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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

“Als het de bedoeling was dat
anderen bepalen hoe jij moet
leven dan was je wel geboren
met een afstandsbediening.”

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

SWZ en de nieuwe privacywet (AVG)
De media stonden er bol van en u zult het ook gemerkt hebben aan uw mailbox. Op
25 mei is de nieuwe Europese wetgeving voor het beschermen van onze privacy ingegaan. Deze wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is bedoeld
om het onbeperkt verzamelen, gebruiken en misbruiken van privacygevoelige
gegevens tegen te gaan. En dat is niets te vroeg, gezien de voorvallen van misbruik
van gegevens die we dagelijks horen in de media. Er is nu wetgeving om hier tegen op
te treden.
Ook SWZ verzamelt en gebruikt
persoonsgegevens. Met name
van cliënten en medewerkers.
Het doel hiervan is om goede
zorg te kunnen bieden. En dat is
volgens de AVG een gerechtvaardigd doel. Het mag dus – het moet zelfs
– maar daarover moeten we u wel goed informeren. Daarom krijgt u binnenkort van ons
een privacyverklaring, waarin we uitleggen
welke gegevens we van u verzamelen, met
welk doel we ze gebruiken, hoe we ze beveiligen en welke rechten u heeft.
We hebben ook interne afspraken gemaakt
over hoe we u tegemoet komen als u van
uw rechten gebruik wilt maken. Bijvoorbeeld het recht om uw dossier in te zien en

het recht om fouten te laten
herstellen.
Mocht er onverhoopt iets misgaan met de bescherming van
uw privacy, dan moeten we
dat melden, zowel bij u als bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, die toezicht houdt en
controleert of SWZ voldoende aandacht
besteedt aan het goed gebruiken en beschermen van uw gegevens.

Mijn moeder is op leeftijd en heeft eigenlijk een
invalideparkeerkaart nodig, maar dat wil ze niet. Mijn
zus en ik kunnen praten wat we willen; onze moeder
heeft anders besloten. Ze begrijpt echt wel dat het
een stuk gemakkelijker voor haar zou zijn om dichtbij haar bestemming te parkeren, maar ze houdt voet
bij stuk. Ze heeft zo haar eigen afwegingen. Ze wil de
regie houden.
We hebben het vaak over regie op je eigen leven, maar dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je afhankelijk
bent van zorg en ondersteuning. Er zijn toch altijd mensen
die het beste met je voor hebben en het liefst voor jou
keuzes willen maken, omdat ze weten wat goed voor je is.
Maar jij wilt zelf regie houden en dat kan betekenen dat je
andere keuzes maakt. Het is dus belangrijk om voor jezelf
op te komen. Het woord empowerment wordt hier vaak
voor gebruikt. Op onze locatie Zonhove is hiervoor zelfs
een powercafé.
Vaak weten mensen niet welke prijs je hebt moeten betalen om te komen waar je nu staat. Dat geldt ook voor mijn
moeder. Haar zelfstandigheid is zeer belangrijk voor haar
en daarom loopt ze liever met pijn en moeite een stukje
verder om op haar bestemming aan te komen. En wie ben
ik om haar te overtuigen dat het anders zou moeten?

Heeft u nog vragen, dan kunt u zich wenden
tot onze functionaris gegevensbescherming
via: gegevensbescherming@swzzorg.nl of
via het secretariaat Raad van Bestuur,
secretariaat.raadvanbestuur@swzzorg.nl.

Door Nicole van Kuijk en Myriam de Leeuw, Ergotherapeuten SWZ en Docenten Fysieke Belasting

Workshop
fysieke belasting
voor ouders en
mantelzorgers

In april vond de eerste workshop
fysieke belasting voor ouders en
mantelzorgers plaats. Het was
een succes. Daarom gaan we de
workshop nog een keer herhalen. U bent van harte welkom.
Doel van de workshop is het geven van algemene informatie over
fysieke belasting, maar ook be-

wustwording van de fysieke belasting in de thuissituatie en wat u
kunt doen om dit te voorkomen of
te doen afnemen. Er wordt voorlichting en instructie gegeven
over technieken en hulpmiddelen
(waaronder tilliften). Uiteraard is
er ook aandacht voor informeel
contact tussen ouders onderling.

