën
ten van AC Eindhoven.
Bent u benieuwd naar het resultaat?
Het SWZ jaarverslag 2011 is digitaal beschikbaar via
www.swzzorg.nl. U kunt ook een geprinte versie be
stellen door een bericht te sturen met uw naam en
adresgegevens naar:
SWZ
Onder vermelding van Publiek jaarverslag 2011
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
Of per e-mail: info@swzzorg.nl
Onder vermelding van Publiek jaarverslag 2011
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Door Jacqueline van Aalst, Zorgconsulent

Marieke Ubbink, Cliëntvertrouwenspersoon
bij SWZ... Ze is er voor u!
“Ik ben Marieke Ubbink, ik ben bijna 60 jaar en ik heb veel ervaring in de zorg. Mijn werk is eigenlijk ook mijn hobby. Ik kwam altijd al op voor anderen, al vanaf dat ik nog een klein meisje was.
Ik vond het bijvoorbeeld heel oneerlijk, als iemand geplaagd werd en zichzelf niet goed kon verdedigen. Ik nam het dan op voor die ander. En als het moest, ging ik echt op de vuist! Dat past bij
mij: opkomen voor de zwakkere, die het zelf niet kan. Ik kan het dan voor hem doen!
Marieke vertelt dat zij door een ongeval eens
maandenlang zelf in een rolstoel moest door
brengen: “Dat was een heftige ervaring. Mensen
nemen je vaak minder serieus, en praten over je,
in plaats van met je. Ik kan me daardoor wel ver
plaatsen in hoe het voelt als je in een rolstoel zit.“
Marieke heeft twee kinderen, die volwassen en al
uit huis zijn. Door omstandigheden kwam Marieke
binnen haar eigen gezin in aanraking met de
GGZ. Zo leerde zij hoe belangrijk de plaats van
het gezin is, als er in een gezin een familielid is
met een beperking, van welke aard dan ook. Ook
leerde het haar, hoe moeilijk het is om je kind los
te moeten laten. “Toch moet je er dan vertrouwen
in hebben, dat iemand het zelf kan. En vaak geeft
het mooie resultaten, als dat vertrouwen er is.”
Hoe ben je Cliëntvertrouwenspersoon
geworden?
Marieke werkt bij het LSR, Landelijk Steunpunt
(mede-)Zeggenschap. Zo heeft zij SWZ leren ken
nen, want Marieke is ook ondersteuner van de
Cliëntenraad van SWZ. De Cliëntenraad verte
genwoordigt de stem van alle cliënten. Omdat
SWZ op zoek was naar een Cliëntvertrouwens
persoon, droeg LSR Marieke voor aan SWZ om dit
te worden. Zo heeft zij nu twee taken voor SWZ.
Marieke legt uit: “De dingen die ik heb meege
maakt in mijn leven, hebben er toe bijgedragen
dat ik Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) ben ge

worden. Soms willen mensen gewoon hun ver
haal vertellen en dan luister ik. Het is mooi dat ik
hem of haar dan onverdeeld tijd en aandacht kan
geven. Het kan ook zijn, dat ik samen met de
cliënt probeer om weer de dialoog tussen hem
en een ander (medewerker of organisatie) op
gang te brengen. Want vaak is er een kink in de
communicatie gekomen door omstandigheden.
Soms bereid ik samen met de cliënt een moeilijk
gesprek voor, of we stellen samen een brief op.
De regie over die dingen blijft altijd bij de cliënt.

“Eigenlijk gaat het altijd over wie
heeft de regie over mijn leven?”
Met mij kan de cliënt overal over praten, want ik
heb geheimhoudingsplicht. Maar natuurlijk kun
nen er problemen zijn, die zo ernstig zijn, dat ik
tegen de cliënt zeg: Hier moeten we wel samen
iemand anders bij inschakelen. Maar ik zal dat
nooit zomaar doen. Altijd samen met de cliënt,
en altijd nadat we het er samen over eens zijn dat
dat goed is. Hoe moeilijk het soms misschien ook
lijkt. Ik vergelijk mijn werk dan op zo’n moment
met dat van de dokter. Die vertelt ook niet aan
anderen door wat er met je is, maar soms moet je
wel samen een specialist raadplegen. Het belang
rijkste is: ik sta altijd naast de cliënt. De cliënt kan
op mij rekenen, en ik ondersteun hem/haar. Ik sta
aan zijn/haar kant.”

