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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Ode aan onze medewerkers
en vrijwilligers
Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich iedere
dag opnieuw in om goed te doen en een bijdrage te
leveren aan een waardevol leven.
Ook zijn er medewerkers die de medewerkers in de zorg
ondersteunen om hun werk makkelijker te maken.
Werken in de zorg is geen roeping, maar een vak, een
mooi vak! Werken mét mensen en vóór mensen. Geen
dag is hetzelfde, ieder mens heeft een eigen verhaal.

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie

Kwaliteitsverslag 2018
SWZ werkt aan merkbare mensgerichte zorg. Hoe we deze zorg verlenen, verschilt van
cliënt tot cliënt. Want iedereen heeft zijn eigen wensen en mogelijkheden.
Op deze manier willen wij waarde toevoegen aan het leven van onze cliënten.
In ons kwaliteitsverslag over 2018 hebben
wij beschreven hoe we de merkbare mensgerichte zorg vormgeven; wat daarin goed
gaat, wat nog niet zo goed gaat en wat we
nog niet hebben opgepakt. Op deze manier leggen we verantwoording af over de

kwaliteit van zorg die we bieden. Daarin zijn
we zo transparant en eerlijk mogelijk te werk
gegaan.
2e jaar
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer
een kwaliteitsverslag opgesteld. Met veel
plezier hebben we dit jaar gewerkt aan ons
tweede kwaliteitsverslag. De feedback die
we vorig jaar hebben gekregen over het
kwaliteitsverslag hebben we meegenomen
in het verslag over 2018. Zo staan de verbeteracties duidelijker vermeld en - niet onbelangrijk - we hebben voor onze cliënten, die
daaraan behoefte hebben, een eigen versie
gemaakt met mooie tekeningen.

Uit onderzoek is gebleken dat de medewerkers van SWZ
een grote motivatie en betrokkenheid hebben om hun
werk goed te doen en dat wordt zeer gewaardeerd. Zeker
in een tijd dat er steeds meer wordt verwacht van
medewerkers in de zorg: de werkdruk neemt toe, de
verwachtingen van zorgvragers ook.
Onze medewerkers verdienen een groot compliment
voor hun inzet en verdienen het om in het zonnetje gezet
te worden. Dit hebben we gedaan door een ‘Ubuntu’-dag
in de Efteling te organiseren. Ubuntu is een Afrikaanse
filosofie die zegt dat een mens alleen menselijk kan
worden door anderen. 750 medewerkers en vrijwilligers
hebben aan deze dag deelgenomen. Het was een
prachtige dag!
Hoe mooi zou het zijn als u als cliënt, familie of andere
betrokkene uw waardering laat blijken door een persoonlijk compliment te geven aan een team of een medewerker? Ik weet zeker dat u een glimlach terug zult krijgen.

Lees verder op pagina 7.

Hersenz helpt ook op de langere termijn

bij de eerste deelnemers aan
Hersenz.

Door Rianne Kessels, Adviseur PR & Communicatie
SWZ doet al enkele jaren mee aan het behandelprogramma Hersenz. Met dit programma leren cliënten en partners beter omgaan met de gevolgen van NAH op de
langere termijn. Die gevolgen zijn voor iedereen verschillend, maar altijd ingrijpend. Met trainingssessies leren cliënten en hun naasten omgaan met onder meer
vermoeidheid, overprikkeling, moeite met plannen en organiseren en gedragsproblemen. Het behandelprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele
training bij cliënten thuis.

Natuurlijk willen we weten
of het behandelprogramma
van Hersenz ook op de
lange termijn werkt voor
onze cliënten. Daarom heeft
Maastricht University een
tweede onderzoek gedaan

Het eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden in 2016 en
daaruit kwam o.a. naar voren
dat deelnemers aan Hersenz
beter hun persoonlijke doelen behaalden, beter fysiek
Lees verder op pagina 7.
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Door Yvonne Marinussen

In de lente
In de lente is iedereen blij.
Ja, geloof dat maar van mij.
Ik weet niet hoe ik het moet verklaren,
maar vaak begint iedereen te paren.
Mens en dier hebben veel plezier
De varkens knorren vrolijk door het zand!
Ze worden verliefd, daarover hoef je niet te zwijgen.
Samen zullen ze biggetjes krijgen.
De haan heeft het ook vlug gedaan!
Hij zit op stok.
Samen zeggen ze: ‘tok tok’.
Dat vind ik okay.
Lekker spelen en lekker ruiken.
De natuur is mooi, dan kom er een kuiken.
Ze voelen zich gelukkig en blij.
En dan komt er ook nog een ei.

