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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

We maken grote reizen om
dingen te zien waarop wij in
ons eigen land geen acht slaan.

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Onze plannen voor 2018
Vanuit de overheid zijn er in 2018 weinig veranderingen te verwachten voor de
Gehandicaptenzorg. Aan de ene kant lijkt dat mooi, want dat geeft rust op het front
van de regeltjes en de financiën. Zo kunnen we onze aandacht schenken aan het
verbeteren van de zorg. Aan de andere kant hopen we toch ook dat de overheid
alsnog met extra middelen komt om medewerkers aan te trekken. Want er dreigt een
tekort aan personeel en daar willen we graag wat aan doen.
Zelforganiserende teams
Het verbeteren van de zorg proberen we
onder meer te bereiken door de medewer
kers meer speelruimte te geven om afspra
ken te maken over welke zorg elk van onze
cliënten nodig heeft. Dat betekent dat we
minder gedetailleerd voorschrijven wat wel
en wat niet mag. Binnen de grenzen van
“kwaliteitskaders”, kunnen de teams zelf
invulling geven aan de zorg. Meer dan
60% van de teams heeft zich in het afgelo
pen jaar zodanig ontwikkeld, dat ze in staat
zijn om de zorg voor cliënten en de inzet
van het personeel zelf te organiseren. Dat
noemen we “zelforganiserende” teams.
Daar gaan we in 2018 mee verder.

Oproep aan onze
lokale raden voor
nieuws en informatie

Anders organiseren
Als teams zelf de zorg organiseren, dan
betekent dat we gaan onderzoeken welke
functies in de staf en ondersteuning nodig
zijn. Dat gaan we stap voor stap doen. De
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad
worden hier nauw bij betrokken en geven
waar nodig ook advies.
Huisvesting
En natuurlijk blijven we ons inspannen om
op een aantal locaties de huisvesting te
verbeteren.

Ik was in Indonesië, op Java om precies te zijn. Nu ben
ik daar al vaker geweest, want Indonesië is het land
van mijn vader, maar deze keer was het anders. Ik heb
samen met mijn dochter gelogeerd bij een gezin, in
plaats van, zoals de voorgaande keren, in hotels. Bij
dit gezin heeft mijn dochter, toen ze vrijwilligerswerk
deed op Java, een tijdje gewoond.
Opgaan in het Indonesische leven en dit keer niet als
toerist, was een bijzondere ervaring. De levensstandaard
is vele malen lager dan wij hier gewend zijn. Veel mensen
hebben geen geld om schoenen te kopen en lopen op
blote voeten. Zoals ze zelf zeggen is dat juist gezond. Van
ieder probleem proberen ze iets positiefs te maken. Het
gezin had een oude auto, de bodem was er niet meer, dus
er werd een dik zeil over de balken gelegd. Die positiviteit
heeft diepe indruk op mij gemaakt. Dingen waarover wij
ons in Nederland druk maken, kennen zij niet.
Ik werd ziek en heb daardoor ook een kijkje kunnen
nemen in de gezondheidszorg. Wat leven wij in on
voorstelbare luxe en wat zijn we toch vaak ontevreden.
De mensen in Indonesië zijn blij met wat ze hebben en
klagen niet over wat ze niet hebben.
Terug in Nederland is het wennen. Ik verbaas me over
de zaken waar we ons druk over maken. ‘Pelan-pelan’
betekent ‘rustig aan’. Ik hoop dat ik dit nog heel lang vast
kan houden en vooral het bewust stilstaan bij ons
comfortabele leven. Een goed voornemen voor het
nieuwe jaar!
Ik wens iedereen een
mooi 2018 toe.

Zoals iedereen inmiddels weet is SWZ
al meer dan een jaar bezig met de overgang naar zelforganiserende teams.
Het zou zeer nuttig en informatief zijn
om te horen wat de verschillende ervaringen van cliënten hiermee zijn.

Bijvoorbeeld:
- Heb je positieve ervaringen met zelforganisatie?
- Heb je het idee dat het de goede kant opgaat?
- Merk je er al concreet iets van?
Laat het ons weten. Stuur ons een bericht met jouw
ervaringen. Email: clientenraad@swzzorg.nl
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Door Hubertine van den Biggelaar