Komt u ook?
De workshop wordt op 15 november
2018 nog een keer gegeven om
18.15 – 21.30 uur in de gymzaal
van D’n Tref (Locatie Zonhove,
Nieuwstraat 70 te Son). Inschrijven
kan door een e-mail te sturen naar:
opleidingen@swzzorg.nl. Er zijn
geen kosten verbonden aan deze
workshop.
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Door Christel Porrey, Adviseur PR & Communicatie

We gaan bouwen …
maar nog niet meteen
In maart heeft de Raad van Toezicht ons ‘groen licht’ gegeven om verder te gaan met
de voorbereidingen voor de herontwikkeling (nieuwbouw) van Zonhove. Het
afgelopen jaar is er door heel veel mensen hard gewerkt aan de uitgangspunten
hiervoor. Het Masterplan, de financiële onderbouwing, het nut en de noodzaak zijn
in een bijna 300 pagina’s tellend document voorgelegd aan de Raad van Toezicht
(RvT). Na een presentatie heeft de RvT zich enthousiast en positief uitgesproken
over de plannen en een ‘go’ gegeven voor het vervolg!
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We zijn enorm blij dat we vervolgstappen mogen en kunnen gaan zetten, maar dat betekent
natuurlijk niet dat we morgen al kunnen gaan
starten met bouwen. Daarvoor moeten er nog
heel veel stappen gezet gaan worden, samen
met cliënten, medewerkers, verwanten, vrijwilligers, betrokkenen en belanghebbenden.
Wat weten we nu al?
Cliënten, ouders, verwanten, medewerkers, een
adviesbureau, de gemeente en nog veel meer
betrokkenen, hebben samen met een speciaal
team binnen SWZ een plan geschreven, het
Masterplan. Het Masterplan is gebaseerd op een
ambitie “Zonhove, Buitengewoon”. In het
Masterplan staat beschreven waar de nieuwbouw allemaal aan moet voldoen. Wat we willen
behouden en wat er nog moet komen. Hoe het
terrein eruit moet komen te zien en waar de
woningen het beste kunnen komen. Wat de
mogelijkheden voor de beek zijn. Waar de
gebouwen van dagbesteding, behandeling,
enzovoort moeten komen. Dit Masterplan vormt
de basis voor de nieuwbouw.
Informatiebijeenkomsten
Wat we al hebben gedaan, wat we al weten, wat
we nog gaan doen en hoe we dat gaan doen, is
de afgelopen maand verteld aan cliënten,
ouders, verwanten, vrijwilligers, medewerkers
en buurtbewoners tijdens informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht
en de aanwezigen hebben een hele hoop vragen
gesteld en antwoord gekregen op de meeste
vragen. Niet op alle vragen is er al een antwoord,
want er moet nog veel uitgezocht, gevraagd,
berekend en getekend worden. Maar uiteraard
houden we alle betrokkenen op de hoogte van
de ontwikkelingen.

Inspiratiehuis
In het multifunctioneel centrum D’n Tref op
locatie Zonhove is ‘Het Inspiratiehuis’ geplaatst.
Dit is een huis gemaakt van buizen, zoals u kunt
zien op de foto. In dit huis hangt nu de plattegrond van de locatie. Hierop ziet u waar welk
gebouw komt en hoe het terrein eruit gaat zien.
Ook hangen er in Het Inspiratiehuis allerlei
dingen die we nodig hebben om te kunnen
bouwen. Bij elke nieuwe ontwikkeling, passen
we het huis aan. Dus wilt je weten wat er de
komende tijd staat te gebeuren? Wil je je mening geven? Wilt u zien waar we mee bezig zijn
of wat het gaat worden? En bent u in de buurt?
Bezoek dan Het Inspiratiehuis. U bent van harte
welkom!

Wat gebeurt er de komende tijd?
De komende 1,5 jaar staan in het teken van het
maken van keuzes. We organiseren inspiratietours en gaan verder in gesprek met betrokkenen
over wat nodig is en welke wensen en verwachtingen er zijn. We moeten een aannemer en
architect kiezen. Er moeten vergunningen aangevraagd worden, wat een tijdrovend proces is.
De kosten moeten gedetailleerder in kaart worden gebracht en de financiering moet daarop
aansluiten. Kortom, nog voldoende stappen
om te zetten voordat de eerste schop in de
grond kan gaan. We verwachten in 2020 te kunnen gaan slopen en bouwen!
We houden u op de hoogte!
Waar en hoe we gaan bouwen, staat zoals gezegd in het Masterplan. Dit Masterplan is niet
geschikt voor iedereen om te lezen. Daarom zijn
we hard aan de slag gegaan om een ‘Ambitieboek’ te maken. Een boek voor jong & oud. In dit
boek staan alle uitgangspunten om tot een
prachtige nieuwbouw te komen. De laatste
handelingen moeten nog worden verricht en
dan kan het boek naar de drukker. Zodra het
klaar is, verzenden we het naar de mensen die
direct met de nieuwbouw te maken gaan krijgen. Wilt u graag een exemplaar ontvangen?
Kijk dan binnenkort op de website van SWZ,
www.swzzorg.nl. Zodra het klaar is, kunt u het
daar bestellen. In de volgende nieuwsbrief vermelden we het nog een keer.
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Door Simone Schevers, Begeleider