Lunchroom De Keyser is het leukste
restaurant van Helmond!

Een ei is een vrucht voor een nieuw leven.
Daar wil toch iedereen naar streven!
Wees zuinig op de natuur.
Anders is alles voor korte duur.
Geen mens en dier plagen.
Dan kunnen we bijna alles van elkaar verdragen.
Dit is mijn wijze les.
Ik wens iedereen veel lentekriebels en succes.

Lunchroom De Keyser in Helmond won in 2018 de prijs voor het leukste restaurant van
Helmond. Daar waren de medewerkers natuurlijk heel trots op. Aan bedrijfsleider Willem
Snijders vroegen we naar het recept van dit succes. Zijn antwoord? “Een mix van de juiste
medewerkers, een lekkere menukaart en een fijne lunchroom.”

Liefs van Yvonne,
want die heeft dit gedicht verzonnen!

En een fijne lunchroom is De Keyser zeker. De
zaak is goed toegankelijk en heeft een mooie,
rustige en sfeervolle uitstraling. Er is genoeg
ruimte om op je gemak te genieten van een
hapje of drankje. Die staan er trouwens voldoende op de kaart. Al het eten wordt vers bereid in
eigen keuken. De koks maken daar een lekker
en mooi gerecht. De bediening zet dat professioneel en met veel plezier op tafel.

Super trots
Zo begon het ook met deze verkiezing. Lunchroom De
Keyser deed al eerder mee aan de verkiezing van het
leukste restaurant. De 19 medewerkers vonden dat zo
leuk dat ze tijdens het teamoverleg aangaven nog een
keer met deze verkiezing mee te willen doen. “Dat vind ik
zo gaaf aan ons team: dat ze het beste uit zichzelf en de
lunchroom willen halen,” zegt Willem. “Ik ben super trots
op ze. Niet vanwege de titel, maar wel vanwege hun inzet. Meedoen aan de wedstrijd heeft er voor gezorgd dat
we in Helmond bekender zijn geworden en dat mensen
ons beter weten te vinden. Dat is voor mij de grote winst.”

Meer bekendheid
Alle ingrediënten voor een goede lunchroom
zijn dus aanwezig. Maar daarmee win je niet automatisch de titel van het leukste restaurant. “We
hebben daar best veel werk in gestoken, want
het restaurant met de meeste stemmen wint de
titel.” zegt Willem eerlijk. “We hebben veel hulp
gehad van medewerkers en cliënten van SWZ!
Ook de Rotaryclub Helmond en netwerkclub
Ondernemers in Beweging (OIB) hebben ons
geholpen. Netwerkclub OIB ontbijt hier elke
woensdagochtend. Eén van de leden hoorde
dat wij meededen aan de verkiezing. Hij bood
aan om met zijn bedrijf een social media campagne op te zetten. Daar waren we heel blij mee.
Samen met ons team hebben we best veel werk
van de campagne gemaakt. We hadden onder
andere flyers in onze lunchroom liggen en heb-

ben die ook uitgedeeld in de stad. Ook leuk is
dat de Helmondse topkoks Jermain de Rosario
en Djailany van de Laarschot op hun Facebookpagina mensen opriepen om te gaan stemmen.
Wat ik belangrijk vind is dat we nu meer bekendheid hebben gekregen. Meer mensen weten
onze lunchroom te vinden.”
Nek-aan-nekrace
Winnen was niet het belangrijkste doel van De
Keyser. Maar toen bleek dat veel mensen op de
lunchroom stemden, werd het team steeds fanatieker. “Het was op een gegeven moment echt
een nek-aan-nek-race. We hebben toen nog wel
extra inspanningen gedaan om de titel binnen
te halen,” vertelt Willem. Als leukste restaurant
van Helmond gaat lunchroom De Keyser door
naar de verkiezing van leukste restaurant van
Brabant. “We staan in de top 10 en daar zijn we
blij mee. Maar we richten ons nu vooral weer op
het werk in de lunchroom,” zegt Willem. “We zijn
ook al aan het nadenken of we volgend jaar niet
aan een andere wedstrijd willen meedoen. We
koken hier echt heel lekker en naar eigen recept.
Dus ik vind het een idee om mee te doen aan
de wedstrijd voor het lekkerste broodje. Maar
dat beslis ik niet, want bij De Keyser bepalen we
samen wat we gaan doen.”