Hartverwarmende kersttocht op locatie Zonhove
Op 22 december vond voor de vijfde keer de traditionele kersttocht plaats op het terrein van Zonhove. Bewoners én bezoekers genoten volop van
de vele taferelen en activiteiten in de buitenlucht. Diverse vuurtjes hielden het publiek lekker warm. Maar de échte warmte kwam van de vele
vrijwilligers, veelal werkzaam bij SWZ. Dankzij hen was er tijdens de Kersttocht van alles te zien, te horen, te proeven en te voelen!
Dat is meteen ook het succesrecept van deze jaar
lijkse kersttocht. Het is een feest voor jong en oud
en er is voor elk wat wils. Sinds 2016 is dit evene
ment helemaal in de stijl van Dickens. Dat geeft de
kersttocht nóg meer sfeer. Tot groot vermaak van de
bezoekers konden ze zelf ook in Dickensstijl op de
foto bij een van de ‘ouderwetse’ geveltjes. Een leuk
begin van een kerstroute waar nog veel meer te
zien en te doen was. Van spektakelstukken zoals de

levende, schommelende kerstengelen en een heus
sneeuw-kanon dat voor sneeuwvlokken zorgde,
tot verstilde en meer poëtische taferelen zoals het
levende standbeeld en de wensvijver. In D’n Tref
voerden de jonge toneelspelers van jongerencen
trum Oase ‘Het meisje met de pindarotsjes’ op. Het
publiek genoot hoorbaar van dit grappige toneel
stuk. Hoogtepunt van de tocht was de levende
kerststal. Veel bewoners van locatie Zonhove von

den het heerlijk om kindje Jezus, een niet van echt
te onderscheiden pop, te wiegen, te knuffelen of
een kusje te geven. Erg sfeervol was het stukje van
de route dat door het met kaarsjes verlichte bos liep.
Daar speelden verschillende muziekgroepen kerst
liedjes die de bezoekers mee konden zingen. Juist
dát bracht bezoekers en deelnemers aan deze tocht
letterlijk en figuurlijk in de juiste kerststemming!
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Door Christel Porrey, Adviseur PR en Communicatie SWZ

Het woonwensenonderzoek SWZ: de uitkomsten!
Het onderzoek
“Hoe ervaart u het wonen bij SWZ?” Dat was het doel van het onderzoek
onder cliënten die wonen bij SWZ.
Aan cliënten zijn deze vragen gesteld:
• Hoe woont u nu?
• Hoe tevreden bent u over uw woning en de omgeving waar u woont?
• Wat wilt u dat er verandert en verbetert?
• Wat zijn uw woonwensen voor de toekomst?
De vragen zijn via een digitale vragenlijst gesteld.

SWZ heeft de vragen gesteld aan twee groepen: cliënten die wonen in Son
en omgeving en aan cliënten die wonen in Noord- en Zuidoost Brabant,
alle andere woningen van SWZ. Dus ‘Regio Son’ en ‘Regio NOB/ZOB’. Als een
cliënt zelf de vragen niet kon beantwoorden, heeft een vertegenwoordiger
dat gedaan. Ook zijn er cliënten die de vragenlijst zelf hebben ingevuld of
samen met de interviewer, in een gesprek.
Totaal
Aantal vragenlijsten verspreid
390
Ingevuld door cliënten		
Ingevuld door vertegenwoordigers		

Regio Son
Regio NOB/ZOB
162
228
31 x = 19%
117 x = 51%
45 x = 28%			

Cliënten uit regio Son

Cliënten uit Regio NOB/ZOB

Clientvertegenwoordigers Regio Son

Keuze uit een 1, 2 of 3.
1 = ontevreden en 3 = tevreden

Keuze uit een cijfer van 1-10.
1 = zeer slecht en 10 = perfect/kan niet beter

Keuze uit een cijfer van 1-10.
1 = zeer slecht en 10 = perfect/kan niet beter

1,9

2,4

7,2

Kamer

7,2
-

Woning

Woonomgeving

Kamer

Woning

Wat nu?
De meeste cliënten hebben aangegeven persoonlijk terugkoppeling te
willen ontvangen. Dit is inmiddels gebeurd en de informatie per cliënt is
opgenomen in het cliëntdossier. Daar waar voldoende vragenlijsten per
locatie zijn ingevuld, is een woonwensenkaart gemaakt. Op een woon
wensenkaart zie je het rapportcijfer voor die locatie én de verbeterpunten.
Als er in het team een woonwensenkaart aanwezig is, worden de verbeter
punten in het locatieberaad of met de betreffende cliënten besproken.

Woonomgeving

Mijn Lowlands avonturen

Ik ga jullie een paar dingen vertellen van dit
afgelopen jaar. Het begon voor mij op vrijdag
18 augustus. Mijn vrienden waren donder
dagavond al gegaan om de tent op te zetten.
Toen ik aankwam, hebben wij samen met
mijn ouders alles uitgepakt op de camping.
Mijn ouders zijn weer naar huis gereden en
wij zijn naar het festivalterrein gegaan.

