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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

“Geluk is de kunst een
boeket te maken van de
bloemen waar je bij kunt.”

Wist u dat bij Kado & Zo in Son en Breugel foto-ansichtkaarten van Jeroen Maassen te koop zijn?

Via kerstkaarten, e-mail, facebook en app’jes; er zijn
veel manieren om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te
wensen. Maar wat wensen we elkaar dan toe? Wat
betekent geluk? Gaat het om gezond zijn? Gaat het
om het winnen van de staatsloterij? Gaat het om
fijne sociale contacten, lekker eten, een dak boven je
hoofd, een baan, of zekerheid?

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

De Wlz en uw zorgverzekering
In een uitzending van het consumentenprogramma Radar, is aandacht besteed aan
de noodzaak van aanvullende zorgverzekeringen, in het bijzonder wanneer je in een
Wlz-instelling verblijft. Naar aanleiding hiervan hebben cliënten ons gevraagd welke
zorg er precies geboden wordt vanuit de Wlz, zodat zij zich hiervoor niet aanvullend
hoeven te verzekeren. Het antwoord is genuanceerder dan datgene wat in Radar
werd gezegd.
Alleen mensen die integraal “verblijf met
behandeling” krijgen, hebben vanuit de
Wlz recht op een uitgebreid pakket aan
zorg, die voor anderen onder de (aanvullende) zorgverzekering valt. Bij SWZ zijn
dit alleen de cliënten die in Son, locatie
Zonhove (incl. Heriklaan) wonen. Andere
cliënten zijn vooral afhankelijk van hun
zorgverzekering voor de vergoeding van

hun behandelingen. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt grotendeels onder de
Wmo/Jeugdwet. Soms bestaat de mogelijk
voor specifieke extramurale behandeling
in de Wlz. Daarvoor hebt u dan een aparte
indicatie nodig. Maar ook wanneer je behandelzorg uit de Wlz krijgt, dan zijn er nog zaken die daar niet bij horen, zoals alternatieve
geneeskunde en sommige hulpmiddelen
(brillen, hoortoestellen,
prothesen, …).

Misschien heeft het te maken met je persoonlijke situatie.
Als je geldproblemen hebt, dan denk je dat je met het
winnen van de loterij toch echt gelukkiger wordt. Of als je
gezondheid je in de steek laat, word je gelukkiger als je
situatie verbetert.
Alles went uiteindelijk en dan word je nieuwe situatie
weer heel normaal. Wij verlangen altijd naar iets wat we
niet bezitten. En als we het bereikt hebben dan ontstaat
er een nieuw verlangen. Vaak lukt het niet om te bereiken
waar je naar verlangt. Dan komt de frustratie, de boosheid en het verdriet. Dat is heel begrijpelijk, maar laat je
je leven hierdoor kapot maken of kun je proberen de
situatie te accepteren zoals die is? Acceptatie, dat is
makkelijker gezegd dan gedaan, maar als het je lukt
dan ontstaat er vrede in je hart en kun je op zoek gaan
naar de dingen die wel bereikbaar zijn. En als je zover
komt dat je kunt accepteren wat er is en zien wat je al
hebt, dan kun je je gelukkig voelen. De sleutel naar
geluk zit dus in jezelf.
Ik wens u veel geluk toe in 2017!

U moet zelf bepalen
waarvoor u aanvullend
verzekerd wil zijn. Dat is
namelijk afhankelijk van
uw persoonlijke situatie,
de risico’s die u wil lopen
en uw draagkracht.
Uitgebreidere informatie over de behandelzorg die vanuit de Wlz
geboden wordt, staat op
onze website.

Nieuws van de
Cliëntenraad
nu ook op
SWZ Plein!

Het SWZ Plein is beschikbaar voor de
Cliëntenraad. De Cliëntenraad kan nu
online iedereen die aangesloten is,
informeren over waar wij mee bezig
zijn en wat actueel is. Zie bijvoorbeeld
ons recente bericht over de spiegel-

bijeenkomsten. Wij zullen het SWZ
Plein gebruiken om informatie te verspreiden.
Lees op SWZ Plein ‘Nieuws vanuit de
Cliëntenraad’ en vertel ons wat je ervan vindt.