IN JULI & AUGUSTUS 20% KORTING OP JE REKENING
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Vrijwilliger in het zonnetje
Wie? Esther Hendriks–Van Gogh Wat? Vrijwilligster van locatie Zonhove

“Vrijwilligerswerk is me met de paplepel ingegeven”
Esther Hendriks-van Gogh woont letterlijk om de hoek van SWZ locatie Zonhove. Ze is in deze buurt opgegroeid en woont er nog steeds.
Als kind kwam ze al vaak op Zonhove, omdat haar opa en moeder er gewerkt hebben en haar moeder er later ook vrijwilligerswerk deed.
“Vrijwilligerswerk is me echt met de paplepel ingegeven,” lacht Esther. “Het is trouwens leuk om te doen en je krijgt er zoveel voor terug.”
De familietraditie wordt inmiddels voortgezet. Want dochters Floor en Maaike helpen ook regelmatig een handje mee op Zonhove. Bijvoorbeeld met de fotografie tijdens de paasviering op 20 april, waarvan je hier het mooie eindresultaat ziet.
Als kind kwam Esther vaak op het
terrein van Zonhove en hielp ze
wel eens een handje mee. Maar
vanaf 2007 is ze officieel vrijwilliger. ‘Ik ben toen begonnen als
vrijwilliger bij het therapeutisch
paardrijden.” Ook nu nog spelen
dieren een rol in het vrijwilligerswerk van Esther. “Ik ben persoonlijk vrijwilliger van een cliënt die
aan de Heriklaan woont. Hij is dol
op mijn honden en regelmatig
onderneem ik iets met hem. Met
iets kleins als samen gaan wandelen breng je als vrijwilliger zoveel
vreugde: bij een ander, maar ook
bij jezelf.”
Gehurterbij
Naast persoonlijk vrijwilliger is Esther ook nog bestuurslid van de
zeer actieve buurtvereniging ‘Gehurterbij’. Alle cliënten van Zonhove zijn lid, net als veel bewoners
van de omliggende straten. “Onze

buurtvereniging is in 2011 opgericht,” vertelt Esther. “We hadden
toen een klein feestje om te vieren
dat de renovatie van de Antoon
van de Venstraat klaar was. Zowel
buurtbewoners als bewoners van
Zonhove waren daarbij. Het was
zo gezellig dat we besloten heen
buurtvereniging op te richten. We
zijn uniek in Nederland, omdat
mensen met en zonder beperking
lid zijn van onze club. Daarvoor
hebben we in 2011 ook een Gouden Prokkel gekregen. Dat was
leuk, maar eigenlijk vinden we het
normaal dat we samen leuke activiteiten organiseren. Vandaar ook
de naam ‘Gehurterbij’. We organiseren onder meer de Kersttocht,
paaseieren zoeken, meedoen
met de Carnavalsoptocht, de
Halloweentocht, de jaarlijkse
buurtbarbecue, vuurwerk met
Oudjaar en de herfstwandeling.
Maar we zijn ook de drijvende

kracht achter het buurtpreventieteam dat in de avonduren en
nacht vrijwillig een oogje in het
zeil houdt. Ik ben er trots op dat
zoveel buurtbewoners zo praktisch bijdragen aan een veilige
leefomgeving. Daarnaast collecteren we met onze buurtvereniging jaarlijks voor het Oranjefonds. De helft van de opbrengst
vloeit in onze clubkas. Daar zijn
we blij mee, want daar kunnen
we leuke activiteiten van organiseren.”
Themavieringen
Organiseren zit Esther in het
bloed. En dus kon ze geen nee
zeggen toen ze werd gevraagd
om als vrijwilliger mee te denken
en te helpen bij de themavieringen op Zonhove. “Ik vind het mooi
om bij belangrijke tradities stil te
staan. Kerstmis, Carnaval, Pasen
en de zomer zijn momenten om

stil te staan bij al het moois om
ons heen. Samen met de werkgroep en de geestelijk verzorger
van Zonhove bedenken we een
mooie viering. En natuurlijk help
ik dan ook tijdens de viering weer
mee. Gewoon, omdat ik zo geniet
van de cliënten die genieten van
de viering!” Hoeveel uur Esther
per week aan vrijwilligerswerk
besteed? “Daar denk ik niet eens
aan,” lacht Esther. “Ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind en ik
er voldoening uithaal!”