Kamer

Woning

Woonomgeving

Planning per locatie
SWZ maakt voor Regio NOB/ZOB per locatie een planning met de op te
pakken punten. De betreffende locaties worden hier tijdig over ingelicht.
De uitkomsten gebruiken we ook voor het opstellen van het strategisch
vastgoedplan (de vastgoedaanpassingen voor woonlocaties van SWZ) en
de herontwikkeling van Zonhove.

Door Mark van Zutven, Woonvorm Veghel

Hallo, ik ben Mark van Zutven en ik ga al
6 jaar met mijn vrienden naar Lowlands.
Die vrienden heb ik leren kennen via een
reisorganisatie voor mensen met een
beperking. Zij waren de vrijwilligers die
mij hielpen.

6,3

7,8

We zijn naar een aantal optredens geweest.
Bijvoorbeeld van Chef’Special, Mumford
& Sons, Sean Paul en het optreden van 25
jaar Lowlands. ’s Avonds laat, een beetje
beschonken, werd ik op een luchtbedje
gegooid, want tilliften waren er niet! Ver
der ben ik nog op de foto geweest voor
een jonge vrouw die ongeneeslijk ziek was
en al jaren op Lowlands kwam. Deze 360
graden foto is nog te zien op Facebook, maar
ook op de site van de NOS. Als je googelt
op foto+meisje+lowlands zie je ons links
staan. Elk jaar is Lowlands vaste prik voor mij.
De sfeer is heel relaxed en de groep is top!
Lowands 2018: here I come!
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Door Hubertine van den Biggelaar

Vrijwilligers in het zonnetje
Wie? Gijs Kreukniet Wat? Videomaatje bij Media & Zo

Een kijkje achter de schermen bij Media & Zo
Gijs Kreukniet werkt al bijna twee jaar bij Media & Zo in Son. Op maandag, dinsdag en donderdag helpt hij bij de dagbesteding van Media & Zo met
het in beeld brengen van foto’s en films. En dat past helemaal bij zijn ervaring en interesses.
“Ik heb heel lang als technisch medewerker bij di
verse bioscopen gewerkt,” vertelt Gijs. “Daarvoor
heb ik veel opleidingen gevolgd. Eenvoudig sa
mengevat weet ik veel over het gebruiken, mon
teren en repareren van filmapparatuur. Ik houd
gewoon van de filmwereld, vooral van de bijbe
horende techniek.” Het werk bij Media & Zo is
hem dan ook op het lijf geschreven. Al was het in
begin best wennen. Gijs: “Mijn buurman kampte
na een motorongeval met niet-aangeboren
hersenletsel. Hij bezocht de dagbesteding van
SWZ in Eindhoven. Via hem hoorde ik over een
vacature ‘videomaatje/videobewerking’. Ik ben
in 2016 anderhalve dag bij Media & Zo gaan wer
ken. Van de techniek wist ik alles, maar ik moest
wel wennen aan mijn collega’s. Je moet echt erva
ren wat cliënten leuk vinden en kunnen. Dat vind
ik belangrijk. We zijn geen bedrijf, maar geven
mensen een zinvolle dagbesteding. Daar moeten
het tempo en het werk op aangepast zijn.”
Groeien en bloeien
Inmiddels gaat het erg goed met Media & Zo en
trouwens ook met Gijs. “Dankzij mijn vrijwilligers
werk heb ik veel structuur in mijn week. Dat vind
ik fijn. En het is super leuk om mijn technische
kennis te delen met anderen.” Dat gebeurt volop,
want Media & Zo groeit en bloeit. “We maken veel
filmpjes voor TV0: het eigen videokanaal van
SWZ. Onze verslaggever Martijn staat graag voor
de camera en ik er achter. We vullen elkaar dus
mooi aan. Daarnaast maken we ook filmpjes voor
de lol. Zo is ‘Martijns filmblik’ ontstaan. Hij is, net
als ik, een filmfanaat. In zijn filmpjes bespreekt hij
de films die hij gezien heeft.” En dat is nog maar

een deel van het gevarieerde werk van Gijs. “We
maken ook filmpjes in opdracht en digitaliseren
foto’s en VHS videobanden,” somt hij op.
Toekomstdroom
Geen wonder dat Media & Zo het steeds drukker
krijgt en is doorgegroeid naar een team van 6
cliënten en 2 begeleiders. “Ik ben trots op wat we
doen en maken,” zegt Gijs. “We worden steeds
professioneler en leveren mooi werk af. Daar
groeien we ook in. Gelukkig weten steeds meer
mensen ons te vinden. Zo hebben we van de op
brengst van het digitaliseren van de VHS banden

een tweede softwarepakket kunnen kopen. Nu
kunnen we met twee personen deze videoban
den digitaliseren.” Er blijft dus genoeg werk aan
de winkel voor Gijs. Toch hoopt hij ooit als vrijwil
liger te kunnen stoppen. “Het is mijn droom dat ik
dit werk mag blijven doen, maar dan in dienst van
SWZ!”