PAGINA 2				SWZ nieuwsbrief

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Gespot... Herman Doesburg
Blijf praten over je ziekte. Doe wat je kunt.
Geniet nog van het leven.
Herman Doesburg (56) is gelukkig getrouwd met Ria. Ze hebben drie kinderen; een dochter die
thuis woont, een zoon met autisme die nu leert zelfstandig te wonen en een zoon van 21 die
zelfstandig woont. Herman woont in Eindhoven en was 40 jaar kok. In 2012 kreeg zijn vrouw
Ria darmkanker. Op 18 oktober 2015 werd ze gezond verklaard. De dag daarna, op 19 oktober
2015, kreeg Herman, één dag voor zijn verjaardag, de diagnose PSMA / ALS te horen in het UMC
Utrecht.
PSMA is progressieve spinale musculaire atrofie.
Bij de meeste mensen ontwikkelt de ziekte zich in
de loop van de tijd tot ALS (amyotrofische laterale
Sclerose). In ALS-kringen wordt het ook wel de
‘luxe versie’ van ALS genoemd.
Herman: “Ik had al enkele jaren last van mijn rug
en als ik een eindje gelopen had, sleepte mijn linkerbeen. Ook had ik last van fasculaties in mijn armen. Mijn vrouw was net schoon verklaard van de
kanker en ik dacht dat het door de stress, die de
ziekte van mijn vrouw veroorzaakte, kwam. Na
een tijdje ben ik toch naar de neuroloog gegaan.
Ik had nooit gedacht aan PSMA/ALS. Dit kwam als
een grote schok.

Gespot…
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 Herman Doesburg.
Wilt u meedoen in deze rubriek? Dan
bent u van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie
van de nieuwsbrief.

Een maand of 7 geleden wilde ik niets weten van
dagbesteding. Dat vond ik te confronterend.
Inmiddels ga ik met veel plezier en heb ik leuke
contacten. Ik doe dingen die ik nu nog kan.
Er wordt veel gelachen, maar ook hebben we ernstige gesprekken over alle zaken rondom het leven met een beperking.

Herman en zijn vrouw Ria
Mijn eerste reactie na de diagnose was: “Ik heb
mijn doodvonnis nu al”. En in tweede instantie:
“Hoe lang heb ik nog te leven en hoe nu verder?”.
Mijn manager zei: “Ga maar naar huis en geniet
nog van je leven”. Ik was een paar maanden echt
depressief en had nergens meer zin in. Ik dacht: “Ik
ga toch dood, voor mij hoeft alles niet meer.” In
deze periode kreeg ik vaak het advies dat ik dingen moest gaan doen en het leven weer moest
oppakken. Nu geniet ik weer van het leven, met
ups en downs. Gelukkig steunen mijn gezin en
vrienden me heel veel.
Voor hulp ga ik naar revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven. Daar word ik goed geholpen
en wordt er naar mij geluisterd. Net als bij WIJ
Eindhoven. Ze bieden me ondersteuning om alles
te regelen. Ondertussen kom ik sinds een paar
maanden bij het Activiteitencentrum van SWZ in
Eindhoven. Hier neem ik deel in de groep Houtbewerking.

Met mij gaat het ondertussen redelijk. Ik kook nog
steeds elke dag voor mijn gezin. Voor lange afstanden heb ik een rolstoel en een scootmobiel. Ik
merk aan mijn lichaam dat er iets is en soms moet
ik me daardoor inhouden. Ik wil nog zoveel doen,
maar word dan teruggefloten door mijn lichaam.
Mijn tip is wel: blijf praten over je ziekte. Doe wat je
kunt. Geniet nog van het leven. Ook al is het soms
erg moeilijk.
Op 8 juni ga ik de ‘kale berg’ (Mont Ventoux) beklimmen op de fiets, samen met anderen, om de
ziekte ALS de wereld uit te trappen. Met deze fietstocht proberen we geld in te zamelen voor het
ontwikkelen van het medicijn om ALS de kop in te
drukken. Daarnaast bedwing ik de berg voor mijn
lotgenoten en diegenen die al aan deze ziekte zijn
gestorven.”
Je kunt Herman steunen door een gift te geven.
Kijk hiervoor op de website: http://tourduals.nl/
alle-deelnemers/hermandoesburg1/