Column door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Een leeg hoofd
Het is iets waar ik ontspannen en
blij van word. Iets wat me weer goede moed geeft als ik een baaldag
heb. Iets wat ik alleen kan doen
maar veel liever samen met anderen, omdat het zo’n geweldig gevoel van verbondenheid geeft. Extra bonus: het blijkt ook nog heel
gezond te zijn, want je traint borst-,
buik- en rugspieren en de longcapaciteit wordt erdoor vergroot.
Voor een goed verstaander met dezelfde hobby is dit misschien voldoende uitleg. Voor anderen: ik heb
het over zingen. Gewoon lekker op
amateurniveau, met het verlangen
en de motivatie om het steeds een

beetje beter te kunnen. Zingen geeft
me zo veel! Ook al heb ik van alles in
mijn hoofd om over na te denken of
te piekeren, als ik ga zingen raakt
mijn hoofd leeg. Dan ben ik bezig
met de noten, de tekst en de beleving die ik wil overdragen. Klankkleur, timing en volume. Hersentraining ten top! Voor lastige gedachten
is dan echt geen ruimte meer. Daarvoor in de plaats komt een warm ‘yes
we can’-gevoel. Euforisch kan ik me
voelen, kippenvel, als het allemaal samenkomt en klopt. Dat geeft zoveel
voldoening en positieve energie!
Prof. Dr. Erik Scherder, hoogleraar
neuropsychologie, maakt me nog ex-

tra blij. Hij stelt dat zingen een positieve invloed heeft op ons brein. Zingen stimuleert namelijk de werking
van de frontale lob, een onderdeel
van de hersenen. Een belangrijke
taak van deze frontale lob is het reguleren van de amygdala, een hersendeel waarin onze emoties worden
verwerkt. Positieve emoties, zoals
blijdschap, maar ook negatieve zoals
verdriet, angst en stress. Hoe actiever
de frontale lob is, hoe beter hij de
amygdala kan reguleren, zodat negatieve emoties niet teveel de overhand krijgen. Daarom word ik dus zo
blij van zingen en geeft het me ontspanning. Het is niet alleen mijn gevoel, het is een bewezen feit!

Een kleine ‘maar’ hoort er eerlijkheidshalve ook bij. Het instuderen en
onthouden van de liedteksten kost
me meer tijd en energie dan vóór
mijn hersenletsel. De repetities met
de zanggroep zijn ’s avonds, ik moet
er dus de hele dag voor zorgen dat ik
niet te veel energie al opmaak. Soms
zijn de repetities erg druk en gebeurt
er eigenlijk teveel tegelijk. Maar nog
steeds slaat de weegschaal door naar
de positieve kant. Over het algemeen
brengt het zingen me meer dan dat
het me kost. En daar doe ik het voor,
want een leeg hoofd, daar heb ik op
zijn tijd behoefte aan!
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Door Stephanie Vigh, Adviseur PR & Communicatie

Buitengewoon betrokken
bij het nieuwe Zonhove
worden wel goed bekeken door het bouwteam.
Wie de droomplattegronden wil zien: binnenkort hangen ze in D’n Tref, in de buurt van het
Inspiratiehuis.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw op
Zonhove zijn in volle gang. Cliënten denken
actief mee.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de
uitwerking van de nieuwbouwplannen voor locatie Zonhove. Dit gebeurt in samenspraak met
alle betrokkenen. Van januari tot en met april
2019 heeft de projectgroep verschillende werksessies gepland. Tijdens deze zogenoemde
‘Bouwdagen’ denken medewerkers, ouders, verwanten en cliëntvertegenwoordigers mee met
de architecten en adviseurs. Ook cliënten geven
hun mening over de voorstellen.
Beleving en zelfstandigheid
In totaal zo’n 50 direct betrokkenen werken gezamenlijk aan de concrete invulling van de
nieuwbouw Zonhove en het terrein. Uitgangspunt is het in voorjaar 2018 opgestelde Masterplan en het beeldkwaliteitsplan. Waar liggen
kansen en verbeterpunten? De beleving van
cliënten staat voorop. Het gaat onder andere
over comfort, duurzaamheid, toekomstbestendigheid en zelfstandigheid van de cliënten. Alle
ruimten komen aan bod: het terrein met park,
bos, beek en paden. De toegangswegen en
parkeerterreinen aan de randen van het terrein.
En uiteraard de gebouwen voor wonen, dagbesteding, behandeling, vrije tijd en kantoren. In
groepjes bespreken de deelnemers de voorstellen, vragen en discussiepunten.