Zien wat Media & Zo allemaal in huis heeft? Op
YouTube heeft Media & Zo een eigen kanaal. Daar
kun je ook ‘Martijns filmblik’ bekijken. En ook op
Facebook kun je Media & Zo volgen.

Een van de door Media & Zo gemaakte
programma’s die je op Youtube kunt bekijken.
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Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Klachtenregeling wijzigt. Wat verandert er?

Er is sinds enige tijd een nieuwe kwali- Dit is een regionale Klachtencommissie.
teitswet. Die stelt andere eisen aan de Cliënten kunnen hun klacht voorleggen aan
an ik ondersteuning krijgen?
Meer informatie over de klachtenregeling
Vroeger
werd een be-De volledige
de regionale
Klachtencommissie,
indien
mogelijkheid om zich klachtenregeling.
te laten bijstaan door een onafhankelijke
externe
klachtenregeling
is in te zien en te downloaden
via de ze
uwenspersoon of door iemand uit uw eigen netwerk. Er zijn geen
website van SWZ (www.swzzorg.nl). U kunt de regeling ook opvragen
langrijke
rol toebedeeld aan de klach-bij uwde
stap begeleider,
naar dede clustermanager
landelijke en
Geschillencom
onden aan het inschakelen
van de cliëntvertrouwenspersoon.
persoonlijk
de klachtencoördinator.
tencommissie. Daar kon je terecht met je missie te groot vinden.
uwenspersoon
oor haar cliënten eenklachten.
externe cliëntvertrouwenspersoon
vanons
het gevraagd dat
Contactgegevens klachtencoördinator
Nu wordt van
k steunpunt medezeggenschap). De cliëntvertrouwenspersoon biedt
Adres:
Nieuwstraat 70, 5691 AG SON
ert en probeert samen
u na te gaan wat
uw en
klacht
is en
0499-471241
wemetklachten
zoprecies
goed
zo
snel mogelijkTelefoon:
Ondersteuning
bij een klacht
pen zijn die u kunt ondernemen.
(u wordt dan doorverbonden met de klachtencoördinator)
oplossen, daar waar ze zijn ontstaan. DatE-mail:Ookklachten@swzzorg.nl
de ondersteuning van cliënten die een
evredenheid wilt bespreken met uw persoonlijk begeleider of de
betekent: indirect
overleg tussen de cli- klacht indienen, zal verbeteren. U kunt een
ger, dan kan de cliëntvertrouwenspersoon
u hierin ondersteunen.
cliëntvertrouwenspersoon u ondersteunen bij het indienen en
klacht is een kans
ënt
en
de
begeleider
als het de zorg be-Iedere
beroep
doen op de cliëntvertrouwensper
van een klacht via de interne of externe klachtenprocedure.
Uw klacht is voor ons een kans om de zorg- en dienstverlening te
atie en actuele contactgegevens
treft
u
aan
in
de
folder
over
de
verbeteren.
Daarom
wij het
op prijs
wanneer
ons laat wetenop
treft. Of in direct overleg met een mana- soon, die ustellen
helpt
om
voor
uw ubelangen
uwenspersoon, die beschikbaar is op alle locaties en via de website
dat u ontevreden bent of wanneer u een klacht indient.
ww.swzzorg.nl.
ger als het een regeling betreft.
te komen. Daarnaast stelt SWZ een externe
Klachtenfunctionaris aan. De Klachtenfunc
s een organisatie die de belangen van zorgvragers in de regio behartigt,
Als
de
klacht
niet
naar
tevredenheid
wordt
tionaris bewaakt dat je goed geïnformeerd
eeft en zich inzet voor de kwaliteit van zorg. Zorgbelang vervult ook de
ertrouwenspersoon opgelost,
voor cliënten inkan
het kader
van
de
Jeugdwet,
ten
je naar een landelijke geschil wordt en dat het goede gesprek gevoerd
n de gemeenten. De actuele contactgegevens van Zorgbelang vindt u
site: www.zorgbelang-brabant.nl.
lencommissie stappen, die dan een voor wordt.
beide partijen “bindende” uitspraak doet.
Zodra de nieuwe regeling definitief is – na
Regionale klachtencommissie
advies van de Cliëntenraad – wordt deze be
Op verzoek van de Cliëntenraad houden wij kend gemaakt en worden er nieuwe folders
toch nog een Klachtencommissie in stand. verspreid.