Stichting Welzijn Zonhove feestelijk van start!
Zondag 3 juni vond de kick-off plaats van Stichting Welzijn Zonhove. De start werd extra feestelijk
door een grote sponsoractie, mogelijk gemaakt door Trendhopper Eindhoven.
Afgelopen jaar hebben enkele bestuursleden er
hard aan gewerkt om Stichting Welzijn Zonhove
nieuw leven in te blazen. Ze ontwikkelden een
mooi nieuw logo en bouwden een nieuwe website.
De stichting bedacht en realiseerde enkele activi
teiten, zoals een grote kerstboom op het terrein
van Zonhove. En op 3 juni vierde de stichting haar
hernieuwde start. Dit gebeurde tijdens een feeste
lijke bijeenkomst in d’n Tref op Zonhove.
Gulle gift
De middag werd nog eens extra feestelijk door een
gulle gift van Trendhopper. Er werd een cheque van

28.000 euro overhandigd. Dit wil zeggen dat de
28 woongroepen van Zonhove elk voor 1000 euro
mogen winkelen bij deze woningwinkel. Na de
overhandiging van dit bedrag werd er feestelijk ge
toost. Onder het genot van een hapje, drankje en
gezellige muziek van Willem van der Heijden was
het tijd voor een feestje.
Meer informatie
De Stichting Welzijn Zonhove zet zich in voor
het Welzijn van de bewoners van SWZ, locatie Zon
hove te Son. Voor informatie zie ook de website:
www.stichtingwelzijnzonhove.nl

Marieke Ubbink
Marieke vervolgt: “Het is belangrijk dat je
als CVP goed signalen kunt opvangen,
kunt “lezen”. Zo zie je vaak al wat er speelt,
voordat het echt benoemd is. Op die ma
nier probeer ik ook de kwaliteit van de
zorg te vergroten. Dat SWZ 2012 heeft uit
geroepen tot het jaar van de bejegening
sluit aan bij de taak van de CVP. Cliënten
kunnen zich nu (nog) beter laten horen
wanneer zij het ergens niet mee eens
zijn.”
Wordt er door de cliënten van SWZ veel
gebruik gemaakt van de CVP?
Marieke is CVP voor SWZ sinds juni 2011.
“De mensen weten mij nog te weinig te
vinden. Het is jammer dat mijn ureninzet
het niet toelaat dat ik alle locaties van
SWZ bezoek om mezelf voor te stellen.
Hoe kunnen cliënten jou bereiken?
“Je mag me altijd bellen of mailen. Bellen:
06-19462352 (spreek even je naam en te
lefoonnummer in als ik niet bereikbaar
ben). Of mailen: m.ubbink@hetlsr.nl
Ik probeer altijd binnen 24 uur contact op
te nemen.”
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Door José Verstappen, Begeleider Activiteitencentrum Sambeek/Boxmeer

Kunstroute Sambeek
Op zondag 10 juni 2012 openden 10 kunstenaars in Sambeek hun deuren ter
gelegenheid van de Kunstroute. Ook het Activiteitencentrum was hiervoor
gevraagd. Na de succesvolle deelname aan de vorige kunstroute besloot het
Activiteitencentrum ook dit jaar weer deel te nemen.
Cliënten stelden hun kunstwerken tentoon. Het publiek dat binnenliep kreeg een
goede indruk van het activiteitencentrum en van wat SWZ te bieden heeft. Ze wer
den geïnspireerd en waren aangenaam verrast over het aanbod en de sfeer. De me
dewerkers maakten meteen van de gelegenheid gebruik om vrijwilligers te werven.
Hier zijn een aantal positieve reacties op gekomen. Voor de begeleiders was het een
opsteker om te zien wat ze gezamenlijk kunnen bereiken.