Opening locatie Vicaris Aertsweg in Schijndel
Op zaterdag 17 maart jl. – tijdens de Week
van Zorg en Welzijn – hebben cliënten en
medewerkers van de Rietbeemd met trots de
nieuwe locatie aan de Vicaris Aertsweg in
Schijndel geopend. Tijdens de opening hebben Harry Steenbakkers (beheerder van het
gebouw), Marieke Sweere (clustermanager bij
SWZ) en Henny van Maanen (cliënt) een boom
geplant op de parkeerplaats. Daarna was het
tijd om het glas te heffen met zijn allen.
De hele middag was er gelegenheid om de nieuwe
locatie te bezichtigen en ook de woningen aan
De Rietbeemdweg waren open voor het publiek.
De cliënten lieten de woningen met trots zien. Twee
cliënten die kaarten maken, hadden zelfs een hoekje ingeruimd om deze te verkopen. Aan het einde
van de middag kon iedereen bij de frietkar nog iets
lekkers halen. Het was een drukke en gezellige dag
waarvan de cliënten en medewerkers genoten
hebben.
Aan de Vicaris Aertsweg te Schijndel heeft SWZ 9
appartementen. De bewoners van deze appartementen hebben beperkingen als gevolg van een
aangeboren of een niet aangeboren hersenletsel.
De mate van zelfstandigheid is divers. Er zijn cliënten die zelfstandig kunnen wonen en alleen begeleiding nodig hebben en er wonen ook cliënten
met een uitgebreidere zorgvraag.

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Kwaliteit van leven; daar gaan we samen voor
Merkbare mensgerichte zorg, dat is waar SWZ voor gaat. Hoe we deze zorg verlenen verschilt van cliënt tot cliënt, want iedereen heeft zo zijn
eigen wensen en mogelijkheden. Zo voegen we waarde toe aan het leven van onze cliënten. Om dit goed te doen kunnen we van elkaar leren. In
het kwaliteitsverslag over 2017 hebben we opgeschreven hoe we hier vorig jaar aan gewerkt hebben en wat we nog beter kunnen doen.
Het kwaliteitsverslag is één onderdeel van het
kwaliteitskader gehandicaptenzorg. In het verslag wordt opgeschreven wat goed gaat, leren
we wat beter kan en hoe we daaraan werken.
Om zo de kwaliteit van de zorg te vergroten.
Het verslag over 2017 is opgebouwd rondom
3 thema’s: comfort, regie en ontwikkelingsmogelijkheden. Met voorbeelden wordt uitgelegd hoe
deze thema’s in 2017 vorm en inhoud hebben
gekregen. Het verslag is ook getoetst bij de
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van SWZ.
Daarnaast zijn er medewerkers en cliënten van
collega-organisatie Severinus uit Veldhoven op
bezoek geweest bij SWZ. Zij hebben beoordeeld
of wat we in het verslag schrijven ook terug
zien in de praktijk. Ze hebben ons complimenten
en kritische noten gegeven. Ook zijn enkele

maar ook weer tips mee terug genomen voor
SWZ. Zo leren we van en met elkaar om te komen
tot betere zorg.
Wilt u meer weten over het kwaliteitsverslag?
Het hele verslag kunt u vinden op de website van
SWZ, http://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/
organisatie/downloads/jaarverslagen/. Ook is er
een samenvattende versie gemaakt speciaal
voor cliënten.

medewerkers en een cliënt van SWZ bij Cello
gaan kijken. Wij hebben daar niet alleen hun verslag beoordeeld en getoetst aan de praktijk,

Heeft u nog tips en tops voor SWZ, dan horen we
dat graag. Over 2018 gaan we namelijk ook weer
een kwaliteitsverslag maken. Wilt u iets delen,
neem dan contact op met Elly Thuis, kwaliteitsadviseur bij SWZ. Dit kan via de Redactie:
redactienieuwsbriefSWZ@swzzorg.nl.
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Door Maike Schapendonk, Persoonlijk Begeleider

Activiteiten bij AC Van Speijk in Helmond
Voetballen bij Helmond Sport

Pannenkoeken bakken

Laurens Hendriks vertelt over het bezoek
aan Helmond Sport.

Het pannenkoeken bakken was superleuk!
Diverse cliënten van AC Van Speijk hebben
met 3 dames van de PABO in Helmond pannenkoeken gebakken alsof hun leven er
vanaf hing. Iedereen heeft genoten, zowel
van het máken als het opeten. Een zeer geslaagde dag!

