
Pas geleden was ik met mijn dochter van 26 een week-
end in Amsterdam. We hadden een fiets gehuurd, zo-
dat we geheel op Nederlandse wijze de stad konden 
doorkruisen. De routeplanner op de telefoon, oortjes 
in en fietsen maar. Voor buitenstaanders leken we op 
echte Amsterdammers, geen stadsgids of plattegrond 
zichtbaar aanwezig bij het vinden van de weg. Ik denk 
dat dit ook de reden was dat we veel meer aandacht 
hadden voor onze omgeving, want de stem in onze 
oortjes zorgde ervoor dat we niet verdwaalden. 

Door Jody Cath, Raad van Bestuur

De voertaal in Amsterdam is Engels. Dat komt door de 
grote drommen toeristen vanuit de hele wereld. Het is 
onze eigen hoofdstad, maar ik waande mij in het 
buitenland. Het was mooi om te zien hoe toeristen op 
Nederlanders en hun eigenaardigheden reageren. Wat 
voor ons de normaalste zaak van de wereld is, is voor de 
ander vermakelijk, opmerkelijk of bijzonder. Het viel mij 
op dat er foto’s gemaakt werden van details van een 
fiets, van gevels, bakfietsen, kaaswinkels, stroopwafel- 
en poffertjeskramen, dropjes en natuurlijk werden er 
‘selfies’ gemaakt met ‘gewone’ Nederlanders. 

De beste appeltaart van Amsterdam is te koop op de 
Noordermarkt. De rij staat tot meters buiten ‘de Winkel’, 
zoals de zaak heet. En dan al die genietende gezichten 
bij het oppeuzelen van inderdaad de lekkerste appel-
taart die ik ooit heb gegeten. Mijn dochter en ik kregen 
waarderende blikken en duimen gingen omhoog, alsof 
wij de makers waren van deze lekkernij.

Wat bijzonder dat je toeristen nodig hebt om opnieuw 
te genieten van je eigen land. Opnieuw kijken naar je 
eigen situatie door de ogen van een ander kan soms 
helpen om je een beetje gelukkiger te voelen.

Kijken door de ogen 
van een ander
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Jaarlijks maken zorginstellingen in mei de jaarverantwoording klaar, met daarin een 
jaarverslag en de financiële jaarrekening. SWZ heeft in mei ook haar jaarverantwoor-
ding gepubliceerd op de website. Ieder jaar merken we weer dat het goed is om even 
terug te kijken op het afgelopen jaar. 

SWZ sluit het jaar 2016 financieel af met een bescheiden positief resultaat. Dat is belangrijk 
voor de plannen die SWZ heeft voor o.a. nieuwe huisvesting. SWZ werkte in 2016 hard 
aan zelf-organisatie om meer merkbare mensgerichte zorg te bieden. Er zijn ook weer 
diverse innovatieve projecten gerealiseerd die bijdragen aan betere zorg. Bijvoorbeeld 
het initiatief om in AC Eindhoven een ontmoetingsruimte van Lokaal+ te starten of het 
toepassen van sensoren in Tena-luiers. In 2016 hadden we de lancering 
van het SWZ-plein en de realisatie van de strandkamer. SWZ viel in 
2016 zelfs in de prijzen. Zo wonnen we met Hersenz de Herman Wijf-
fels Innovatieprijs en de Gouden Prokkel voor het buurt preventie-
team van Zonhove. Wat een mooie successen! 

Bent u benieuwd naar de jaarverantwoording 2016? U kunt 
deze vinden op de website van SWZ: www.swzzorg.nl > 
ikwilmeerweten > downloads > jaarverslagen.

Jaarverantwoording 2016
Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris Foto: Jeroen Maassen

Woonwensenonderzoek
Momenteel voert SWZ een woonwensenonderzoek uit onder alle cliënten. U heeft 
hiervoor een brief ontvangen. 

We vragen in dit onderzoek naar ervaringen op het gebied van de woning en de woonom-
geving. We doen dit om zicht te krijgen op de woonwensen van cliënten van SWZ. Ook zijn 
we bezig met het opstellen van een langetermijnhuisvestingsplan en ook daarvoor zijn de 
wensen van belang. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau zodat 
de informatie eerlijk, volledig en vertrouwelijk behandeld kan worden. Van elke locatie 
wordt na de zomer een terug-
koppeling van de resultaten 
verzorgd door middel van een 
kwaliteitsverbeterkaart. Wij ho-
pen van harte dat u mee doet!

Door Yvonne den Exter, Regiomanager
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Het congres werd afgetrapt door cabaretier 
Bram Thomasse die de deelnemers op een lu-
dieke manier meenam in zijn leven met hersen-
letsel in zijn voorstelling ‘draadje los’. Daarna 
konden de deelnemers in drie rondes deelne-
men aan diverse workshops. 

Hieronder een korte impressie van de work-
shops die werden aangeboden.

Verliezen in een wereld die van winnen 
houdt
In het geval van een beperking door NAH kan 
verlies van vaardigheden en vermogens, verlies 
van een zelfstandig leven en/of werk grote ge-
voelens van zinloosheid met zich meebrengen. 
In deze workshop hebben de deelnemers ken-
nisgemaakt met de methode ‘relearning the 
world’ van Thomas Attig om het omgaan met 
verlies bij mensen met NAH beter te kunnen 
ondersteunen.