Samen werken aan Ontwerp
De projectgroep gaat met alle opgehaalde informatie en adviezen aan de slag. Alle eisen en
wensen worden stap voor stap verder uitgewerkt. Doel is te komen tot een Programma van
Eisen en een Voorlopig Ontwerp. End van het
jaar moeten die klaar zijn. Na toetsing van de
Stuurgroep volgt er een besluit.

Spaarhuis
Antonie en Leroy, twee cliënten die op Zonhove
wonen, zijn erg enthousiast over de komende
nieuwbouw. Ze weten dat er veel geld nodig is
om de nieuwbouw te realiseren en besloten een
handje te helpen….. Op de houtafdeling waar ze
beiden werken, maakten ze een prachtige spaarpot, in de vorm van een huis. Groot genoeg om
véél geld in te kunnen stoppen. Met het ‘spaarhuis’ kan geld ingezameld worden voor fijne extra’s, zoals snoezel- en speelvoorzieningen. De
werkgroep Fondsenwerving heeft het hartverwarmende initiatief omarmd. Op de derde
bouwdag in maart werd het ‘spaarhuis’ officieel
in gebruik genomen in het inspiratiehuis in D’n
Tref. De eerste donaties zijn een feit!
Speciale knutselavond
Op 26 maart was er een speciale knutselavond
voor cliënten om hun eigen droomkamer te maken. Er is flink geknipt, geplakt en geknutseld. De
droomkamers zijn de komende tijd te bewonderen in het inspiratiehuis in D’n Tref.
Droomsoos
Om erachter te komen hoe het ideale Zonhove
er volgens cliënten uitziet, hebben we op 30
april een Droomsoos gehouden in D’n Tref. Iedereen ging hard aan het werk om op een plattegrond van het nieuwe Zonhove aan te geven
wat zij het liefst op het terrein willen beleven.
Van knuffeldieren tot fitness apparatuur tot verlichte paden: alles kwam aan bod. Er is flink geknipt en geplakt en het resultaat mag er dan ook
wezen!
Alle plattegronden zijn op de foto gezet, alle
plaatjes zijn geteld en de uitkomsten zijn doorgegeven aan het bouwteam. Die waren er heel
blij mee, maar er is zó veel moois geplakt, dat het
terrein te klein is om alle dromen uit te voeren.
Niet alle wensen zullen dus uitkomen, maar ze

Volg de ontwikkelingen
Alle ontwikkelingen over de nieuwbouw, nieuwtjes en de planning vindt u terug op de website.
Kijk ook op de Facebook-pagina van Zonhove.
Hebt u ideeën of aandachtspunten? Noteer ze in
het Inspiratiehuis in D’n Tref op locatie Zonhove.
Of deel ze met ons via het contactformulier op
de website: www.nieuwbouwzonhove.nl
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Gespot... Esse Weledemariyam Gespot…
Esse Weledemariyam weet wat hij wil. Hij werkt hard aan de doelen die hij zichzelf gesteld heeft.
Sinds november 2018 werkt hij één dagdeel per week als telefonist bij Werknet SWZ. Daar beantwoordt hij de interne telefoontjes, zodat de overige medewerkers zich kunnen concentreren
op hun andere taken. Esse vindt het heerlijk werk, omdat hij graag andere mensen helpt.
“Soms zijn mensen die Werknet bellen, verbaasd
dat ze een man aan de telefoon krijgen,“ lacht Esse.
“Dat snap ik wel, want ik heb alleen vrouwelijke collega’s. Daar was ik trouwens snel aan gewend hoor!
Ik moest wat meer wennen aan mijn werk als telefonist. Maar gelukkig begeleidt Carrousel me heel
goed en krijg ik bij Werknet alle tijd om te leren.”
Mensen helpen
Leren in zijn werk: dat doet Esse graag. Dat was vorig jaar ook de reden om op zoek te gaan naar een
baan als telefonist. “Ik werk al anderhalf jaar met
veel plezier bij het Serviceteam op Zonhove. Ik zorg

onder andere voor koffie en thee bij vergaderingen
en houd de bar en keuken van D’n Tref netjes. Het is
leuk werk, omdat ik veel contact heb met mensen
en ze kan helpen.” Toch zocht Esse meer uitdaging
in zijn werk. Carrousel ging actief met zijn wens aan
de slag. “Vanuit school ben ik bij Carrousel terecht
gekomen. Zij hebben heel goed geluisterd naar wat
ik wil en kan en daar een baan bij gezocht,” legt
Esse uit. “Het is goed dat Carrousel regelmatig met
me bespreekt hoe het met mijn werk gaat en hoe ik
me wil ontwikkelen. Toen ik vertelde dat ik meer uitdaging in mijn werk wilde, ging Carrousel daar actief mee aan de slag. Ze hebben onder meer een