“Rond 10 uur kwamen de spelers van Helmond
Sport op bezoek bij AC Van Speijk. In de ochtend gingen we met de spelers van Helmond
Sport een schilderij maken op doek. Daarna
hebben we het schilderij overhandigd aan de
spelers. Er was ook een fotograaf aanwezig.
Tijdens het schilderen konden we vragen stellen aan de spelers. In de middag werden we
opgehaald met busjes om naar Helmond Sport
te gaan. Daar aangekomen kregen we een rond
leiding. We mochten de kleedkamers zien, waar
iedere speler een vaste plaats heeft. Daarna
gingen we naar het supporterscafé waar de
supporters voor en na de wedstrijd bij elkaar
komen. Ook hebben we de Business plaatsen gezien waar de mensen zitten die zakelijk met
Helmond Sport te maken hebben. Daarna zijn
we op het veld gaan voetballen. Er werden
2 teams gekozen en daarna werd er fanatiek gevoetbald. Het was een mooie dag!”

Het Abel Tasman project
loopt goed!
Het Abel Tasman project wordt opgepakt door
onze stagiaire Nienke, samen met cliënten vanuit AC van Speijk én bewoners van de Abel
Tasmanflat. Bewoners van de Abel Tasmanflat
vroegen of wij samen met hen een kunstproject wilden maken voor de flat. Iedereen geniet
erg van het samen maken van dit kunstproject.
Een mooie samenwerking waarbij onze cliënten straks bij de officiële onthulling van het
kunstwerk uiteraard ook uitgenodigd zijn.

Door Elle Kersten, Persoonlijk Begeleider

Prokkelen bij de Tonnaerstraat in Eindhoven
Ook dit jaar organiseerde DELA weer
een DoeGoedWeek. Begin juni zijn 5
medewerkers van DELA op de Locatie
Tonnaerstraat in Eindhoven geweest,
om samen met een aantal cliënten een
leuke activiteit te ondernemen.
Zij hebben koekjes en cakejes gebakken
en alles daarna samen opgegeten, onder
het genot van een kopje koffie. Zowel
de cliënten als de medewerkers van de
DELA, hebben het een gezellige ochtend
gevonden en vonden het leuk om met elkaar kennis te maken.

PAGINA 6				SWZ nieuwsbrief

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Gespot... Mark Lucius
Mark Lucius heeft ambitie. Zijn droom is een betaalde administratieve baan die aansluit op zijn mbo-opleiding. Daar werkt hij – samen met
Ambitie – hard aan. Bij zijn werkgever Kanters BV in Veghel zijn ze blij dat Mark bij hen werkervaring komt opdoen.
“Ik ben echt heel blij met deze werkervaringsplaats,”
vertelt Mark. “Ik kan niet zo goed stilzitten. Al tijdens
mijn studie deed ik werkervaring op in een bibliotheek. Toen woonde en werkte ik in Nijmegen. Na
mijn opleiding ben ik in Veghel gaan wonen. Daar
kon ik al snel één dagdeel per week aan de slag bij
de bibliotheek en twee dagdelen bij een koffiebranderij. Via Kook Kunst Tinks ben ik bij de koffiebranderij terecht gekomen. Allebei ontzettend leuk
en afwisselend werk. Dat is voor mij belangrijk,
want ik wil niet steeds dezelfde taken doen.”
Snel geregeld
Mark weet wat hij wil: afwisselend werk met voldoende uitdaging. Ook wilde hij graag een administratieve functie. Of zoals hij zelf zegt: “Ik heb
daarvoor een diploma gehaald en wil verder groeien in mijn vak.” Hij besprak zijn wens met jobcoach
Maarten van Doremalen van Ambitie. “Toen ging
het snel,” vertelt Mark. “Maarten maakte onmiddellijk en heel actief werk van mijn wens om administratief werk te doen. Samen met hem kon ik kennismaken bij de buren van Kanters. Dat bedrijf had
op
dat
moment geen functie beschikbaar. Maar ik kon wel
bij Kanters op gesprek komen én ik mocht twee
dagdelen per week aan de slag!”
Werk verzetten
Sander Verhagen is teammanager Operatie bij
Kanters. Hij is erg blij met Mark. Dat geldt ook voor
Emel Luijsterburg die Marks werkzaamheden coördineert. “Mark verzet werk waar wij minder gauw
aan toekomen, maar dat zeker gedaan moet worden,” vertelt Sander. “Hij maakt onder meer projectdossiers en zorgt dat alle benodigde informatie
en prints in het dossier zitten. Dat is belangrijk voor
een actueel projectdossier, ons archief en het

Gespot…
In de rubriek ‘Gespot’ geven we cliënten van
SWZ 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.