Motiverende gespreksvoering
Als zorgverlener heb je het beste voor met de 
mensen met wie je werkt. Wanneer je ziet dat 
het niet goed gaat met een cliënt dan wil je dat 
graag oplossen. En als je een oplossing weet, 
wil je daar de ander graag van overtuigen. Maar 
dat lukt niet altijd, lang niet altijd, want soms 
wil de cliënt niet. En dan? Hoe kunnen we dan 
toch de boodschap overbrengen?

Triune brein en trechter brein
Bureau Kameleon nam de deelnemers mee in 
een training hoe om te gaan met angst en 
agressie op het werk. 

NAH en SWZ
SWZ heeft veel te bieden voor mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel. Van ondersteu-
ning thuis voor jezelf én voor je naasten tot be-
handeling, van dagactiviteiten tot begeleid 
werken tot wonen. En ook bieden we trainin-
gen aan om je kennis over niet-aangeboren 
hersenletsel te vergroten. In deze workshop 
werd de totale dienstverlening van SWZ in 
beeld gebracht.

Communicatiehulpmiddelen 
Wanneer praten vanwege een hersenletsel 
moeilijk of onmogelijk wordt, kunnen hulpmid-
delen hierbij van grote waarde zijn. In deze 
workshop hebben de deelnemers kennis ge-
maakt met Mind Express. Mind Express Print is 
een programma voor het samenstellen en prin-
ten van communicatiekaarten, dagschema’s en 
andere activiteiten voor communicatie, educa-

tie of therapie. Handige hulpmiddelen om in te 
zetten voor mensen met NAH.

Ervaringsdeskundigheid. 
Ervaringen van mensen maken het verschil. Er-
varingsverhalen, ervaringskennis en ervarings-
deskundigheid van cliënten zijn van betekenis 
voor het herstel van mensen in een vergelijkbare 
situatie. Hierbij gaat het om persoonlijke onder-
steuning, om begrip, herkenning en vooral ook 
erkenning. Maar ook bij het verbeteren van de 
zorg en het ontwikkelen en uitzetten van zorg-
beleid zijn het de persoonlijke ervaringsverhalen 
die er toe doen. SWZ zet dan ook graag – waar 
mogelijk – ervaringsdeskundigen in.

In deze workshop vertelden Jeannette Heijting 
en Lèneke van der Velde over hoe je ervarings-
deskundigheid kunt inzetten. Jeannette is erva-
ringsdeskundige bij SWZ en vertelt haar verhaal 
tijdens de informatiebijeenkomsten van Her-
senz. Lèneke werkt bij Zorgbelang Brabant. 
Zorgbelang Brabant heeft een training ‘NAH Er-
varingskracht’ waarin mensen met NAH -onder 
deskundige begeleiding -getraind worden om 
als ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de slag 
te gaan. Het doel is zodanig toegerust te zijn 
dat ze lotgenoten kunnen ondersteunen in hun 
herstelproces. Ook waren er drie andere erva-
ringsdeskundigen aanwezig – Willemijn Her-
mens, Dik Bakker en Paul Potting – die de deel-
nemers meenamen in hun indrukwekkende 
levensverhaal. 

Door Rianne Kessels, adviseur PR & Communicatie

Op dinsdag 29 maart en op donderdag 11 mei jl. vond in Someren en in 
Eerde het interne SWZ congres ‘Hersenletsel… en dan?’ plaats. Het doel van 
dit congres was om de medewerkers en vrijwilligers van SWZ met elkaar in 
verbinding te brengen en hun kennis over niet-aangeboren hersenletsel te 
vergroten. 

Daarvoor was een boeiend en afwisselend programma in elkaar gezet. 
Ruim 200 medewerkers en vrijwilligers hebben het congres bezocht.

Congres 
‘Hersenletsel … 
en dan?’

Heb je zelf ook interesse om aan de 

slag te gaan als ervaringsdeskundige, 

neem dan contact op met Zorgbelang 

Brabant voor meer informatie over de 

training en de voorwaarden waaraan je 

moet voldoen.



Hallo, ik ben Angelie. Graag vertel ik jullie over 
een hele gezellige middag die we hebben ge-
had. 

Het was de dag van NL Doet en we kregen een cur-
sus sieraden maken. Het was best wel druk geweest 
en we hebben allemaal wat leuks gemaakt. Carola, 
Franca, Peter, Chris, Jeroen, Sandra, Roda, Tessa, 
Jony, Irene en ikzelf waren aanwezig. Van de leiding 
waren er ook mensen bij en er kwam iemand die 
vertelde hoe we de kettingen en de armbandjes 
moesten maken. De huiskamer was speciaal  voor 
deze gelegenheid gezellig versierd. Het was een 
hele leuke middag. 

Alle mensen van NL Doet heel hartelijk bedankt!

De Rietbeemd maakt sieraden
Door Angelie van der Cammen, cliënte woonvorm De Rietbeemd in Schijndel
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Foto: Jeroen Maassen

Hierna werd de dag vervolgd met het houden van 
groepsgesprekken waaraan cliënten, medewerkers en 
wettelijk vertegenwoordigers deelnamen. Uit deze ge-
sprekken ontstond een goed beeld van de verschillende 
perspectieven van alle deelnemers. Erg waardevol! 