Carrousel is een samenwerkingsverband tussen Stichting MeeDoen Werkt en SWZ Zonhove.
We zijn een leer-werkorganisatie voor jonge mensen met een beperking, vanaf 16 jaar oud,
voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om zonder begeleiding en ondersteuning een
passende werkplek te vinden en te behouden. Carrousel zoekt naar een zo volwaardige
mogelijke dagbesteding of werk voor jongeren en (jong)volwassenen met een loonwaarde
van maximaal 50/60 %. Meer informatie: www.carrouselwerkt.nl

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.

test gedaan, zodat we wisten wat ik wilde en wat ik
goed kan. Daar rolde onder meer telefonist uit. Ik
vind het super dat Carrousel toen is gaan zoeken
naar zo’n baan. De kans om bij Werknet te werken
heb ik met twee handen aangegrepen.”
Groeien in het werk
Bij Werknet zagen ze voordelen in een telefonist die
de interne telefoontjes beantwoordt. “Ik filter aan
de telefoon hoe belangrijk een melding is. Bij een
urgente melding verbind ik meteen door. Bij andere
meldingen maak ik een notitie en zorg ik dat
Werknet later een e-mail stuurt waarin de vraag of
het verzoek beantwoord wordt,” legt Esse uit. “In het
begin was het best ingewikkeld om dat allemaal
onder de knie te krijgen. Werknet heeft een draaiboek gemaakt, zodat ik wist wat ik in welke volgorde moest zeggen en doen. Nu weet ik dat gewoon
uit mijn hoofd!” Esse heeft dus een flinke groei doorgemaakt en gaat steeds zelfstandiger werken. Sterker nog: hij heeft tussen de telefoontjes tijd om andere klussen te doen, zoals het versturen van
e-mails. Daar is Werknet blij mee, maar Esse ook. “Ik
heb heel veel geleerd en kan mezelf steeds verbeteren. Het is fijn dat mijn collega’s me complimenten
geven voor mijn werk. Ik ben er trots op dat ik deze
stap heb durven zetten. Ik heb er van geleerd dat je
een uitdaging moet aangaan om verder te komen.
Ik hoop dat ik daarmee andere mensen met een beperking kan inspireren. Ondanks je beperking liggen er kansen voor je. Wees niet bang om ze aan te
gaan!”
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Door Christel Porrey, Adviseur PR & Communicatie