Gedicht door Yvonne, Twan en de Diamantjes

Een mooie
wens op een
mooie toekomst
Hallo allemaal,
Hier is weer een gedicht
aan iedereen gericht.
Misschien is het feest,
als je regelmatig de nieuwsbrief leest.
We laten ons als mens graag verrassen.
Het maakt niet uit, uit welke klassen.
Ik heb iets op papier gezet,
wat betrekking heeft op SWZ.
Maak je alsjeblieft over ons geen zorgen,
maar begin met veel begrip en geduld aan de
dag van morgen.
Dit wil ik even kwijt,
want werken en vrije tijd,
is ook een speciale activiteit.
Maar een van deze mooie,
Is dat wij ons steeds weer zo proberen te ontplooien.
Of je jezelf nou iets afvraagt.
Of je zit soms achter je bureau te turen.
Of je spreekt met het team iets af.
Laat ze maar zelf sturen!
Wij sturen zelf!
Sturen Wij Zelf?
Zelf sturen houdt heel wat in.
En misschien voor 2017 een heel vers begin.
Vraag ook eens aan de bewoners hoe zij zich voelen.
Dan komen er mooie dingen naar voren en iedereen
begrijpt dan die nieuwe doelen,
Iedereen heeft zo een wens.
Maar blijf op je hoede, wij zijn ook maar een mens.
Dit onderwerp zal iedereen blijven raken.
Het gaat erom dat je positief omgaat met allerlei
zaken.
Ook al hebben wij nog steeds een beperking,
dan blijven de actuele punten niet gering.
Nieuwe plannen maken, doe je heus niet alleen.
Er zijn genoeg mensen om je heen.
In een vergadering kun je van alles zeggen.
Als je niet kunt spreken, heb je mensen om je heen
die het voor je uit kunnen leggen.
Communiceren
is ook elkaars team leren.
Dit is de wijze les,
En daarmee wensen wij jullie heel veel succes.
Pak iedereen als het kan bij de hand
dan komen er hele mooie dingen tot stand!
Gezondheid voor iedereen.
En hopelijk voelt niemand zich met de
feestdagen alleen!
Iedereen vind ik lief,
Houdoe en tot de volgende nieuwsbrief.
Gelukkig Nieuwjaar!
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Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Vrijwilliger in het zonnetje
Wie? Harry van Cooten. Waar? Activiteitencentrum Duinendaal

“Het contact met de cliënten is leuk en
er is een plezierige sfeer”
“Even voorstellen: mijn naam is Harry. Harry van Cooten om precies te zijn en ik
woon “om de hoek” van AC Duinendaal in Den Bosch. Ik ben een van de nieuwe vrijwilligers en ik kom elke dinsdagmiddag naar het AC. Het was nog niet zo makkelijk
om alle namen goed te onthouden, maar dat gaat steeds beter. Ook was het voor
mij even wennen aan het doolhof van alle gangen en zalen. Maar inmiddels heb ik
al een beetje mijn draai gevonden. Het contact met de cliënten is leuk en er is een
plezierige sfeer in het AC.
Het is echt leuk om nieuwe mensen te
ontmoeten. Behoorlijk onder de indruk
ben ik van wat er allemaal gemaakt wordt
bij AC Duinendaal. Vooral het keramiek en
de houten beeldjes vind ik mooi. Maar ik
heb ook heel mooi teken- en schilderwerk
gezien.