Naast deze gesprekken was er een heuse escaperoom 
aanwezig waarin het gevoel van geen vrijheid hebben 
natuurlijk meteen door alle deelnemers werd gevoeld. 
Nadat iedereen veilig uit de escaperoom was gekomen 
was het tijd voor een pubquiz mét borrelnootjes en hap-
jes. 

Ondanks de wat  minder hoge opkomst was het voor alle 
deelnemers een erg leerzame dag waarin veel begrip 
voor elkaar ontstond. Er heerste een positief gevoel. Al-
gemene conclusie van de dag was het belang van het 
bespreken van het onderwerp vrijheid en dit onderwerp 
zal dan ook zeker een vervolg gaan krijgen. 

SWZ en BOPZ
Bij het toepassen van vrijheidsbeperking bij SWZ is de Wet Bijzondere Opnemingen 
Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) van toepassing. 

Visie
SWZ is terughoudend in het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Cliënten 
hebben en houden zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven. Vrijheidsbe-
perking zien we als een uiterste vorm van ondersteuning en kan pas worden toege-
past nog zorgvuldig overleg en als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Het uit-
gangspunt is NEE, tenzij.. 
Soms is een vrijheidsbeperking toch nodig. Bijvoorbeeld omdat er ernstig gevaar is 
voor de cliënt zelf of anderen, en er geen alternatieven meer zijn. Dan kiest SWZ voor 
een maatregel die het minst ingrijpend is. Hierover worden afspraken gemaakt in het 
Persoonlijk Plan. 

BOPZ-commissie
De BOPZ-commissie van SWZ zorgt ervoor dat de toepassing en uitvoering van de 
wet BOPZ binnen SWZ op een juiste en zorgvuldige wijze plaatsvindt.

Door Cub Michels, Begeleider 

Op 19 mei jongstleden vond er iets bijzonders plaats bij locatie Zonhove. Cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers van 
SWZ kwamen deze dag samen om te praten over een belangrijk onderwerp binnen de zorg voor mensen met een beperking: Vrijheid. 
Binnen SWZ is er een commissie BOPZ die zich buigt over het thema ‘Zorg en Dwang’. Deze commissie heeft samen met zorgorganisatie 
Vilans de bijeenkomst georganiseerd. De dag begon met een korte toespraak van AVG-arts Patrica van Erp, waarin zij vertelde wat vrij-
heid voor haar betekent en wat het belang is van vrijheid voor de cliënten van SWZ. 

Samen op weg naar vrijheid
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Lekker lunchen in Lunchroom De Keyser

Omdat we trots zijn op 

onze nieuwe menukaart 

nodigen we jullie uit om 

hem uit te komen testen!  

 

Tegen inlevering van deze 

bon krijg je 10% op de  

rekening. De actie loopt 

tot 31 augustus 2017.

10%
KORTING OP 
JE REKENING

Lunchroom De Keyser is een leerwerkbedrijf van SWZ voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en gespecialiseerd in het begeleiden van men-
sen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het doel van de lunchroom 
is dat deze gedraaid wordt door onze medewerkers. Van de keuken tot de 
administratie en de bediening tot de afwas overal kan een werkplek gecre-
eerd worden.

Het afgelopen jaar zijn wij weer druk bezig geweest om ons te promoten zowel in 
regio Helmond als binnen SWZ. Onze koekjes van eigen deeg vallen overal goed 
in de smaak en daar zijn we natuurlijk super trots op! Onze menukaart hebben 
we onder handen genomen en we gaan naast onze vernieuwde vaste kaart wer-
ken met een seizoensgebonden gerechten.

Lunchroom De Keyser is een openbare lunchroom waar iedereen van harte welkom is.  We zijn rolstoel vriendelijk 
door de ruime opzet in de lunchroom en het ruime rolstoeltoilet. We bieden speciale arrangementen voor groepen, in 
combinatie met activiteiten in de omgeving zoals het Edah-museum of een puzzel speurtocht door het centrum van 
Helmond. Bent u op zoek naar een leuk uitstapje? Denk dan ook eens aan ons…

U vindt de lunchroom aan de Torenstraat 17 in Helmond. De lunchroom is op dinsdag t/m zaterdag geopend
van 10.00 – 16.00 uur en op vrijdag van 14.30 – 16.00 uur. Kijk op www.lunchroomdekeyser.nl voor meer informatie.

Cliënten van AC Helmond hebben samengewerkt met de woning-
bouwvereniging in een creatief wijkproject in Helmond-Oost. In de 
wijk Bestevaer staan veel flats. Van enkele onderdoorgangetjes is een 
‘wonderwaterpad’ gemaakt door ze fris blauw te schilderen. 

Van de vier tunneltjes hebben cliënten van AC Helmond er twee gedaan, 
de andere twee zijn door de woningbouwvereniging geschilderd. In deze 
tunneltjes komen panelen te hangen in de vorm van zogenaamde patrijs-
poorten. Hierop worden verschillende werkstukken van zowel cliënten 
van SWZ als van ORO opgehangen. De kinderen van de nabijgelegen ba-
sisschool De Goede Herder hebben ook een aantal patrijspoorten geschil-
derd. Alles met als thema zee/onderwaterwereld.