“We zijn blij
met Mark in
ons midden”
draagt bij aan een soepel werkproces. Mark
registreert ook storingsmeldingen in ons systeem
en verzorgt bijvoorbeeld adresseringen voor
mailings. Daarmee verlicht hij het werk van zijn collega’s.” Emel vult aan: “Mark is een fijne collega. Hij
ziet het werk dat er ligt en ontlast onze collega’s. Hij
is punctueel, zorgvuldig en een echte doorzetter.
Veel mensen denken dat je heel veel extra moet
doen om iemand een werkervaringsplaats te bieden. Maar dat valt in de praktijk reuze mee. Elke
nieuwe collega moet je inwerken. Mark werkt hard
en veel, maar zijn energie is beperkt. Structuur, ritme, overzicht en dosering van het werk zijn belangrijk voor hem. Daarom coördineer ik de werkzaamheden voor hem. Daarnaast bespreekt Mark
regelmatig met jobcoach Maarten van Doremalen
hoe het gaat. En ook Sander en ik kunnen met al
onze vragen bij Maarten terecht.”

Winst voor iedereen
De werkervaringsplaats van Mark biedt winst voor
iedereen. “Ik wil graag zinvol werk doen en mijn
steentje aan de maatschappij bijdragen,” legt Mark
uit. “Met deze werkervaringsplaats kan dat.” Kanters
BV heeft een medewerker die andere collega’s ontlast. Maar er is meer. “Als familiebedrijf vinden we
het ook belangrijk om maatschappelijk onze
verantwoordelijkheid te nemen,” vertelt Sander.
“Bovendien zien steeds meer opdrachtgevers, zoals
gemeenten en waterschappen, graag dat je aan social return doet. Dat is in ons technische vak van onder- en bovengrondse infrastructuur en rioolgemalen best lastig. Toch nemen we vol overtuiging deel
aan de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. We
staan op trede 2. Dat betekent dat we meer dan gemiddeld bijdragen aan de werkgelegenheid voor
kwetsbare groepen. We werkten bij Kanters al
samen met onder meer IBN en WSD in het mvoplatform. Toen Maarten van Doremalen contact
opnam om te vragen of we misschien werk hadden,
stonden we daar meteen voor open. En nu zijn we
gewoon blij dat we Mark in ons midden hebben.”

Wil jij ook werk maken van werk?
Kijk dan op www.ambitie.org
hoe we je kunnen helpen.
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Door Carla den Otter, Recreatie Zonhove

Stichting Welzijn Zonhove zorgt voor
circus spektakel op SWZ Zonhove!
Cliënten en hun familie hebben op 1e Pinksterdag genoten van het gezellige Circus
Alexander, dat zijn tent had opgeslagen op
het evenemententerrein van SWZ Zonhove. In
drie voorstellingen konden de bewoners van
Zonhove en hun familie genieten van een
wervelende show.
De voorstelling was een vrolijke mix van muzikaal entertainment, acrobatiek, clownerie,
jongleren en kleine dieren. Het publiek had
voldoende ruimte rondom de piste om alle artiesten goed te kunnen zien. Het werd een
dagje genieten van alles wat een circus te bieden heeft. Zoals jongleur Nigel Voets. Dit enthousiast circustalent is ook bekend van Hollands Got Talent. Verder was er een diabolo
kunstenaar uit Moskou, een acrobaat uit

Duitsland, een vrolijk hondje en natuurlijk ontbrak ook de clown niet.
Circus Alexander is een fonkelende diamant in
een kleine verpakking. Het circus werd mogelijk gemaakt door Stichting Welzijn Zonhove.
Het bestuur probeert ieder jaar weer een leuk
evenement te organiseren voor de bewoners
van Zonhove. En met een rode piponeus bij
binnenkomst voor alle gasten, en een heerlijke traktatie bij het afscheid, is dat ook dit jaar
zeker weer gelukt!
Dank je wel Cristel, Willemien, Arold, Henk,
Jacques en Beus. Jullie hebben als Bestuur van
Stichting Welzijn Zonhove weer heel veel
mensen een TOP dag bezorgd!