Mijn hobby’s zijn fotografie en film, lezen,
muziek en computeren. Het was voor mij
heel leuk om in contact te komen met
Jeroen Maassen, de ‘Duinendaal-hoffoto-

aan iedereen mee mag doen; is het niet als fotograaf dan
als jurylid over de vraag wie de mooiste foto heeft gemaakt. Ik ga ook graag eens mee naar buiten voor een
tochtje door de wijk of naar het park.”

graaf’, omdat hij dezelfde klik heeft met
fotografie.
Nog wat meer over mezelf: ik ben 72 jaar
en al lange tijd gepensioneerd. Samen
met mijn hondje Tommy woon ik op de
Derde Rompert, echt vlakbij het AC. Ik heb
twee zoons en een dochter, en ook nog
drie kleindochters. Oorspronkelijk kom ik
uit Amsterdam, maar ik woon nu al tien
jaar in Den Bosch. Nog nooit heb ik ergens
zo lang gewoond. Daarvoor heb ik gewoond in Culemborg, Wijk bij Duurstede,
Tiel en Lienden en het buitenland. Inmiddels ben ik al 40 jaar weg uit Amsterdam,
maar ik praat nog steeds met een Amsterdams accent, tja...
Ik kijk iedere week uit naar de dinsdagmiddag om leuke dingen met cliënten te
doen. Misschien eens samen zingen, want
ik speel een beetje gitaar. Of misschien
eens een fotomiddag organiseren waar-

Even voorstellen …

Marieke Ubbink, Cliëntvertrouwenspersoon
“Mijn naam is Marieke Ubbink en ik ben 64
jaar. Sinds 2008 werk ik bij het LSR (Landelijk
Steunpunt medezeggenschap) in Utrecht.
Voor de cliënten van SWZ werk ik sinds 2009
als ondersteuner van de Cliëntenraad en
daarnaast sinds 2011 als cliëntvertrouwenspersoon.
Ik ben onafhankelijk van de zorginstelling. Ik sta
naast de cliënt en sta open voor iedere vraag,
gevoel van onvrede of klacht die betrekking
heeft op de relatie tussen de cliënt en de zorg
instelling. Ook naaste verwanten van een cliënt
kunnen contact met me opnemen. Ik kan ondersteunen in het verwoorden van een klacht en/
of bij het verbeteren van de situatie waarover
onvrede bestaat.

Ik luister naar bewoners van de woonvormen
van SWZ of naar deelnemers die gebruik maken
van de dagbesteding van SWZ en begeleiding
thuis. Ik help mee in het bedenken van een
oplossing. En we gaan in gesprek over welke
mogelijkheden u zelf hebt hiervoor.
U kunt bij me terecht met klachten over wonen,
werken, vrijetijdsbesteding of dagbesteding
Maar ook bij problemen met de begeleiding. Als
het nodig is, kan ik daadwerkelijke ondersteuning bieden bij het nemen van stappen die nodig zijn om voor uw belang op te komen en uw
doel te bereiken. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij een gesprek met degene waar u de
onvrede bij heeft ervaren of misschien helpen
bij het opstellen van een brief voor de klachten-

commissie. Ik vind
het erg belangrijk
dat ieder mens zoveel mogelijk zegt
wat voor hem of
haar belangrijk is
en dat er naar
hem/haar geluisterd wordt.
Als u ontevreden
bent, of een proMarieke Ubbink
bleem hebt of een
klacht, dan kunt u
hierover met me praten. Wacht hier niet te lang
mee! U kunt me bereiken via telefoonnummer:
06 19 46 23 52 of per mail: M.ubbink@hetlsr.nl
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Beleidsontwikkelingen en
–voornemens voor 2017
Wat komt er op ons af?
Het gaat economisch weer beter in Nederland en er komen verkiezingen aan, waarbij
de zorg een van de centrale thema’s zal zijn,
zowel landelijk (Tweede Kamer verkiezingen
in 2017) als lokaal (Gemeenteraadsverkiezingen in 2018). Tegen deze achtergrond zijn
geen grote veranderingen of onpopulaire
bezuinigingen te verwachten. Iedereen is
gebaat bij het zo goed mogelijk laten functioneren van de stelselwijzigingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Hoewel sommige partijen daar ook anders over denken.
In de beleidsuitgangspunten van de overheid is nu vooral veel aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Voor de Wlz is dit vastgelegd in de “kwaliteitsagenda”. Daarin staan
beleidsvoornemens die tot doel hebben om
de cliënten meer regie over hun eigen leven
te geven, regelgeving te vereenvoudigen en
de administratieve lasten van de instellingen
te verminderen. Ook zal er meer aandacht
komen voor bijzondere groepen als EMB en
NAH. Dit past allemaal ook in onze visie, en
wij zullen de ontwikkelingen dan ook op de
voet volgen.
Onze branchevereniging, de VGN, heeft in
dit verband een aantal initiatieven genomen, waar wij graag bij aansluiten. Zo komt
er een nieuw kwaliteitskader, waarin cliënttevredenheid een zeer belangrijke plaats inneemt. Er is ook een campagne gestart,
‘Nederland Onbeperkt’, waarin aandacht gevraagd wordt voor de specifieke problemen
voor mensen met beperkingen. De regelgeving vanuit Wlz, Wmo en zorgverzekering