Social sofa
Naast deze tunneltjes en de panelen die  er komen te hangen, is er ook nog 
gewerkt aan een herinneringsbankje. Enkele jaren geleden is in Bestevaer 
een oudere vrouw op brute wijze omgebracht. Dat heeft veel impact ge-
had in de wijk en daar wil men bij stilstaan door middel van dit bankje. Het 
is zo’n ‘social sofa’ zoals je deze in veel steden ziet. Het bankje is bekleed 
met mozaïek. Naast enkele cliënten van SWZ en ORO  hebben ook  dames 

meegewerkt van De Cirkel, een regionaal, laagdrempelig inloophuis voor 
mensen met kanker en hun naasten.

De bank wordt binnenkort verder ingevoegd. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat op 23 september a.s. tijdens de Nationale Burendag het geheel 
feestelijk onthuld gaat worden.

Kortom, een mooi wijkproject waar diverse partijen aan werk(t)en. 

Een ‘wonderwaterpad’ in Bestevaer
Door Hans Thijssens, Begeleider AC Helmond

Door Willem Snijders, Bedrijfsleider Lunchroom De Keyser
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Woonvorm 
Someren
stelt zich
voor...

’s Hertogenbosch

Eindhoven Helmond
Someren
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AC Someren
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André;	Blij	met	
mijn	eigen	
appartement.	
En	ik	voel	me	
hier	goed	op	
mijn	plaats	

Femke;	Ik	vind	het	
fijn	dat	er	hulp	is	
wanneer	ik	het	
nodig	heb.	Werner:	Fijne	mensen,	gezellige	

medebewoners.	Gezellig	dorp,	
leuke	omgeving,	vriendelijke	
mensen,	behulpzaam	personeel	

Shirley;	Geweldig	
om	hier	te	wonen.	
Gezellig	met	de	
groep	en	
begeleiding.	

Joan;	Blij	dat	ik	hier	
kan	wonen.	Je	kan	

jezelf	zijn.	

Woonvorm Someren is een woonwvorm voor mensen
met een (lichamelijke of meervoudige) beperking en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).  

De woonvorm kenmerkt zich door saamhorigheid.  Er zijn  15 bewoners.  
We doen veel dingen samen (ieder is hier vrij in) zoals eten, koffiepauzes, tv kijken, uitstapjes, etc.  

Verder hebben we een mooi clubje vrijwilligers die met de bewoners leuke activiteiten doen. 

We hebben aan onze clienten, bewoners gevraagd
om iets te zeggen over deze woonvorm.

AC Helmond

Lunchroom De Keyser

Woonvorm Helmond

AC Someren / De Viersprong Woonvorm Someren
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Creatief
Ik kom sinds twee jaar bij AC Van Speijk in Helmond 
en daar neem ik deel aan een aantal creatieve acti-
viteiten. Ik ben graag met mijn handen bezig, bij-
voorbeeld met hout of mozaïek. Dat doe ik op 
maandag en woensdag. Het liefst maak ik ruimtelij-
ke voorwerpen van hout. Ik vind het ontspannend. 
Het maakt me rustig in mijn hoofd en dat geeft me 
een fijn gevoel. Het helpt me om te focussen. Ik 
neem mijn werkstukken meestal mee naar huis. Ik 
ben het meest trots op mijn zelfgemaakte vracht-
wagen van hout.  Ook sporten vind ik erg leuk. Zo 
blijf ik fit.

Abel Ibe

Heb je tips voor iemand die ook met een 
creatieve hobby wil starten?
Kijk goed naar het voorbeeld, zoals een plaatje uit 
een boek of vanuit de computer. Neem het idee zo-
als je het zelf wilt gaan doen in je hoofd. Probeer het 
idee wat je in je hoofd hebt zo goed mogelijk uit te 
voeren. 

Geloof
Mijn geloof betekent veel voor me. Ik geloof dat 
God bestaat en naar me omziet. Ik put daar kracht 
uit. Iedere zondag bezoek ik de United Ambassa-

dors of Christ Gospel Ministries hier in Helmond. 
Het is een kleine gemeenschap van zo’n twintig ge-
lovigen. Eén keer per jaar reis ik naar Nigeria. Er is 
daar een grote apostolische kerk die kerkdiensten 
houdt waarbij honderden gelovigen aanwezig zijn. 
Dat is altijd een feest. Hier ontmoet ik ook mijn zus 
en haar man. Als ik terugkom uit Nigeria voel ik me 
altijd krachtig en opgeladen. Weer thuis in Neder-
land kijk ik regelmatig naar Emmanuel TV, de online 
TV-zender van deze kerk.

Je bent zo positief! Hoe lukt dat jou?
Ik geloof in de kracht van woorden. De tong is maar 
een klein onderdeel van het lichaam, maar een 
machtig wapen. Als mijn woorden positief zijn, dan 
heeft dat invloed op mijn leven. Ik focus niet op 
mijn beperking, maar op de mogelijkheden. Zo kies 
ik ervoor om mezelf te helpen. Ik geloof dat ik daar-
voor van God de kracht en moed krijg. Verder ben ik 
erg dankbaar dat ik in Nederland ben. Dit is een 
goed land, met een goede overheid en een goed 
zorgsysteem. Dat er organisaties zijn zoals SWZ,  is 
prachtig. Dat maakt me blij en dankbaar.