Gedicht door Yvonne Marinussen

Circus

Donateurs gezocht
Door Stichting Welzijn Zonhove

Vond u het circus ook zo leuk? Wij willen het circus nog een keer terug laten komen!
Wilt u ons helpen dat te realiseren? Word dan donateur! Kijk voor meer informatie op
onze website www.stichtingwelzijnzonhove.nl

De Vrienden van Zonhove hebben dit jaar een circus georganiseerd.
Nou ik zal je eerlijk zeggen, dit is erg gewaardeerd.
Dit onderwerp namen ze mee.
Ja, dit was een héél goed idee!
Er was een clown die ook kon toveren
en veel harten kon veroveren.
Het was geweldig, echt reuze.
Bij binnenkomst in de circustent kregen we allemaal rode neuzen!
Iedereen was verrast en blij.
Ja ja, echt geloof dat maar van mij!
Veel acrobaten hoeven volgens mij geen fysiotherapie.
Ze waren lenig, potverdorie!
Het was warm in die tent hoor.
Een hondje ging onder de benen van een jonge dame door!
Er was nog meer te zien: een man met jongleerballen.
Ik moest wel lachen, want hij liet ze ook vallen.
Ja hoor, ik lag echt in een deuk.
Ik was nog nooit in het circus geweest. het is gewoon erg leuk!
Rick, die helaas niks ziet,
daar weet ik toch van dat hij geniet!
Zijn vader Henk heeft dit mee georganiseerd.
Dit was héél goed en zeker niet verkeerd.
Ik zou zeggen het is voor herhaling vatbaar,
echt waar!
Dankjewel, wat deze organisatie doet!
Hou de mensen maar alert, dat is goed.
Want het is gezellig en dat moet!
Maak plezier in je leven.
Dat zeg ik dan maar even!
Ook al valt het soms niet mee!
Daarom hebben we Vrienden van Zonhove.
En kom maar met een nieuw idee.
Bedankt voor alles hoor!
Ga maar met die mooie activiteiten door!
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Door Carla den Otter, Recreatie Zonhove

Geslaagde “Verkeersweek op Wielen”
wint Gouden Prokkel
We kijken terug op een zeer geslaagde Verkeersweek op Wielen, waarbij bewustwording van verkeer en beleving van snelheid en parkeerproblemen door bewoners en terreingebruikers onder de aandacht zijn gebracht. Tijdens de spectaculaire opening werd door Wethouder Vortman
en Yvonne den Exter (Regiomanager Son) het belang van verkeersveiligheid voor rolstoelgebruikers nog eens benadrukt, alsmede dat we daar
allemaal aan moeten bijdragen!
In de week van 5 t/m 10 juni jl. zijn
er allerlei activiteiten op het gebied van veiligheid op het terrein
van Zonhove georganiseerd. Zo is
er geflyerd om geparkeerde auto’s
van een OKÉ of JAMMER flyer te
voorzien. Weggebruikers zijn geattendeerd op hun snelheid door
o.a. lasergun-metingen van cliënten samen met een medewerker
van Veilig Verkeer Nederland.

Ook konden alle bewoners zich inschrijven voor een speciaal behendigheidsparcours. Op dit par-

cours kon je kennis maken met
bijvoorbeeld een zandbak, grindbak, zebrapad, wildrooster, overstekende kliko’s, maar ook waren
er allerlei verkeersborden en stoplichten in het parcours verwerkt.
Een paar gevaarlijke situaties waren nagebootst om bewoners te
attenderen op wat er allemaal kan
gebeuren op straat en op het Zonhove terrein. Zoals bijvoorbeeld
een geparkeerde auto waarbij
plotseling de deur openzwaait en
iemand uitstapt.
Maar ook bezoekers, personeel en
andere gebruikers van het terrein
is gevraagd om met elkaar te praten over verkeersveiligheid tijdens
het Powercafé. De kennis van verkeersregels werd getest tijdens
de Pub Kwis. Tijdens de afsluitende
sponsorloop en certificaatuitrei-

king hebben we nog even met elkaar gesproken over de ervaringen
van deze week. Een zeer geslaagde
week waarbij we hebben geprokkeld met alle buurtgenoten, de
Wethouder, medewerkers van de
gemeente Son en Breugel, Dela,
Harting-bank, Veilig Verkeer Nederland en ouders, medewerkers
en vrijwilligers van SWZ.

Foto: Jeroen Maassen

Op vrijdag 29 juni ontvingen we
tijdens de Prokkel-uitreiking in
Utrecht de “Gouden Prokkel” in de
categorie “Innovatief”!

Wil je ook je eigen
gezonde snack mee
voor onderweg?
Bij Kook Kunst Tinks
nu de juiste trommels en
bekers van Mepal.
Op vertoon van deze
bon ontvang je hierop
20% korting!