Door Thea van de Laar, Begeleider Plus

Peter Roelen woont 50 jaar op Zonhove
Midden jaren zestig kwam Peter Roelen op Zonhove wonen. Inmiddels woont hij er 50 jaar. Dit vierde hij
in mei, samen met zijn 64e verjaardag. Tijdens dit feest hield Thea van de Laar van Brink 20-22 een mooie
persoonlijke toespraak. Hieronder een korte samenvatting van de toespraak.
Peter startte 50 jaar geleden in het oude kloos
ter in een groep (de Flamingo’s) met één slaap
zaal voor zestien personen. Hij woonde op de
bovenverdieping van het klooster en had een
mooi balkon waar hij veel uurtjes doorbracht.
In 1983 verhuisde de groep naar de Oude
school; waar nu de aanbouw van de Emilius
school staat. De leefruimte was weer groot,
maar met twee slaapkamers voor 12 bewoners
was er nog steeds weinig sprake van privacy.
Peter sliep destijds op een kamer met Rob, Eric
en John. Peter zong altijd graag liedjes. Vooral
voor John, omdat hij geen mogelijkheden had
om te communiceren. Hij zong dan: “Wij zijn
twee vriendjes, John en ik”. Peter zat dan bij
John op het bed om voor hem te zingen. Dit
vonden ze beiden erg leuk.
In 1986 verhuisde de groep naar de huidige
Brink 20-22 met 16 bewoners. De slaapkamers
waren verkleind naar 2 personen per kamer.
Een hele vooruitgang. De grote woonruimte
op Brink 21 werd rond 2001 gesplitst in 2
woongedeeltes, Brink 20 en Brink 22. Peter
had er een koffieadres bij op Brink 19 waar
personeel van deze groep ging werken. Peter
vond het ook erg leuk dat er meisjes op deze
groep kwamen wonen. Priscilla en nu Liedeke
zijn z’n grote vriendinnen.
Betrokken ouders
Toen de ouders van Peter hem 50 jaar geleden
voor de eerste keer naar Zonhove brachten,
mochten ze drie weken niet komen. Peter
moest wennen. Als vader en moeder Roelen
later bij hem op bezoek kwamen, stond Peter
al klaar met zijn jas aan buiten op de gang. En
zijn ouders waren verplicht om hem dan ook
mee te nemen. Of het nou weer was of niet.

Er werden regelmatig ouderdagen en kamp
weken georganiseerd, waar Peter ook altijd
erg van genoot. Er was nauw contact tussen
de ouders onderling. Vader Roelen was jaren
lang actief in de oudervereniging. Hij sprak
met vele ouders en personeelsleden. Peter zei
dan tegen zijn moeder: “Waar is papa nou?
Praten met de meisjes, hè?”.

“Peter is dol op zijn familie.”
Dol op familie
Vroeger ging Peter elke zondag na een kopje
koffie mee naar huis; bleef soms logeren voor
een nachtje of een weekend. In vakanties vaak
wel een week. Moeder vond het ook altijd be
langrijk dat Peter er netjes uitzag. Liefst ge
kleed met een stropdas erbij. De kleding die
via Zonhove werd gekocht, werd eerst door
haar gecheckt. Peter is dol op zijn familie; roept
al als hij ze aan ziet komen: Marcel, Walthertje

en papaatje Roelen. Nog steeds komt elke
zondag vader Roelen op bezoek. Hij vertelt
graag zijn levensverhalen en samen gaan ze
naar “de Kameel” (De Komeet) om koffie te
drinken.
Wandelvrijwilliger
Peter heeft al jarenlang zijn wandelvrijwilliger
Ton Krabshuis. Ze kennen elkaar al 30 jaar. Ze
bezochten vaak de markt in Son en dronken
dan koffie na de wandeling. Voor Peter zelfs
twee kopjes. Gebeurde dat niet dan bleef hij
net zo lang roepen tot hij zijn tweede bakje
ook gekregen had.
De medewerkers van Brink 20-22 hopen dat
ze nog vaak dikke kussen en knuffels van Pe
ter krijgen en dat papaatje Roelen nog vele
bezoekjes brengt op Brink 20-22.