Bent u ontevreden?
Laat het ons weten!
Klachtenregeling SWZ

Door Hubertine van den Biggelaar

Ambitie werkt aan werk!
Iedereen wil én kan een zinvolle bijdrage leveren aan onze maatschappij. Dat is het uitgangspunt van Ambitie. Deze organisatie werkt
hard aan werk voor mensen met een beperking. Trajectbegeleider Maarten van Doremalen vertelt er meer over.
“Vanzelfsprekend wil iedereen een zinvolle
bijdrage aan de maatschappij leveren. Maar
voor volwassenen met een beperking is het
helaas niet vanzelfsprekend om werk te vin
den. Vaak is het lastig om in kaart te brengen
wat iemands mogelijkheden zijn en om een
passende werkplek te vinden. Wij ondersteu
nen cliënten daarbij. We zoeken actief naar een
passende werkplek, bespreken met cliënten en
werkgevers welke aanpassingen nodig zijn én
zorgen voor een goede begeleiding op de
werkplek.”

zijn in de algemene dagelijkse levensverrich
tingen (ADL). Cliënten zoeken in hun eigen
netwerk naar een passende werkplek. Ambitie
ondersteunt met advies en praktische begelei
ding. Daarbij staat de cliënt en niet zijn beper
king centraal. Het werk kan zeer divers zijn.
Onze cliënten werken onder meer bij scholen,
zorginstellingen, in restaurants, winkels, bij de
post en in de groenvoorziening. Zij werken met
behoud van uitkering als vrijwilliger, op een
werkervaringsplek of bij een arbeidsmatige
dagbesteding.”

Maatwerk
“Mensen aan werk helpen is altijd maatwerk.
Uitgangspunt is wat een cliënt wil en kan. Een
cliënt moet wel in staat zijn om zelfstandig
taken te kunnen uitvoeren en zelfredzaam te

Begeleiding
“Cliënten krijgen bij Ambitie langdurige bege
leiding. We brengen in kaart wat iemand wil,
kan en nog nodig heeft. Tegelijkertijd brengen
we met de MELBA-methodiek in kaart welke

functies daarbij passen en welke aanpassingen
eventueel nodig zijn. Daarnaast zorgen we
voor een goede, langdurige begeleiding op de
werkplek. Een begeleider houdt persoonlijk
contact met de cliënt en de werkgever. Want
we werken altijd nauw samen met cliënt én
werkgever.
Aanspreekpunt
“Ambitie werkt al jaren in heel het verzorgings
gebied van SWZ en richt zich op alle volwassen
cliënten die willen werken. De Persoonlijk
Begeleiders van SWZ weten gelukkig de weg
naar ons goed te vinden. Maar we hebben de
ambitie om te groeien. Dus wilt u aan het werk?
Kijk dan op www.ambitie.org !”
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Door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Feestdagen en NAH:
Niet Alles Hoeft!
De feestdagen en mijn niet-aangeboren hersenletsel…het is soms een lastige combinatie. En
voor mij gaat het dan vooral om de tijd die eraan vooraf gaat, meer nog dan de dagen zelf. Ik
merk namelijk dat ik gevoelig ben voor de ‘hype’ die er toch ook wel om Kerst hangt. Ik doel dan
op het sfeertje van ‘moeten’, wat je tegenkomt in de winkels, op televisie en in allerlei bladen en
reclamefolders.
Het ‘moeten’ gezellige dagen zijn, met mooie
kleding, lekker eten en een feestelijk versierd
huis. Natuurlijk besef ik tegelijkertijd ook dat het
niet écht gaat om allerlei uiterlijkheden, maar om
een fijn samenzijn met degenen die je dierbaar
zijn. En daar kun je gewoon je eigen manier voor
kiezen! Maar toch…de periode voorafgaand aan
de feestdagen is er voor mij eentje waarin ik
mezelf regelmatig moet toespreken met deze
wijsheid, om gepieker af te remmen.
Ik moet ook bewuster omgaan met mijn stress
gevoeligheid. Neem alleen al de extra prikkels
die binnenkomen…de drukte in de winkels, met
alle versiering en muziek en, met een beetje
pech, gebrek aan een parkeerplaats. Ik kies daar
om nog zorgvuldiger de momenten waarop ik
boodschappen ga doen en zorg er voor dat ik
niet ga als ik al moe ben. Wat ik wil hebben, kies
ik zoveel mogelijk thuis. Ik ga altijd met een lijstje
op pad, geschreven op volgorde van de loop
route in de winkel. Houdbare boodschappen
haal ik bewust eerder in huis en zeker niet pas in
de laatste week voor Kerst. Allemaal om te voor
komen dat ik in de winkel word overvallen door
mijn ‘paniekduiveltje’. Hij ligt altijd op de loer om
toe te slaan dus ik moet ervoor zorgen dat ik hem
zo min mogelijk gelegenheid geef!
Ook betekent het dat ik goed met mijn energie
moet omgaan. Want moeheid maakt mij extra
kwetsbaar! Ik maak dan ook in de week voor
Kerst geen extra afspraken. Voor de dag erna
staat er ook een kruis in mijn agenda! Uitrusten
hoort erbij!