Gespot... Abel Ibe
“Ik geloof in de kracht van woorden”

In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten van 
SWZ een podium. In deze rubriek geven we 
cliënten een podium om te vertellen waar 
zij mee bezig zijn en wat ze graag doen. 
Iedereen heeft een verhaal dat de moeite is 
om naar te luisteren en van te leren. In deze 
editie is Abel Ibe aan het woord. Hij vertelt 
over zijn hobby’s en over zijn geloof.

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

Gespot…
Mijn naam is Abel Ibe. Ongeveer 18 jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen vanuit Sudan. 
In Sudan had ik weinig toekomstperspectief. Het feit dat ik christen ben, maakte mijn leven 
daar complex. In Sudan is er een grote tegenstelling tussen arm en rijk, maar ook tussen mos-
lims en christenen. Hier in Nederland ben ik veilig en heb ik het goed. Door een hersenbloeding 
een paar jaar geleden heb ik lang moeten revalideren. Lopen moest ik bijvoorbeeld opnieuw 
leren. De arts zei tegen me dat ik misschien niet meer zou lopen, maar ik was er van overtuigd 
dat het zou lukken. En het is gelukt! Mijn geheugen is wel een uitdaging voor me. Het kost me 
moeite om te concentreren. 

Door Maike Schapendonk, Begeleider AC Helmond en  Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

den. In de zandvloer zijn voetstappen en schelpen verwerkt; 
niet van echt te onderscheiden. Er is een gedeelte bedekt met 
zand, zodat je het aan je voeten kunt voelen en door je handen 
kunt laten gaan. Een unieke beleving!  

Licht heeft een positieve invloed op zowel lichaam als geest . De 
strandkamer biedt een activiteit waarbij men veel zintuigelijke prik-
kels ervaart. Voor mensen met een (ernstige) meervoudige of een 
lichamelijke beperking is de strandkamer van grote toegevoegde 
waarde om te kunnen ontspannen. De strandkamer is te bezoeken 
voor alle cliënten van SWZ. Wilt u ook een keer komen kijken? Neem 
dan contact op met de receptie van SWZ. Zij kunnen voor u kijken of 
de strandkamer beschikbaar is. 

Kom naar het tropisch strand van SWZ
Een dagje naar het strand? Dat kan in de unieke strandkamer van SWZ Zonhove. Ogen dicht en je waant je op een écht, tropisch strand. 
Heerlijk warm, zo’n 28 graden Celcius, 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 wan-
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Wat een bijzondere inspiratiemiddag!
Op 14 maart jl. vond de eerste Inspiratiemid-
dag van SWZ plaats. Deze middag stond volle-
dig in het teken van verbinding en is ontstaan 
uit het gedachtengoed van de missie van SWZ: 
Van mens tot mens, met hart én hoofd. 

30 medewerkers, 30 cliënten en 30 belangheb-
benden van SWZ kwamen samen op de mooie lo-
catie Noordkade in Veghel om een bijzonder pro-
gramma bij te wonen. Het programma ging niet 
alleen om luisteren naar inspirerende sprekers, 
maar vooral om je hart open te stellen voor de an-
der. En dat is gelukt! Er zijn mooie, onverwachte 
verbindingen ontstaan tussen de aanwezigen. 

Het was een middag die velen van ons zich nog 
lang zullen herinneren. 

Door Christel Porrey, Adviseur PR & Communicatie

Maatregelen voor een 
verkeersveiliger Zonhove

Zowel de cliënten van locatie Zonhove 
als de Cliëntenraad hebben aan de bel 
getrokken over de verkeersveiligheid 
op het terrein van locatie Zonhove. 

SWZ herkent het probleem en op dit mo-
ment wordt een aantal maatregelen 
voorbereid om Zonhove verkeersveiliger 
te maken. Denk hierbij aan zebrapaden, 
witte strepen langs de weg, maar ook aan het ophalen van afval 
door vrachtwagens op een tijdstip dat er nauwelijks cliënten bui-
ten zijn. 

Er is een werkgroep samengesteld die ‘De week van het verkeer’ 
gaat voorbereiden. Tijdens deze week willen zij extra aandacht 
vragen voor de verkeersveiligheid op het terrein van Zonhove. 

Door Yvonne den Exter, Regiomanager

MET HART
INSPIREREN EN VERBINDEN

EN HOOFD

De algemene voorwaarden en betalings-
voorwaarden van SWZ zijn gewijzigd

Door Yvonne den Exter, Regiomanager

De algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn de stan-
daardafspraken en voorwaarden die horen bij de dienstverlening 
van SWZ aan u als cliënt. 

U heeft deze voorwaarden ontvangen bij de start van de dienst-
verlening van SWZ. Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving 
heeft SWZ de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden 
gewijzigd.  Het leek ons een goede gelegenheid om het docu-
ment beter leesbaar te maken voor cliënten en vertegenwoordi-
gers. Het document heeft de vorm van Vraag & Antwoord gekregen.  
De Cliëntenraad is akkoord gegaan met de wijzigingen. Alle  
cliënten van SWZ krijgen binnenkort de nieuwe algemene 
voorwaarden en betalingsvoorwaarden met een begeleiden-
de  brief toegestuurd. In deze brief staat de exacte ingangsda-
tum per wanneer de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn.  
 
De algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden worden ook op de 
website van SWZ geplaatst. 



Deze keer schrijf ik over zonneschijn en vakantie. Even niks, dat is fijn.
Gewoon om er even uit te zijn.
Maar weet je, op het Zonhove terrein leven is ook niet zo verkeerd.
Door Peter en Carla wordt er ontzettend veel georganiseerd.
Nee, daarin zitten ze niet stil,
dat is toch iets wat ik echt zeggen wil.
Door weer en wind, 
dat is iets wat ik heel geweldig vind.

Twan knikt, omdat hij dat ook weet.
Hij vindt het in D’n Tref wel altijd veel te heet.
Maar hij kan dat ook niet zomaar veranderen.
Wij denken ook graag aan de anderen.
Ja, zo heeft iedereen wat op zijn of haar verlanglijst staan,
misschien doen jullie hier nog ooit wat aan.

Rij eens lekker naar buiten en let eens positief op mens en dier.
Vooral bij mooi weer, heeft iedereen veel plezier.
Iedereen mag gerust meer kijken en horen.
In de dierenweide op Zonhove zijn weer nieuwe beestjes geboren.
Ja, dat zeggen wij maar effe
dat het hier mooi is mogen we best wel eens beseffen.

Het is heus niet allemaal kommer en kwel.
We hebben ook wéér een nieuw bospad. Weet iedereen dat wel?
Wees er trots op en houd het mooi,
dan wordt het in ieder geval geen zooi.

Op 1 mei jl. is Kado & Zo, de winkel 
van SWZ in Son, verhuisd naar een 
nieuwe, prachtige locatie aan de 
Nieuwstraat 52. Deze nieuwe locatie 
biedt nog meer mogelijkheden om 
de producten die gemaakt worden 
door cliënten van SWZ te presente-
ren. Het assortiment bestaat uit 
kaarten,  houten kinderspeelgoed, 
textiel, keramiek, kaarsen en méér. 
Je vindt altijd wel een passend ca-
deau. Bij Kado & Zo bieden we een 
werkplek aan cliënten met een be-
perking die veel plezier beleven aan 
het vervaardigen en verkopen van 
zelf ontworpen producten. De win-
kel en het atelier zijn onderdeel van 
het Activiteitencentrum van SWZ 
Zonhove.

Mooie start voor Carrousel 
Carrousel is een samenwerking tussen 
Stichting Meedoen Werkt en SWZ Zon-

hove, gericht op het vinden en behou-
den van passende banen voor jonge-
ren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Sinds 1 mei heeft Car-
rousel zijn intrede gedaan in het pand 
aan de Nieuwstraat 50 in Son en zijn zij 
de buren van Kado & Zo.

Media & Zo
Aan de Nieuwstraat 50 is ook Media & 
Zo gevestigd. Media & Zo is de nieuwe 
naam voor het Multimedia dagbeste-
dingsprogramma voor cliënten van 
SWZ Zonhove. Hier kunnen mensen 
hun oude fotoalbums laten digitalise-
ren, zodat je de foto’s ook op je compu-
ter hebt, maar zij kunnen ook bedrijfs-
presentaties verzorgen, beeldmateriaal 
opnemen, een facebookpagina bijhou-
den, fotopresentaties verzorgen. Kort-
om; eigenlijk alles is bespreekbaar!

Gedicht
Gedicht door Yvonne Marinussen en
Twan van de Lisdonk

Door Christel Porrey, Adviseur PR & Communicatie

Prachtige, nieuwe locatie voor Kado & Zo in Son
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Oproep voor de rubriek 
‘Vrijwilliger in het zonnetje’

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Vrijwilligers dragen op een waardevolle en betekenisvolle manier bij aan de 
kwaliteit van leven van onze cliënten. Er zijn momenteel 380 vrijwilligers bij 
SWZ actief en daar zijn we trots op! 

Wij willen in deze nieuwsbrief graag vrijwilligers aan het woord laten. Bent u vrij-
williger van SWZ en wilt u graag vertellen wat dit voor u betekent? Of bent u cliënt 
van SWZ en wilt u graag een vrijwilliger in het zonnetje zetten? 

Neem dan contact op met de redactie van deze nieuwsbrief, via 
RedactieNieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl.
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Hoe kijk je terug op je tijd bij de Cliëntenraad?
Ik kijk met erg veel plezier en voldoening terug 
naar de afgelopen jaren dat ik ondersteuner mocht 
zijn voor de Cliëntenraad van SWZ. Ik heb moeite 
met afscheid nemen, want ik voel me intussen een 
onderdeel van de Cliëntenraad. Ik denk daarom 
dat het een goed moment is dat er vervanging 
komt door iemand die met een frisse blik kan kij-
ken en zo een nieuwe bijdrage kan leveren.