SWZ nieuwsbrief 				

PAGINA 5

Door Sjef van Asveldt, Specialistisch begeleider

Ambitie helpt passend
werk te vinden
Ambitie verzorgt voor SWZ re-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking. Ambitie is gespecialiseerd in het vinden en behouden van betaald of
onbetaald werk voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel of lichamelijke
beperkingen.
Werkervaringsplaatsen
Een onderdeel van een re-integratietraject kan een werkervaringsplaats zijn met be
houd van inkomen. Bijvoorbeeld als receptioniste, op de administratie of in de ICT. Dit
zijn meestal onbetaalde banen waar je werkervaring kunt opdoen. Later kun je dan
misschien doorstromen naar een betaalde baan. Op dit moment ondersteunt Ambitie
ongeveer 250 mensen in veel verschillende bedrijven in Noord- en Zuidoost Brabant.
Ambitie is succesvol door het grote netwerk in de regio. Hierdoor kunnen zij een spoe
dige plaatsing waarborgen afgestemd op de capaciteiten. Regelmatig krijgen ze leuke
vacatures aangeboden vanuit het bedrijfsleven.
SWZ en Ambitie slaan handen ineen
SWZ biedt sinds kort een re-integratieplek aan een cliënt van Ambitie. Op de afdeling
I&A (Informatisering en Automatisering) werkt een medewerker met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). Norbert Noij (manager I&A): “De kans deed zich voor om op onze
afdeling iemand met NAH een werkervaringsplek te geven. Het is een perfecte match.
De kandidaat krijgt de mogelijkheid om binnen de afdeling te werken aan terugkeer
naar werk in de maatschappij binnen zijn vakgebied. De werkplek is dusdanig flexibel
ingericht dat we tegemoet kunnen komen aan de gevolgen van zijn handicap. Op weg
naar succes, zullen we maar zeggen.”
Op zoek naar een werkervaringsplek?
Ben je ook op zoek naar een werkervaringsplek? Wil je meer weten over de mogelijkhe
den van Ambitie? Neem dan contact op met Sjef van Asveldt van Ambitie begeleid
werken. Telefoon: 06 160 769 94
E-mail: svanasveldt@ambitie.org
Website: www.ambitie.org

Door Miranda Celen, Beleidsadviseur

In gesprek over tevredenheid: ‘Ben Ik Tevreden?’
‘Ontplooi je mogelijkheden’ is een belangrijk uitgangspunt binnen de visie van SWZ. Vanuit deze gedachte willen we met cliënten in gesprek over hun tevredenheid. Dit gaat SWZ doen met behulp van het
instrument ‘Ben Ik Tevreden?’.
In de maanden juni en juli 2012 worden honderd cli
ënten gevraagd of zij willen meewerken aan een te
vredenheidsgesprek. Zij ontvangen hierover per
soonlijk bericht. In eerste instantie gaan we ‘Ben Ik
Tevreden’ op kleine schaal uitproberen. Bij een posi
tieve evaluatie zal mogelijk vanaf 2013 het tevreden
heidsgesprek met alle cliënten plaatsvinden.
Samen met de Cliëntenraad SWZ is gekozen voor het
instrument ‘Ben Ik Tevreden?’ omdat het verhaal en
de beleving van de cliënt centraal staan. Het gaat er
om of “ik” tevreden ben. Het ‘meten’ zit bovendien
dicht bij het ‘verbeteren’. Uitkomsten verdwijnen niet
in een rapportage voor het management. Maar op
basis van het gesprek kunnen direct acties volgen
die voor de cliënt belangrijk zijn.

Als leidraad voor het gesprek worden de domeinen
van kwaliteit van bestaan gebruikt. Dit zijn de domei
nen die ook terugkomen in het nieuwe Persoonlijk
Plan. Ieder domein kent een aantal stellingen waar
over het gesprek wordt gevoerd. Aan de stellingen
worden punten toegekend, zodat inzicht ontstaat in
de mate van tevredenheid. Deze uitkomsten worden
op organisatieniveau anoniem verwerkt. ‘Ben Ik Te
vreden?’ bevat naast een tevredenheidsgesprek ook
een (korte) verwantenenquête.
Heeft u vragen over ‘Ben Ik Tevreden?’
Stuur dan een email naar miranda.celen@swzzorg.nl
of vraag via het centrale telefoonnummer van SWZ
naar Miranda Celen.

Bon voor een
gratis kopje koffie
(maximaal 2 personen)

Tegen inlevering van
deze bon ontvangt u een
gratis kopje koffie of thee
(koffie, koffie verkeerd, latte macchiato,
cappuccino, espresso of thee naar keuze)

Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH Helmond
0492 – 590609
E info@luinchroomdekeyser.nl
www.lunchroomdekeyser.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag: 10.00 – 16.00 uur
Vrijdag:
14.30 – 16.00 uur
Zaterdag:
10.00 – 16.00 uur
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Door Elzelien Goossens, Adviseur PR en Communicatie