Cliënten
gezocht voor
de rubriek
‘Gespot’

Gedicht door Yvonne Marinussen
en Twan van de Lisdonk

Feestdagen
Hier even een reactie.
Ja, voor de redactie.
Er werd gevraagd hoe we Kerst vieren met elkaar.
Ikzelf vind er niet zoveel verschil in maken.
Het is dat er een boom staat met ballen,
anders was ons het verschil met het dagelijks leven
nog niet opgevallen.
Ze halen ons in de ochtend gewoon vroeg uit bed.
Thee en koffie en de broodjes worden wel op tafel
gezet.
Sommige cliënten gaan hun familie opzoeken,
er een dagje heen,
dan voelt diegene zich niet alleen.
De begeleiding krijgt wat taken,
om ons te vermaken.
We kijken een Kerst DVD,
of kijken wat TV.
Bij Brink 13-15 voelen wij ons thuis.
De begeleiding gaat ieder dag om 22.30 uur
naar huis.
Ook met Kerst liggen we gewoon op tijd op bed.
Ik zou graag willen dat iemand daar op let.
Laten we voor elkaar zorgen
En met een lach zeggen ‘tot morgen’.

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met ‘losla
ten’. Loslaten van het gevoel dat het ‘zo moet’ en
mezelf toestaan dat het ‘goed is zoals het kan’.
Mijn gezin weet dat dit een lastige periode is
voor mij en het zijn dan ook zeker niet hun
verwachtingen of eisen die het mij moeilijk
maken. Juist niet! Op de dagen zelf krijg ik alle
hulp en ik hoef ook zeker niet alleen in de keuken
te staan.
Ik moet dus eigenlijk gewoon zorgen dat ik in
deze periode lief ben voor mezelf! Zodat niet al
leen tijdens de feestdagen het gevoel ontstaat
van ‘het valt allemaal zo mee’, maar dat ik ook kan
genieten van de voorpret. Ik ga ervoor!

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. De één vertelt over wat
hem / haar bezighoudt, de ander bespreekt
zijn / haar hobby.
Wilt u meedoen in deze rubriek?
Dan bent u van harte welkom. U kunt
hiervoor contact opnemen met de
redactie van de nieuwsbrief.

De buurtvereniging is ook dit jaar weer actief.
Dat vinden we heel attent en lief.
Heeft u het ooit bezocht?
Ieder jaar organiseren zij een Kersttocht.
Henny is de Geestelijke Verzorger van Zonhove
Zij zorgt dat de kwade lichten doven.
Dat maakt de Kerst nou toch speciaal.
We genieten van het Kerstverhaal.
Groetjes van Twan en Yvonne
want die hebben dit gedicht verzonnen.
Met een vrolijk gebaar,
zeggen wij ook alvast Gelukkig Nieuwjaar!
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Medewerkersdag Woonbedrijf
op locatie Zonhove
Wat een wereld van verschil!
Op 12 oktober 2017 staken 425 medewerkers van
Woonbedrijf de handen uit de mouwen op loca
tie Zonhove. Maar liefst 24 grote en kleinere klus
sen werden geklaard. En dat maakt een wereld
van verschil op het terrein. Maar het allerbelangrijk
ste: de verschillende werelden van mensen met
en zonder beperking kwamen bij elkaar. Juist
dat maakt de verschillen tussen mensen met en
zonder beperking kleiner!
Dat laatste is volgens Peter de Weijer en Jelle
Popieul, medewerkers van locatie Zonhove,
de grootste winst van de medewerkersdag.
“Medewerkers van Woonbedrijf kenden Zonhove
niet of nauwelijks. Voor de meesten was het dus
letterlijk onbekend terrein,” vertelt Peter. “Voor
hen ging er op de klusdag een wereld open. Ze
hebben bergen werk verzet én samen met de
bewoners aan het einde van de dag een feestje
gebouwd. Het was schitterend om te zien hoe
dat ook écht samen gebeurde. Er zijn letterlijk
en figuurlijk heel wat drempels geslecht op deze
fantastische dag.”