moet hiervoor worden aangepast. Deze
regels zijn nu zo onsamenhangend en ingewikkeld, dat cliënten vaak niet de zorg krijgen die nodig is.
Wat willen we zelf?
In 2016 zijn we gestart met een verandering
die als doel heeft dat onze medewerkers beter in staat worden gesteld om samen met u
afspraken te maken voor zorg “van mens tot
mens”, waarbij niet meer de beleidsregels
het uitgangspunt zijn, maar uw zorgbehoefte. Wij noemen deze verandering “merkbare
mensgerichte zorg”. In het afgelopen jaar
hebben we vooral aandacht besteed aan de
voorwaarden om teams zelfstandiger te maken. In 2017 starten we met het aanpassen
van onze interne organisatiestructuur, zodat
we beter in staat zijn om de teams te ondersteunen bij het bieden van goede zorg.
Daarnaast hebben ook wij in ons jaarplan
opgenomen dat we een nieuw kwaliteitsbeleid gaan ontwikkelen, passend bij onze
zorgvisie en bij de veranderende maatschappelijke opvattingen. Daar willen we nadrukkelijk onze cliënten bij betrekken.
Ook krijgen we te maken met ontwikkelingen die een uitdaging vormen. De krappe
regionale arbeidsmarkt is er daar één van.
Ook hoe we de mogelijkheden van moderne
technologie zo goed mogelijk kunnen gebruiken, zonder dat uw privacy of de bescherming van onze informatiesystemen in
het geding is. Hiervoor worden beleidsplannen opgesteld.

Maatschappelijke onderneming / Dagbesteding
Dagbesteding
Wonen
‘s Hertogenbosch

Son

Eindhoven

Locatieoverzicht SWZ

Samen met u gaan we er voor.

Helmond

Gedicht door Rolf van de Ven,
Cliënt woonvorm Uden

De oorverdovend
stille gil
Ik wil schreeuwen zonder gil.
Ik wil gillen zonder pijn.
Maar de muren zijn doof,
voor mijn woordeloos lijden.
De tranen zitten verborgen achter mijn ogen.
Mijn geest voert oorlog met zichzelf.
Het zit in de knel binnen in mijn hoofd,
er is geen doorgang mogelijk.
Het wrikt en wrijft in mijn ziel.
Te vaak wordt er niet naar mij omgekeken.
Te vaak kijk ik niet naar mij zelf om.
Regelmatig is het stil,
maar het volume is oorverdovend.
Het geluid is niet te stillen.
Zo dringend is de aanhoudende aanwezigheid
van de eenzaamheid.
Ik val, met de zekerheid dat ik zonder
vangnet nergens zou zijn.
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Door Saskia van Rooij, Begeleider Woonvorm Someren

