Van mens
tot mens

met hart én hoofd

Waar staan we voor?
SWZ biedt ontplooiingskansen aan
mensen met een beperking.
Mensen met een beperking hebben recht op een leven als alle andere burgers.
Een leven waarin een goede kwaliteit van bestaan wordt ervaren.
De belangrijkste factoren die de kwaliteit bepalen zijn:
welbevinden, zelfbepaling en sociale participatie.

Wij ondersteunen mensen met een beperking in alle fasen van
hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de
maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij
leidend. Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke of meervoudige
beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
SWZ is er voorstander van dat cliënten zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk kwaliteit
van leven en welbevinden hebben.
We verlenen onze diensten op basis van gelijkwaardigheid,
met deskundige en betrokken medewerkers.

Waar gaan we voor?
SWZ voegt waarde toe aan het leven
van mensen met een beperking.
We bieden de best mogelijke mensgerichte zorg en ondersteuning
aan cliënten en hun sociale netwerk in Noordoost- en Zuidoost-Brabant.
Onze toegevoegde waarde komt tot stand in de
relatie tussen de medewerker en cliënt; van mens tot mens.

Onze toegevoegde waarde verschilt van cliënt tot cliënt. Voor de
één is dat het verkrijgen van comfort of zich begrepen voelen, voor de
ander is dat de begeleiding naar een volwaardige baan of een training
om meer zelfredzaam te worden of te blijven.
We kunnen waarde toevoegen in elke fase van het leven. We bieden
o.a. thuisondersteuning, begeleid wonen, arbeidsondersteuning,
onderzoek en behandeling. Verder beschikken we over diverse
activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen.
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Het gaat om
de bedoeling
We willen werken zoals het bedoeld is.
Waar medewerkers ooit met passie voor de zorg hebben gekozen,
worden ze steeds meer aangesproken om zich te richten naar de interne
en externe systemen. Dat is, in onze optiek, juist niet de bedoeling.
Bij SWZ staat de cliënt centraal. Wij willen waarde toevoegen aan
zijn of haar leven. Tijdelijk of een leven lang.

SWZ wil niet werken vanuit de systeemwereld (de wereld van de regels,
protocollen) maar vanuit de bedoeling (daar waar het uiteindelijk om te
doen is) in de echte leefwereld, (het hier en nu van cliënt en medewerker).
Vanuit de bedoeling kijken we naar wat noodzakelijk is, waardoor we
als individu, als team en als organisatie vanzelfsprekend de goede
dingen doen. De systeemwereld blijft belangrijk, maar is ondersteunend.

Van mens tot mens,
met hart én hoofd
SWZ is gestart met zelforganiserende teams.
We willen werken vanuit vertrouwen. Het vertrouwen dat medewerkers
van SWZ vanuit eigen motivatie met focus op gezamenlijke doelen
de juiste dingen doen, van mens tot mens, met hart én hoofd.

SWZ medewerkers en teamleden, krijgen grotere verantwoordelijkheid, meer mogelijkheden en meer ruimte om samen met de
cliënt invulling te geven aan zorg en ondersteuning. Ze voegen
waarde toe en maken echt een-op-een contact. Zo verbeteren
we samen de situatie voor de cliënt en zijn omgeving.
Zelforganisatie biedt ook nieuwe uitdagingen om
het vak continu meer inhoud te geven. In een prettig, veilig
en professioneel werkklimaat. Samen met cliënten,
hun netwerk, collega’s en vrijwilligers.

Inspirerend werken binnen
een duidelijk kader
Ons ’inspirerend kader’ gaat ons helpen.
Op basis van de visie van SWZ en de kernwaarden heeft SWZ een
‘inspirerend kader’ ontwikkeld. Het omschrijft de grenzen van
wat wenselijk is. Maar laat ruimte voor individuele invulling.

Hoe weten wij wat gewenst, haalbaar en mogelijk is?
Wat is goede zorg? Waar mogen cliënten op rekenen?
Wat mag de buitenwereld van ons verwachten?
Ons inspirerend kader omschrijft waar wij naar toe willen werken.
Zoals het vragen van feedback aan onze cliënten over hoe zij de
zorg ervaren en wat er beter kan, het vergroten van de invloed en
zeggenschap van de medewerker en het toekomstbestendig
houden van de organisatie.

Wat betekent dit voor u?
Mensgerichte zorg,
samen met cliënt
en netwerk

Deskundige
en betrokken
medewerkers

Gezonde
bedrijfsvoering,
grip op de
portemonnee

We doen dit niet alleen
Ons inspirerend kader omschrijft waar wij als organisatie
naartoe willen werken. Dat doen we natuurlijk niet alleen,
maar samen met cliënten, medewerkers en onze relaties.