Wat vond je de grootste uitdaging gedurende 
de vele jaren als onze ondersteuner?
Eén van de grootste uitdagingen was om te gaan 
met een verandering in de samenstelling van de  
Cliëntenraad. Het bijzondere aan de Cliëntenraad 
van SWZ  is dat deze bestaat uit zowel cliënten als 
familieleden. Het zoeken en afstemmen in de ma-
nier van overleggen tussen cliënten en familiele-
den was een inspiratie voor me; om daarin steeds 
opnieuw te proberen de dialoog te vinden zodat 
er een gezamenlijk besluit over de adviezen kon 
worden gegeven.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen 
gedurende de laatste zeven jaar?
Ik zie bij SWZ een belangrijke, oprechte verschui-
ving in alles wat met communicatie en verant-
woordelijkheid te maken heeft. Er wordt over veel 
vragen nagedacht en dat is goed. Wie bepaalt er 
wat voor wie? Weet iemand waar hij terecht kan 
met zijn vraag? Heeft hij het gevoel dat hij serieus 
wordt genomen? Zowel luisteren naar cliënten, fa-
milieleden als medewerkers die allemaal te maken 
hebben met het proces van zelforganisatie blijft 
een bewustwordingsproces. Ik heb daar veel ver-
trouwen in.

Wat vind jij het grootste succes van de Cliën-
tenraad gedurende de afgelopen zeven jaar?
In de loop der jaren besefte ik dat SWZ op het 
randje van voortbestaan heeft gezeten. Dankzij de 
kaders en de inzet van alle medewerkers, ook van 
de Cliëntenraad, en van mevrouw Cath is SWZ een 
gezonde organisatie geworden met hoop, dro-
men en plannen. Ik heb ervaren dat mevrouw 
Cath waar mogelijk de Cliëntenraad informeert en 
adviezen voorlegt. Hiermee neemt ze de Cliënten-
raad serieus. Daarnaast heeft de Cliëntenraad ook 
het lef gehad ongevraagd adviezen te geven. En 
ook die kregen vaak een gevolg dat ten goede 
kwam  aan de cliënten.

Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten voor 
de Cliëntenraad?
Het is een zoektocht gebleven om wederzijdse 
contacten te leggen met de groepsoverleggen en 
lokale beraden in Regio 2. Opvallend is dat er wei-
nig initiatieven uit de achterban zijn gekomen, on-
danks publicaties van de Cliëntenraad op de laat-
ste bladzijde van de Nieuwsbrief van SWZ. Ik hoop 
dat het SWZ Plein hier een positieve bijdrage aan 
kan leveren.

Welke valkuilen zie je voor de huidige
Cliëntenraad?
Een valkuil kan zijn dat de dialoog te snel gaat tus-
sen de leden van de Cliëntenraad. Ik bedoel hier-
mee dat vertegenwoordigers van cliënten van 
Zonhove  in hun enthousiasme wel eens te snel 
gaan en zo de vaart der dingen bepalen. Zonder 
zorgvuldig ruimte te geven aan de cliënten die in 
de Cliëntenraad zitten en hun eigen (on-)moge-
lijkheden en kwaliteiten hebben. Ik hoop van har-
te dat de openheid en verbinding zoals die nu tus-
sen de leden van de Cliëntenraad is verder zal 
groeien ten gunste van SWZ als organisatie.

Wat vond jij het leukste te doen als 
ondersteuner?
Niets lag vast en alles was mogelijk. De uitdaging 
was voor mij dat ieder lid van de Cliëntenraad de 
ruimte voelde dat zijn bijdrage gewenst was.

Wat ga je vooral meenemen van de  
afgelopen jaren?
Ik neem mee dat ik blijf geloven in de samenstel-
ling van een Cliëntenraad die bestaat uit een com-
binatie van cliënten én vertegenwoordigers. Geen 
mens is hetzelfde en iedereen draagt bij naar ver-
mogen. De Cliëntenraad zal altijd een bijdrage 
kunnen leveren aan de Raad van Bestuur van de 
organisatie  wanneer beide partijen bereid zijn te 

luisteren naar elkaar. In de jaren van SWZ heb ik dit 
steeds ervaren.

Welke advies zou je de Cliëntenraad 
meegeven?
Ga vooral door op het huidige pad. Jullie vormen 
een prima (zelforganiserend) team.

Wat is de reden dat je nu iets anders gaat doen?
Ik ben bij het LSR in dienst. En landelijk is de func-
tie van klachtenbehandelaar ingevoerd. Bij diverse 
organisaties kan ik op elk moment gevraagd wor-
den om op verzoek van die organisatie onderzoek 
te doen naar het ontstaan van een klacht die  
iemand indient. Ik wil graag tijd in mijn agenda 
hiervoor open houden. Ik houd van acute hulp-
vragen waar mijn ervaring een rol in kan spelen. 

Blijf je wel je rol als Cliëntenvertrouwens- 
persoon vervullen binnen SWZ?
Ja, gelukkig wel. Ik werk graag voor de cliënten 
van SWZ omdat ik bij medewerkers ervaar dat hun 
oprechte intentie is er te zijn voor de cliënt. Dat dit 
wel eens misgaat, is menselijk. Ik ben blij dat ik dan 
een bescheiden rol kan spelen in het bevorderen 
van (te)vrede(nheid) op aarde.