SWZ opent nieuw activiteitencentrum in Someren
In het najaar opent SWZ een nieuw, laagdrempelig activiteitencentrum in Someren. In de voormalige basisschool De Viersprong biedt SWZ vanaf
medio oktober allerlei activiteiten. Nieuw is dat SWZ daar ook gaat samenwerken met andere organisaties en het pand ook gaat openstellen voor
wijkbewoners en verenigingen. De eerste contacten daarvoor zijn al gelegd. De activiteitencentra in Asten en Budel sluiten en verhuizen naar
Someren. De betreffende cliënten zijn inmiddels geïnformeerd.
Op dit moment heeft SWZ een activiteitencentrum
(AC) in Asten en een AC in Budel. Beide AC’s worden
te klein en voldoen niet meer aan de huidige eisen
wat betreft arbeidsomstandigheden. Het nieuwe
centrum is groter en voldoet wel aan de eisen.
Bovendien biedt het door de ligging en de ruimte
de mogelijkheid om samen te werken met andere
partijen en zich meer te richten op de wijk.
Samenwerking
Een van de samenwerkingspartners in Someren is
de GGZ. De GGZ gaat een ruimte huren in het nieuwe
centrum. Vanuit die ruimte organiseert de GGZ dag
bestedingsactiviteiten. Voorlopig voor haar eigen
cliënten. In de toekomst gebeurt dit mogelijk voor
de cliënten van SWZ en GGZ samen. Ook wordt
nauwere samenwerking met ORO onderzocht.

Door Jan Koekoek, Cliëntenraad SWZ

Even voorstellen...
Mijn naam is Jan Koekoek, 60 jaar en getrouwd met Annie. Wij wonen in een gezellig
appartement in Oss. We hebben 2 zonen van 35 en 40 jaar en een kleindochter. In het
verleden heb ik gewerkt in de binnenvaart en als vrachtwagenchauffeur.
Sinds 2000 ben ik cliënt bij SWZ op de locatie
AC Vught voor 2 dagen in de week. Daar ben ik
voornamelijk te vinden in de kantooractiviteit
waar ik me bezig houd met diverse admini
stratieve werkzaamheden.
Connexxion
Sinds 2010 ben ik ook lid van de Cliëntenraad
van SWZ. Daar houd ik me onder andere bezig
met het vervoer: hoe je dat kunt regelen en
welke klachten er zijn over het vervoer. Dat
bespreek ik dan met Connexxion.
Heb je problemen met je vervoer, ga dan in
eerste instantie op je locatie naar de taakver
antwoordelijke vervoer. Kom je er niet uit, vul
dan het klachtenformulier van Connexxion in.

Heb je daarna nog het idee dat er niks met je
klacht gedaan wordt? Mail dan naar mij, Jan
Koekoek: jankoekoek@hotmail.com
Binnen SWZ hebben we een aantal opdrach
ten binnen kunnen halen bij Connexxion. Zo
leverde Tinks de kerstkaarten aan Connexxion
en maakte AC Vught de opstapjes voor in de
bussen. Ik zou het op prijs stellen, dat u als
cliënt van SWZ ook uw mening geeft over
het vervoer van de stichting. Laat het weten
op mijn e-mail adres. Alvast bedankt!

Jan Koekoek
Lid Cliëntenraad SWZ

Een andere samenwerkingspartij is een kinder
opvangorganisatie die in het centrum flexibele op
vang gaat bieden aan maximaal twaalf kinderen.
Ook een plaatselijke kunstenaar huurt een ruimte in
het nieuwe centrum. SWZ onderzoekt met hem om
met elkaar samen te werken en van elkaars kennis
gebruik te maken.
Meerwaarde voor de wijk
SWZ zoekt naar nieuwe wegen om ondernemend
en wijkgericht te werken. Het nieuwe centrum is
daar een goed voorbeeld van. Het wordt een laag
drempelige voorziening die open staat voor een
brede doelgroep en een meerwaarde levert aan de
wijk.
Cliënten en gemeente enthousiast
De bezoekers van de AC’s in Budel en Asten zijn ge
ïnformeerd over de verhuizing. Zij zijn enthousiast
over de nieuwe mogelijkheden van het pand. Ook
zij liepen aan tegen de beperkingen van de huidige
centra. De gemeente Someren is positief over de
ontwikkelingen. Het nieuwe centrum past prima
binnen de WMO-gedachte om samen met keten
partners activiteiten te organiseren.
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