Groots denken
Één van die drempels was de ontbrekende hel
lingbaan bij het podium van D’n Tref. “Dat was
een grote wens van mij,” vertelt Peter. “Nu kan
iedereen sneller en gemakkelijker het podium
op. Bovendien is het nu veel veiliger als er zich
een noodsituatie voordoet.” Maar op 12 oktober
zijn nog veel meer flinke klussen geklaard.
De boerderij kreeg buiten een stenen pizza/
broodoven, een overkapping en een varkenshok,
inclusief modderpoel. Bij D’n Tref is een schuif
wand geplaatst, waarmee de zaal snel en gemak
kelijk in tweeën gesplitst kan worden. Ook kwam
er een mooi terras en werden vele meters muur
geschilderd. Daarnaast is de torenspits opgeknapt
en zijn er drie zebrapaden op het terrein geko
men. Op diverse plekken kreeg het groen een
metamorfose. Glunderend zeggen Peter en Jelle:
“Alles wat we wilden, is ook uitgevoerd. Aanvan
kelijk hadden we wat schroom om al die grote
wensen en klussen aan te dragen. Maar Woon
bedrijf wilde dat we groots zouden denken. Elke
twee jaar steken al hun medewerkers de handen

uit de mouwen voor het goede doel. Uit ervaring
wisten zij hoeveel werk er op zo’n dag na een
goede voorbereiding verzet kan worden. Dat was
veel meer dan we ooit hadden durven hopen!”
Een goede voorbereiding…
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat
gold dus ook voor deze medewerkersdag. Van
uit Zonhove was Peter daarbij de belangrijkste
contactpersoon. “Ruim een half jaar van te vo
ren zat ik al met Woonbedrijf om tafel. Die voor
bereidingstijd was hard nodig. Je moet eerst aan
elkaar wennen en elkaar leren kennen. Bovendien
komt er nogal wat bij zo’n dag kijken. Denk onder
andere aan het regelen van voldoende materiaal
en materieel. Zo waren er voor het bestraten grote
machines nodig. Dat betekent ook wat voor de
veiligheid van onze bewoners, die we alleen op
een afstandje konden laten kijken. Mede hieruit
vloeide voort dat medewerkers van Woonbedrijf
onze bewoners een alternatief dagprogramma
aanboden in een speciale circustent van 20x25
meter. Deze tent werd dé centrale plek voor de
‘werklui’ en bewoners.”
Alles in goede banen leiden
Het is duidelijk dat 12 oktober op Zonhove een
bijzondere dag was. Of zoals Jelle zegt: “Het
was een positieve staatsgreep voor één dag. Het
fijne is dat Woonbedrijf steeds heel positief
heeft meegedacht en goed rekening hield hoe
de bewoners reageren op veranderingen. ”Dat is
niet meer dan logisch,” vindt Anthony Piek, “want
wij wonen hier!” Als opper-opzichter van de
medewerkersdag mocht hij als enige bewoner,
met een speciale helm en hes, op de werkplek
ken komen. En ook hij blikt tevreden terug: “Ze
hebben goed doorgewerkt en alles heel netjes
gedaan. Ik ben vooral blij met de zebrapaden. Dat
is veel veiliger voor ons.”
Spik, spek en span
Bewoner Sjoerd Prudon is vooral blij met de nieu
we varkensstal. “Onze bewoners hadden al aange
geven dat ze graag grotere dieren op de boerderij
wilden hebben,” vertelt Jelle. “Dankzij Woonbedrijf
hebben we nu onderdak voor drie nieuwe varkens.”
Sjoerd vult aan: “Spik, Spek en Span wonen nu
bij ons. Dat zijn drie dikke varkens die echt alles
lusten! Ik vind het heel leuk om ze te voeren en
naar ze te kijken.” En over spic en span gesproken:
de medewerkers van Woonbedrijf wilden top
werk leveren. Daarom kwamen ze na de klusdag
terug om waar nodig alles netjes af te werken
of zaken te herstellen. Ook dat is in meerdere
opzichten goed nieuws. Het betekent namelijk
dat deze mensen de weg naar Zonhove weten te
vinden. Niet alleen om er te werken, maar ook om

te genieten van dit terrein en haar bewoners!
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Even voorstellen…
Marije Ulrich
De Cliëntenraad van SWZ heeft mij gevraagd
om me in deze nieuwsbrief aan jullie voor te
stellen. Aan dat verzoek wil ik natuurlijk graag
voldoen. Mijn naam is Marije Ulrich en sinds 1
oktober heb ik Marieke Ubbink opgevolgd als
ondersteuner van de Cliëntenraad van SWZ.