Een geweldige ‘Ubuntu-dag’
in de Efteling!
Op 12 april vond de SWZ ‘Ubuntu-dag’ plaats.
Deze dag is eenmalig, speciaal voor alle medewerkers, stagiaires, leerlingen en vrijwilligers
van SWZ georganiseerd. Om hen heel erg te
bedanken
Waardering
Er is de afgelopen jaren veel van medewerkers gevraagd. De teams zijn op een andere manier gaan
werken. Met minder opgelegde regels, vanuit vertrouwen en met meer ruimte om zelf te beslissen.
Met als resultaat dat we meer merkbare mensgerichte zorg kunnen bieden. Deze nieuwe manier
van werken gaat met vallen en opstaan. Maar ondanks dat, zetten medewerkers zich elke dag met
hart en hoofd in voor cliënten die ondersteuning
krijgen van SWZ. Dit wordt enorm gewaardeerd en
het Strategisch Team van SWZ wilde dit op een speciale manier aan alle medewerkers laten weten.
Ubuntu
‘Ubuntu’ is Afrikaans. Het staat voor “één zijn, menselijkheid tegenover elkaar, ik ben omdat wij zijn,
menselijk worden door anderen”. Dit wilden wij die
dag ook samen beleven. Een dag van verbinding,
gezelligheid en plezier, met een knipoog naar de
uitdagingen waar medewerkers dagelijks mee te
maken hebben. Op een bijzondere locatie, samen
met alle collega’s. Om elkaar ook eens op een andere manier mee te maken en los te komen van de
dagelijkse dingen. We hebben er alles aan gedaan
om de dagelijkse ondersteuning en zorg op een
normale manier door te laten gaan. Het was een uitdaging, maar het is gelukt. Misschien is niet alles op
die dag zo gegaan als u gewend bent, maar we hebben ons uiterste best gedaan om de zorg die dag zo
goed mogelijk te laten verlopen. Degenen die aanwezig waren in de Efteling hebben enorm genoten
en hebben de waardering echt gevoeld.
Graag delen we een aantal foto’s met u en bedanken hierbij graag iedereen die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt.
Het globale programma zag er als volgt uit:
• Reizen - met het georganiseerde busvervoer of
met eigen auto
• Ontvangst & Welkom
• Lezing met een knipoog – door Karin Bruers
• Parkbezoek inclusief lunchpakket - met voor de
liefhebber de opdracht om een foto te maken die
gaat over “samen” en “verbinding”
• Heerlijk diner – met voor elk wat wils
• Bijzondere, gezamenlijke afsluiting van de dag:
Aquanura watershow met muziek van Tiësto.
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Kwaliteitsverslag 2018
Vervolg van pagina 1.
Net zoals vorig jaar krijgen onze drie belangrijke bouwstenen
comfort, regie en ontwikkelmogelijkheden volle aandacht in
dit verslag. Op basis van deze bouwstenen werken wij aan
merkbare mensgerichte zorg: ‘Van mens tot mens- met hart
én hoofd’ en blijven we leren van opgedane ervaringen, zodat we ons blijven ontwikkelen en verbeteren.
De inhoud van het verslag is getoetst door de Cliëntenraad,
de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Hun bevindingen kun je nalezen in het verslag.
Daarnaast is collega-organisaties Cello op bezoek geweest.
Een aantal cliënten en medewerkers van Cello hebben het
kwaliteitsrapport van SWZ doorgenomen en hebben tijdens
het bezoek aan Zonhove ook getoetst of wat zij in de praktijk ervaren ook overeenkomt met de verhalen in het verslag.
Want op papier kan het er prachtig uitzien, maar hoe is het
in de werkelijkheid?
Ook hebben zij kritische vragen gesteld. De reactie van Cello
is ook opgenomen in het verslag. Zo kunnen we van elkaar
leren om te komen tot betere zorg.
Het verslag is te vinden op de website van SWZ,
http://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/
downloads/jaarverslagen/.
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Salade met twee soorten geitenkaas
en pestoboterhammen
Door Francoise Wijnen, Cliënt De Munsel in Boxtel
In de nieuwsbrief zal Francoise lekkere recepten met ons delen. In deze editie
een lekkere zomerse salade. Deze salade is voldoende voor 4 personen.
Ingrediënten
• 40 gram pijnboompitten
• 1 rode ui
• 80 gram zongedroogde tomaten op olie
• 80 gram witte kaasblokjes
• 4 eetlepels honing-mosterddressing
• 200 g aardappels (vastkokend)
• 1 bakje verse pesto (100 gram)
• 2 eetlepels olijfolie
• 8 sneetjes casinobrood
• 2 rolletjes geitenkaas (a 113 gram)
• 4 eetlepelsvloeibare honing
• 300 gram gemengde sla
• 1 zakje rocket sla-melange (75 gram)
• olie om te frituren
Bereiden
- In een droge koekenpan de pijnboompitten lichtbruin roosteren.
- Ui pellen en in ringen snijden.
- Tomaten in reepjes snijden.
- Ui, tomaat en kaasblokjes voorzichtig door de honing-mosterddressing scheppen.
- Aardappels schoonboenen en met kaasschaaf in flinterdunne schijfjes schaven.
- Bord/vergiet bekleden met keukenpapier.
- In een frituurpan olie verhitten tot 175 °C.
- De aardappelschijfjes in ca. 2 minuten goudbruin frituren en op keukenpapier laten
uitlekken.
- De grill voorverwarmen op de hoogste stand.
- In een kommetje pesto losroeren met olie.
- Het brood besmeren met pestomengsel en ca. 3 minuten onder de grill roosteren 		
en daarna warm houden onder aluminiumfolie.
- Geitenkaasjes in 12 plakken snijden en op bakpapier zetten.
- Op elk stukje 1/3 eetlepel honing scheppen, geitenkaas in ca. 2 minuten lichtbruin 		
laten worden onder de grill.
- De slasoorten mengen en over vier borden verdelen.
- Het tomaat-uimengsel erover verdelen.
- Op elk bord 3 plakken geitenkaas leggen.
- Garneren met aardappelschijfjes en pijnboompitten.
- De pestoboterhammen er apart bij serveren.