Vind je dat er een opvolger aangesteld moet 
worden, en waarom?
Ik hoop dat de Cliëntenraad een opvolger zal kie-
zen die er kan zijn als ondersteuner van alle leden 
van de raad. Procedures, wetgeving, maar ook tips 
en adviezen op het gebied van het proces van 
overleggen kan dan op maat aan de Cliëntenraad 
gegeven  worden.

Heb je bepaalde tips voor een opvolger?
Doe je werk met hart en ziel en je zult een fijne 
leerzame tijd hebben bij de Cliëntenraad van SWZ.

Interview met Marieke Ubbink
Marieke Ubbink van het LSR (landelijke steunpunt (mede)zeggenschap) heeft aangegeven dat zij haar taak als ondersteuner van de Cliënten-
raad  van SWZ aan het begin van de zomer zal beëindigen. Marieke heeft haar taak gedurende de laatste zeven jaar met heel veel toewijding en 
bezieling ingevuld. Mede door de inzet en begeleiding van Marieke konden veel leden van de Cliëntenraad een constructieve bijdrage leveren. 
Marieke fungeerde vaak als kompas en verbindingspersoon voor alle leden van de Cliëntenraad. Daarom wilden wij graag horen wat haar erva-
ringen en bevindingen zijn. 

Door Werkgroep Communicatie van de Cliëntenraad SWZ

Marieke, 
heel hartelijk
bedankt voor 
je inzet!



Verkort Jaarverslag 2016

Voor de Cliëntenraad heeft 2016 nog veel in 
het teken gestaan van de omschakeling naar 
de Wmo. Dit heeft een grote invloed gehad op 
de organisatie, haar personeel, haar cliënten 
en cliëntvertegenwoordigers. 

In de bezetting van de Cliëntenraad zijn in de loop 
van 2016 veranderingen opgetreden. Omdat in 
2014 enkele leden vertrokken waren die tegen de 
achtergrond van de ontwikkelingen in de Wmo 
nog niet waren vervangen en er in 2016 weer een 
lid vertrokken is, kwam de totale bezetting van de 
Cliëntenraad onder druk te staan. Daarom hebben 
wij enkele eerder gekozen kandidaat-leden ge-
vraagd zitting te nemen. De Cliëntenraad bestaat 
inmiddels weer uit 9 leden:  6 cliënten en drie ver-
wanten.

Het jaar 2016 heeft deels in het teken gestaan van 
de uitvoering van het beleid naar zelforganisatie.
Hierover is regelmatig van gedachten gewisseld  

 
 
met het bestuur. Door de Raad van Bestuur is een 
aanzet gedaan voor een nieuwbouwplan op loca-
tie Zonhove. Hierbij speelt de Cliëntenraad ook 
een rol. 

Naast de  zestien adviesaanvragen die wij beoor-
deeld hebben, hebben wij plannen ontwikkeld 
om diverse aspecten van de zorg nader te onder-
zoeken. Om zo inzicht te krijgen in de vorm en uit-
voering van de geboden zorg. Dit heeft zijn beslag 
gekregen in het plan om spiegelbijeenkomsten te 
organiseren waarvan de eerste pilotbijeenkomst 
succesvol is uitgevoerd. Wij zijn betrokken ge-
weest bij de keuze van een lid van de Raad van 
Toezicht en er is een groot aantal onderwerpen 
aan de orde geweest. 

Voor een compleet overzicht kunt u het jaar verslag 
opvragen door een mail te sturen naar  
cliëntenraad@swzzorg.nl.

Aanvragen van CR 
aan bestuurder SWZ
Gedurende de periode maart t/m mei 2017 
is er een ongevraagd advies betreffende 
onveilig verkeer Zonhove ingediend en 
beantwoord. Naar aanleiding van verschil-
lende berichten van betrokkenen, ver-
wanten en cliënten is de bestuurder ver-
zocht om maatregelen te nemen om de 
verkeerssituatie veiliger te maken en te 
verbeteren.

Als aandachtspunten zijn de volgende 
punten benoemd: 
•	 Algehele	toename	verkeer.
•	 Onverlicht	rijden	van	rolstoelen.
•	 Rijden	tegen	de	verplichte	richting	in.
•	 Diepe	geulen	naast	de	rijweg	met	risico	

van kantelende rolstoelen.
•	 Geparkeerde	auto’s	buiten	de	parkeervak-

ken voor de opritten van woonhuizen.
•	 Omgereden	betonnen	paaltjes.
•	 Kapot	gereden	planten,	gazon	en	struiken.
•	 Controle	van	conditie	van	bomen,	veel	

bladeren in de herfst op verschillende 
locaties.

Inmiddels hebben wij antwoord ontvangen 
dat de situatie wordt onderzocht en dat 
verbeteracties worden voorbereid (zie ook 
pagina 7 van deze nieuwsbrief).
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Vanuit de Cliëntenraad SWZ
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Oproep aan lokale raden 
om nieuws en informatie

Het zou ontzettend leuk en informatief 
zijn om te horen waar de diverse lokale 
cliëntenraden mee bezig zijn. Je zou via 
de nieuwsbrief of het SWZ Plein iets kun-
nen vertellen over wat er plaatsvindt op 
de locatie en waar jullie mee bezig zijn. 
Stuur ons een bericht en wij zorgen voor 
plaatsing. Clientenraad@swzzorg.nl