cliënten telt. En dat daar ook daadwerkelijk iets
mee wordt gedaan. De instelling is er tenslotte
voor de cliënten. Het is belangrijk om met hen te
praten zodat ze goed geïnformeerd zijn. En
rekening te houden met hun wensen en ideeën en
die meenemen in de plannen en de besluiten.

Al 15 jaar werk ik met veel plezier bij het LSR,
het landelijk steunpunt medezeggenschap, als
ondersteuner van cliëntenraden en als cliënt
vertrouwenspersoon. Ik ben daar gaan werken,
omdat ik het heel belangrijk vind dat er naar
cliënten geluisterd wordt en dat de mening van

Binnen de Cliëntenraad van SWZ is het mijn taak
om het proces van vergaderen te ondersteunen en
de Cliëntenraad zo nodig te wijzen op de rechten
van cliënten en van de Cliëntenraad. Die rechten
staan beschreven in een wet, de WMCZ (de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen).
Ik kijk mee of alle leden hun mening kunnen
geven. Ik ondersteun het dagelijks bestuur bij het
maken van de agenda en het verslag. En ik help de
Cliëntenraad bij datgene wat ze van mij nodig
hebben. Ik ben er dus echt voor de Cliëntenraad.

Activiteiten waarbij
de Cliëntenraad
actief betrokken is
• Voorbereidingen en afstemming over
Herontwikkeling Zonhove.
• Verbouwing en renovaties in regio 2.
• Herziening klachtenprocedure.

Ik ben nog maar kort bij SWZ, maar ik heb al wel
gezien dat medezeggenschap serieus genomen
wordt en dat er door de Cliëntenraad heel hard
wordt gewerkt. Zelf ben ik met heel veel plezier
begonnen aan deze nieuwe uitdaging en hoop
ik samen met de Cliëntenraad een mooie tijd
tegemoet te gaan.

• Deelname aan de voorbereiding voor
empowerment in regio 2.
• Uitzoeken of zorg in natura in bepaalde
gevallen te prefereren is boven PGB.

Behandelde adviesaanvragen van de Bestuurder van SWZ aan de Cliëntenraad
In de periode september tot november 2017
zijn de volgende adviesaanvragen, na
afstemming door de Cliëntenraad, akkoord
bevonden:
PGB-tarieven 2018
De tarieven stijgen met 2,97% met als uitzonde
ring een nieuw tarief voor ‘zorg in de klas’ voor
€ 46,- (dit was voorheen € 49,50). De vergoeding
voor waskosten is voor het eerst sinds 2015
geïndexeerd conform afspraak. De cliënten die
hiermee te maken hebben, zijn hierover geïnfor
meerd.

Opheffen attentieregeling cliënten
Op verzoek van zowel personeel als cliënten,
wil men de attentieregeling opheffen. De
Cliëntenraad heeft na het vernemen van de
argumenten voor het opheffen hiermee
ingestemd. Attenties voor cliënten, bijvoorbeeld
bij jubilea, worden vanaf heden in overleg met
de cliënt en het team geregeld.
Actualiseren folder
medezeggenschap SWZ
De Cliëntenraad heeft verschillende wijzigingen
in de huidige folder “Samen werken aan goede
zorg” voorgesteld. Deze worden verwerkt in een
nieuwe folder.

Wijzigen beleid geestelijke verzorging
Het beleid geestelijke verzorging bij SWZ voor
de periode 2017-2020 is een voortzetting en
uitbreiding van het beleid zoals dit is ingezet
tijdens de periode 2012-2016. Het nieuwe
beleid is aangepast om te passen in de nieuwe
kwaliteitskaders en om te voldoen aan de
veranderingen in het beroepenveld ‘geestelijke
verzorging’. Tevens moet het passen binnen het
nieuwe beleid van SWZ met betrekking tot merk
baar mensgerichte zorg. Daarnaast was het
domein van geestelijke verzorging voornamelijk
gericht op EMB-cliënten (locatie Zonhove) en
wordt nu dit breder getrokken zodat het
ook geldt voor NAH en LG cliënten in regio 2 (de
overige locaties van SWZ).
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