Cliënten, medewerkers en relaties zijn de pijlers van het
inspirerend kader. De beweegredenen mogen verschillen, wij
denken dat alle drie een gemeenschappelijk doel hebben:
met hart én hoofd waarde toevoegen aan het leven van
mensen met een beperking, in alle fasen van hun leven,
om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in
de maatschappij. Voor een leven waarin een
goede kwaliteit van bestaan wordt ervaren.
Op de volgende bladzijden leest u meer over de
3 pijlers van het inspirerend kader.
Wij nodigen u en iedereen die zich verbonden voelt
met SWZ uit, om zich ook te laten inspireren om, samen
met ons, invulling te geven aan de toegevoegde waarde.

Mensgerichte zorg
samen met cliënten
en hun netwerk
Bij SWZ staat de cliënt als mens met eigen regie centraal.
Onze medewerkers nemen de tijd om te luisteren en de vraag
achter de zorgvraag te achterhalen. Met empathie
(inlevingsvermogen) en betrokkenheid. Cliënten voelen
gehoord en serieus genomen.
Wij ondersteunen cliënten bij:
Comfort in hun leven
(lichamelijk, geestelijk, sociaal)
Regie op het eigen leven
(afgestemd op behoeften en mogelijkheden)
Ontwikkelingsmogelijkheden
(het beste uit jezelf halen)

Deskundige en
betrokken medewerkers
Bevlogenheid is een belangrijke drijfveer in ons werk: medewerkers
bij SWZ doen dit werk omdat ze iets willen betekenen voor de
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Zij geven binnen het inspirerend kader zelf richting aan de wijze
waarop ze het werk uitvoeren. Ze kunnen hun talenten inzetten.
Initiatief en inbreng worden gewaardeerd en gestimuleerd.
Werken bij SWZ is op basis van wederzijds vertrouwen
in een veilige omgeving. Medewerkers zijn niet bang
voor feedback en leren van fouten.
SWZ werkt van mens tot mens, met hart én hoofd.

Gezonde bedrijfsvoering,
grip op de portemonnee
De structuren, processen, regels en protocollen zijn ter
ondersteuning voor de medewerkers in de ‘zorg’ en niet andersom.
De cliënt en zijn/haar netwerk heeft de regie over de zorgvraag.
Dit betekent niet dat onze medewerkers overal direct ‘ja‘ op
kunnen zeggen. Past het binnen de financiële mogelijkheden?
Zijn er voldoende middelen, mensen of uren beschikbaar? Of is er
een oplossing, waarbij kosten en baten wel in balans zijn?
Wij werken met ons hart, maar ook met ons hoofd.

Wij zijn geïnspireerd,
u ook?
Wij nodigen u van harte uit om, met ons in gesprek
te gaan en mede invulling te geven aan de missie
en toegevoegde waarde van SWZ!

Wij willen als SWZ onderscheidend zijn én blijven. Simpel en helder,
gewoon door elke dag uit te dragen waar wij voor staan én waar wij
voor gaan: waarde toevoegen aan het leven van mensen met een
beperking, ze helpen hun mogelijkheden te ontplooien.
De omschakeling naar zelforganiserende teams gaat ons helpen
dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. De weg er naar toe
zal niet altijd even eenvoudig zijn. Daarvan zijn we ons bewust.
Belangrijk is dat wij alle betrokkenen te allen tijde meenemen in onze
denkwijzen en in contact blijven in een open, positieve relatie.
Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen SWZ.

De gedachte
achter het beeldmerk
De lijn:
Het beeldmerk is geschetst met krachtige lijnen. Dat maakt de contouren
van het kader zichtbaar, maar biedt ook volop ruimte om er zelf
verdere invulling aan te geven.
De kleurvlakken:
De kleuren rood, groen en oranje zijn de kleuren van SWZ. Ze staan voor
cliënt, medewerker en de omgeving. De vlakken blijven niet strak binnen
de contouren. Er is ruimte voor eigen initiatief en intelligente ongehoorzaamheid. De vlakken schuiven over of onder de lijnen. Net als het echte leven
waar niets voor altijd vaststaat.
De figuren:
De cliënt (paars) staat centraal. Hij/zij wordt met hart en hoofd ondersteund
door de medewerker (blauw). De cliënt heeft de regie en staat voorop.
De medewerker staat achter/naast hem. Hij/zij heeft het hart op de juiste plek,
maar gebruikt ook het hoofd. Met de blauwe kleur willen wij aangeven dat
het hier om een professionele relatie gaat. Blauw wordt geassocieerd met
betrouwbaar en betrokken.
Aan de cliënt is verder geen invulling gegegeven. Iedere cliënt is anders.
Het gaat erom dat wij, als SWZ, hem zien zoals hij is. Paars is een unieke kleur,
want deze kan zowel een kalmerende als een stimulerende rol aannemen. Paars
werkt kalmerend, biedt een gevoel van spiritualiteit en moedigt creativiteit aan.

Wilt u meer weten over SWZ en onze mogelijkheden?
Neem contact met ons op.

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
T (0499) 471 241
E info@swzzorg.nl
I www.swzzorg.nl