12,5 jarig jubileum woonvorm Someren
Op 11 november jl. hebben de bewoners en personeel een groot
feest gehad ter ere van het 12,5 jarig jubileum van de woonvorm.
Er was een vol dagprogramma. Er kwamen een kapster en een schoonheidsspecialiste naar de woonvorm om iedereen mooi te maken. De nageltjes
werden gelakt, make-up opgedaan,
gel in de haren, een voetenbadje en
zelfs een heuse knipbeurt. Na een
heerlijke lunch ging het programma
om 14.00 uur weer verder. De ouders
en familieleden kwamen en er werd
een officieel woordje gedaan. Yvonne
had een prachtige speech gemaakt,
cadeaus werden uitgepakt en ieder-

een kreeg iets lekkers bij de koffie. Er
werd goed gezorgd voor de gasten.
Na het officiële gedeelte werden de
bewoners in het zonnetje gezet. Zij
gingen over de rode loper naar een
speciaal vervoersmiddel. Met deze
auto, bus of rijtuig reden we door de
gemeente Someren.
Na de rondrit zijn we naar het restaurant ’t Oude Theater gegaan. We hebben daar heerlijk gegeten en gedronken. Hierna hebben we nog een paar
uurtjes gefeest. De vrijwilligers waren
uitgenodigd, er speelde een bandje,
dat was wel heel gezellig. Er hing een
heel fijne sfeer.

We mogen trots zijn op ‘onze woonvorm’. Het is bij ons heel gezellig, met vriendelijke, lieve bewoners en personeel. Samen
met de familie, vrijwilligers en andere betrokkenen hebben we
in de afgelopen 12,5 jaar iets heel moois neergezet!

Nieuws van de Cliëntenraad SWZ

Adviesaanvragen aan Cliëntenraad van Raad van Bestuur SWZ
Adviesaanvragen aan Cliëntenraad
van Raad van Bestuur SWZ:
Gedurende de periode oktober/november zijn de volgende adviesaanvragen na afstemming en aanpassing door de CR akkoord bevonden:
1. Huur nieuwe appartementen in
Schijndel:
SWZ levert in Schijndel huisvesting
met zorg op diverse locaties, waaronder de Van Berghenstraat en de
Hoofdstraat. Bij deze twee locaties
doen zich enkele problemen voor.
Deze problemen hebben te maken met verouderde huisvesting,
toekomstbestendigheid en fors te
hoge huurkosten. SWZ is in contact
gekomen met de Fundatie Verhagen in Schijndel die sociale doelen
steunt. De Fundatie is van plan om
10 appartementen aan de Vicaris

van Aertsweg te realiseren en te verhuren. Deze appartementen zijn geschikt voor de cliënten van SWZ, die
nu wonen op de Van Berghenstraat
en de Hoofdstraat. De intentie van
SWZ is om deze appartementen te
gaan huren, zodat we passende toekomstbestendige huisvesting kunnen realiseren voor de betreffende
cliënten.
2. Aanpassingen algemene voorwaarden SWZ:
Eind 2014 is het idee geopperd
om de algemene voorwaarden opnieuw te beschrijven in een versie
die qua taalgebruik beter toegankelijk is voor cliënten. Conform het
gedachtegoed van SWZ, zoals beschreven in het inspirerend kader,
heeft SWZ getracht een versie te
maken die van mens tot mens is.

Deze is getoetst door juristen en voldoet aan de uitgangspunten van de
branche organisatie VGN. Het is een
intensief en langdurig proces geweest met deze versie als resultaat. U
vindt de aangepaste voorwaarden bij
de ‘downloads’ op www.swzzorg.nl.
3. Verhuizing Kado & Zo naar
Nieuwstraat 50:
De unieke gelegenheid doet zich
voor dat er dichtbij de locatie Zonhove een pand vrij is gekomen waar
4 afdelingen dagbesteding in gehuisvest kunnen worden. Zonhove was
al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie in Son en Breugel en
deze is gevonden aan de Nieuwstraat
50. Enerzijds omdat er bij de cliënten
van Zonhove de behoefte is meer te
participeren in het dorp. Anderzijds
omdat Kado & Zo, de cadeauwinkel

in Son en Breugel van SWZ, waar producten gemaakt en verkocht worden
door cliënten van Zonhove, uit haar
jasje is gegroeid bij de huidige locatie aan het Raadhuisplein 2 in Son en
Breugel.
SWZ is voornemens naast Kado & Zo,
ook Carrousel en 2 creatieve afde
lingen in het pand te huisvesten.
Carrousel is een samenwerkingsverband met Stichting MeeDoen Werkt,
die begeleid leren & werken biedt
aan jongeren met een afstand toegang tot de arbeidsmarkt.
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Door Wil Fred Mutsaerts, namens de werkgroep
Spiegelbijeenkomsten