!
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Column door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Meer grip op de paniek
Als gevolg van mijn hersenletsel heb ik meer moeite met kiezen en beslissen. Gewone dagelijkse dingen, zoals kledingkeuze en boodschappen
doen, zijn stressvoller geworden en kosten meer energie. Ook het ´schakelen´ in mijn hoofd naar een onverwachte taak of situatie verloopt trager. Bijvoorbeeld als onaangekondigd bezoek de planning van mijn dag doorkruist. Paniek ligt met regelmaat op de loer. Hierbij realiseer ik me
dat ik ook wel eens wat nonchalance en vermogen tot loslaten mis. Dat maakt het niet eenvoudiger!
In de eerste jaren na mijn herseninfarcten liet ik
me te makkelijk en te vaak overspoelen door de
paniek. Het was nodig om op een andere manier
om te gaan met mijn verminderde flexibiliteit.
Inmiddels heb ik geleerd om een beeld te maken
van het paniekgevoel. Voor mij is het een duiveltje.
Dit helpt me om te beseffen dat ik een keuze heb
in het toelaten van de paniek. Nu ga ik niet verkondigen dat dit helemaal is gelukt. Wel durf ik te
zeggen dat het veel beter gaat sinds ik strenger
omga met mijn paniekduiveltje.

ning in mijn buik als hij voor de deur staat. Ik weet
dat er meerdere momenten zijn waarop ik kan
bepalen hoe ver ik hem laat komen. Doe ik eigenlijk wel de voordeur open? Laat ik hem in de hal
staan en houd ik de deur naar de kamer dicht? En

als hij toch weer in de huiskamer is, hoef ik hem
niet zomaar op de bank te laten zitten. Koffie geven hoeft al helemaal niet! Laat staan iets lekkers,
kom op zeg!
Op steeds meer momenten lukt het me om op
deze manier mijn stressgevoel af te remmen en
mezelf te herpakken. Als het niet lukt raak ik er
minder van in de put. Ik weet dat er een volgende
keer een nieuwe kans is. Helemaal verdwijnen zal
mijn paniekduiveltje niet, maar hij krijgt geen
vanzelfsprekend plekje meer op mijn bank!

Ik weet dat hij altijd wel ergens in de buurt rondhangt en dat hij vooral heel graag binnen komt.
Hij is lang gewend geweest dat hij zomaar kon
aanbellen en dan verzekerd was van een plekje
op de bank. Mét een kopje koffie en vaak zelfs
iets lekkers erbij. Hij werd gewoon door mij met
open armen ontvangen en verwend. En dat niet
alleen, alles wat hij zei nam ik voor waar aan. “Dat
gaat echt niet lukken hoor, je kiest toch het verkeerde, je bent gewoon niet goed genoeg”. Gelukkig heb ik bijgeleerd! Ik herken nu de span-

Jeannette heeft in 2009 binnen een maand twee
herseninfarcten gehad. Als gevolg hiervan raakte zij
linkszijdig verlamd. Door intensieve revalidatie is dit
nagenoeg helemaal hersteld. Aan de buitenkant zie
je niets meer aan haar. Jeannette heeft nog wel last
van onzichtbare gevolgen. Zij vertelt hierover in
haar columns. Daarnaast geeft zij als ervarings
deskundige presentaties voor o.a. Hersenz, schrijft
ze blogs en doet ze interviews voor Nederland
Onbeperkt.

Door Bewoners en Medewerkers Woonvorm Someren

Sightseeing SWZ
Tijdens een bezoekje van Jody Cath vorig jaar op
de woonvorm in Someren kwam een bewoonster met de opmerking dat ze andere woonvormen en bewoners van SWZ nog nooit gezien
had. Dat bracht ons op een idee. We organiseren
een ‘sightseeing SWZ’ waarbij wij naar locaties
van SWZ toe gaan waar we nog nooit geweest
zijn. We hebben contact gelegd met Xenia van
de woonvorm in Den Bosch en wij waren welkom. Leuk!

ting Den Bosch naar Woonvorm 13 Loten.
We werden daar hartelijk ontvangen door
het personeel en bewoners. Zij hadden
heerlijke cake voor ons gemaakt en na het
nuttigen van de cake en een drankje kregen we een rondleiding door deze woonvorm. Heel interessant en wat wonen ze
mooi aan het water.
Na afloop zijn we in het park nog dé echte
Bossche bol gaan eten en hebben we zo
deze dag afgerond.

Het was hartstikke gezellig, interessant, we hebben bewoners
ontmoet, collega’s, kortom voor
herhaling vatbaar. In het najaar
komt deel 2 van onze sightseeing SWZ.
Op 21 april vertrokken we met 8 bewoners en 4
medewerkers/vrijwilligers met de taxi richting Den
Bosch. Met eerst een tussenstop bij Lunchroom
De Keyser in Helmond voor een heerlijke lunch. De
lunchroom hoort ook bij SWZ dus dat paste heel
goed bij ons project. Na de lunch gingen we rich-

Het is misschien ook wel
een leuk idee voor jullie
locatie. Heb je zin om een andere locatie te zien, kom maar
langs. Iedereen is welkom.
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Door Werkgroep Communicatie Cliëntenraad SWZ

Nieuws
van de
Cliëntenraad

Verkort Jaarverslag 2017
voor de nieuwsbrief
Het afgelopen jaar is er veel aandacht gegaan
naar de veranderingen binnen SWZ naar Zelforganisatie. Verder heeft de Cliëntenraad veel
gesproken over de plannen van nieuwbouw en
verbouw op een aantal locaties, met name het
project op locatie Zonhove.

onder begeleiding van Berckeley Square om de
samenwerking binnen de Cliëntenraad te optimaliseren.

In de bezetting van de Cliëntenraad zijn in de loop
van 2017 geen grote veranderingen opgetreden.
Wel hebben wij afscheid genomen van Marieke
Ubbink die ons sinds de oprichting als begeleider
heeft bijgestaan en is Mark van Zutven weer teruggekomen in de Cliëntenraad.

Een belangrijke zorg is en blijft de contacten met
de achterban. Met Regio 1 (Son en Breugel) zijn de
contacten goed. Het is enorm moeilijk om informatie te krijgen van de verschillende locaties
buiten Son en Breugel ondanks de uitbreiding van
de Cliëntenraad vorig jaar. Wij vragen ons steeds
af hoe wij de cliënten buiten Son en Breugel
het beste kunnen vertegenwoordigen als zij
nauwelijks met ons communiceren.

Er zijn negen adviesaanvragen voorgelegd die wij
beoordeeld hebben, en er is een project geweest

U kunt het complete jaarverslag opvragen via een
e-mail aan cliëntenraad@swzzorg.nl.

Door Ineke van den Berg, Secretaresse Raad van Bestuur

Rond de Tafel Gesprek met
verwanten van cliënten van SWZ
Als cliënt van SWZ heeft u diverse mogelijkheden om met medewerkers en leidinggevenden van SWZ in gesprek te gaan. Voor uw verwanten is dit vaak wat lastiger. Toch zouden
wij ook graag met hen van gedachten willen
wisselen. Waarom? Omdat we elkaar kunnen
inspireren en van elkaar kunnen leren. Wanneer u denkt dat uw verwanten hier interesse
in hebben, dan wil ik u vragen hen dit artikel
te laten lezen.
Wilt u wel eens van gedachten wisselen met het
management van SWZ? Heeft u een leuk idee of
juist een dilemma wat u in zou willen brengen?
Bent u benieuwd hoe andere ouders / verwanten er tegenaan kijken? Dan is het Rond de Tafel
Gesprek misschien iets voor u. Bij dit gesprek is

de bestuurder Jody Cath aanwezig en één van de
leden van het Strategisch Team.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het Rond
De Tafel Gesprek op:
• 15 oktober 2018 om 19.00 – 21.00 uur
in Eindhoven
• 23 oktober 2015 om 19.00 – 21.00 uur
in Den Bosch

Wist u dat?
• de Cliëntenraad zich aan het voorbereiden
is op de veranderingen van de Wet WMCZ
(Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)? Echter, door de steeds maar
uitgestelde discussie door ‘Den Haag’ is er
nog geen definitief besluit. De Cliëntenraad verwacht niet dat er voor einde 2018
een besluit is.
• de Cliëntenraad participeerde in de organisatie van de ‘Verkeersweek op Wielen’ die
naar aanleiding van zorgen van cliënten
over veiligheid op het Zonhove terrein
werd georganiseerd?
• de Cliëntenraad verheugd is om te horen
dat cliënten van AC Duinendaal in Den
Bosch blij zijn met de renovatie? Cliënten
vinden dat “het mooi is geworden en dat
het de werkvreugde verhoogt”.
• vaak wordt gedacht dat het geen zin heeft
om de Cliëntenraad op de hoogte te stellen van wat er leeft op de woonvorm en
dagactiviteit? Wij dagen je uit om ons wel
op de hoogte te stellen.

Samen met het bestuur kunt u in gesprek gaan
over wat goed gaat bij SWZ en wat beter zou
kunnen. Het doel is elkaar te inspireren en verder te helpen. Er is plaats voor maximaal 20
deelnemers. U kunt zich aanmelden bij het
secretariaat Raad van Bestuur op telefoonnummer 088-7998080 / per e-mail aan secretariaat.
raadvanbestuur@swzzorg.nl.

Wilt u ook graag
weten wat lokale
Cliëntenraden
allemaal doen?
Het zou ontzettend leuk en informatief
zijn om te horen waar de diverse lokale
Cliëntenraden mee bezig zijn. Je zou via
de nieuwsbrief of SWZ Plein iets kunnen
vertellen over wat er plaatsvindt op de
locatie, waar jullie mee bezig zijn en waar
wij mee kunnen helpen. Stuur ons een
bericht en wij zorgen voor plaatsing en
opvolging.

Colofon
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