Spiegelbijeenkomsten

De Cliëntenraad start, in samenspraak
de
De gesprekken zullen gehouden worden onder
LET’Smet
WORK
TOGETHER
T
E
A
M
W
O R Kvan Femke de Wit. Femke heeft de meRaad van Bestuur van SWZ, in januari een proleiding
ject om in gesprek te gaan met cliënten en verthode in 2008 ontwikkeld samen met mevrouw
wanten. De gesprekken zullen worden gehouM. Mul en de heer R. Bal. Het project was verbonden in de vorm van ‘Spiegelbijeenkomsten’.
den aan het Academisch Medisch Centrum
Amsterdam. De eerste spiegelbijeenkomst, die
‘Spiegelbijeenkomsten’ is een methode waarbij onop 23 januari aanstaande om 19.00 uur in de ontder begeleiding cliënten en ouders of verwanten
moetingsruimte van het activiteitencentrum op
als ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek
het Zonhove terrein in Son plaatsvindt, is voor
gaan over een breed aantal onderwerpen. De proons een pilot. Wij verwachten voor de zomer een
fessionele begeleider draagt er zorg voor dat er
tweede bijeenkomst te organiseren, maar dan
een verscheidenheid aan onderwerpen op tafel
met cliënten buiten locatie Zonhove. In de volkomt en dat er aanknopingspunten komen om de
gende nieuwsbrief kunt u een weergave verwachgeboden zorg te bespreken. Het doel is om inzicht
ten van de ervaringen van de pilot.
te krijgen in de geboden zorg en/of die aansluit bij
de wensen van de gebruikers. Waar is verbetering
of bijsturing mogelijk of waar is juist een bevestiWat:
Spiegelbijeenkomsten
ging van de ingeslagen weg aan de orde.
Waar:
Ontmoetingsruimte in het DAC,
Zonhove terrein
Het is een succesvolle methode die inmiddels in
Wanneer: 23 januari 2017, om 19.00 uur
verschillende zorginstellingen wordt toegepast.

Oproep aan lokale raden om
nieuws en informatie
Het zou ontzettend leuk en informatief zijn om te horen over
waar de diverse lokale cliëntenraden mee bezig zijn. Je zou via
de nieuwsbrief of het SWZ Plein iets kunnen vertellen over wat
er plaatsvindt op de locatie en waar jullie mee bezig zijn. Stuur
ons een bericht en wij zorgen voor plaatsing.

Voorgestelde
veranderingen in
de zeggenschap
beschikbaar voor
Cliëntenraad
De wereld verandert, ook SWZ verandert.
Zo is er de Wmo, de visie van de Raad van
Bestuur om de cliënt zoveel mogelijk zelf te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken
en komen er nieuwe wetten die betrekking
hebben op (mede)zeggenschap. Structurele
veranderingen waardoor de Cliëntenraad
zich moet beraden op haar positie. Dan
komen er vele vragen op tafel zoals:
• Wie willen wij vertegenwoordigen? Alle
gebruikers van diensten van SWZ of alleen
de niet-Wmo gebruikers?
• Wie verleent ons het mandaat? Verkrijgen
we dat door verkiezingen of gaat dat op
een andere manier?
• Wat is onze taakopvatting? Moeten we
alleen reageren op vragen en adviesvoorstellen van de Raad van Bestuur of moeten
we zelf onderwerpen onderzoeken en ter
tafel brengen?
• Als we weten wat we moeten en willen
doen, hoe zou onze bezetting er dan uit
moeten zien?
• Hoe kunnen we het beste communiceren
met de achterban?
• Hoe verhoudt één en ander zich ten opzichte van de visie “Zelforganisatie”.
Kortom, vele vragen waarover de cliëntenraad zich in de komende maanden moet buigen. Mocht u ideeën hebben over deze thema’s, laat dan wat van u horen. Mail naar ons
bekende adres: clientenraad@swzzorg.nl
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