Eet smakelijk!
Hersenz helpt ook op de langere termijn
Vervolg van pagina 1.
functioneerden, minder zorg nodig hadden,
maar wel een lagere zelfwaardering hadden. De
mantelzorgers voelden een latere zorglast en
daardoor een hogere kwaliteit van leven.
Uit het tweede onderzoek is gebleken dat deelnemers aan Hersenz na 2 jaar nog steeds positief

resultaat zien van het Hersenz-programma. Ze
hadden minder behoefte aan zorg, voelden zich
in het algemeen gezonder en hadden minder
problemen met sociale activiteiten. Ook hadden
ze meer waardering voor zichzelf.
Meer weten?
We zijn blij met deze resultaten en blijven
natuurlijk meedoen met Hersenz.

Wil je hier meer over weten? Kom dan naar een
informatie-bijeenkomst of inloopspreekuur.
Je kunt je hiervoor aanmelden via
http://www.swzzorg.nl/ik-wil-ondersteuning/
hersenz/.
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Door Ingrid Taverne, Specialistisch Begeleider Ambulante Zorg

Het bijzondere verhaal van Ineke en Karin van der
Onlangs verscheen in De Uitstraling het bijzondere verhaal van Ineke en Karin van der Sande. Met toestemming van de beide zussen en de
redactie van De Uitstraling plaatsen we het interview in onze nieuwsbrief.
Misschien wel de liefste tweeling van Best!
Ongeveer 60 jaar geleden werd aan de Oirschotseweg een tweeling geboren: Ineke en Karin. Tweelingen zijn doorgaans onafscheidelijk,
maar dat liep helaas bij deze twee meisjes anders. Ruim 55 jaar waren ze noodgedwongen
van elkaar gescheiden; sinds kort wonen ze weer
bij elkaar in de buurt. Een bijzonder gelukkige
hereniging!
Aan het woord is Ineke van der Sande, het oudste meisje van de tweeling. “Mijn ouders hadden
al een zoontje, Ben, toen mijn moeder kort na
zijn geboorte opnieuw in verwachting raakte.
Mei 1959 werden wij geboren. Ik kwam als eerste
ter wereld - de dokter dronk na de bevalling nog
even een kop koffie. Toen constateerde hij dat
mijn moeders buik nog tamelijk hard was… Totaal onverwacht werd er na tien minuten nog
een meisje geboren, Karin. Zodoende had mijn
moeder binnen één jaar drie kinderen.” De kleine
meisjes werden twee maanden te vroeg gebo-

uit Aarle. Na de tweeling werden in het gezin Van
der Sande nog drie kinderen geboren: Francien,
Hans en Eric. “Mijn moeder vertelde wel eens:
‘Nadat de tweeling was geboren zei de dokter
dat het beter zou zijn dat er geen kinderen meer
bij kwamen. Maar’, zei mijn moeder, ‘hij vertelde
er niet bij ‘hoe’ we dat zouden kunnen regelen.’
Voorbehoeds-middelen waren niet voorhanden!

stellen, maar ze mocht maar één keer per maand
bezoek ontvangen en ze huilde altijd als we kwamen. We gingen meestal op zondagmiddag en
wandelden samen wat en bezochten het hertenkampje, maar onherroepelijk kwam het afscheid
voor weer een maand ‘niet meer samen’. Af en
toe mocht ze naar huis, meestal in de kerst- paasen zomervakanties.” Voor Ineke is het nog altijd
moeilijk als ze hieraan terugdenkt: het was erg
verdrietig om haar zusje Karin steeds in tranen
achter te moeten laten! Na de periode in de
Hondsberg werd geschikte huisvesting voor Karin gezocht: ze verhuisde naar de Pepijnklinieken
in Echt (Limburg), 70 kilometer enkele reis. “We
hebben veel pogingen gedaan om dichtbij een
plekje voor Karin te vinden, maar helaas was dat
niet mogelijk. Omdat afscheid nemen altijd
moeilijk bleef, gingen we ook maar één keer per
maand naar Limburg.”

Een lang afscheid
Aanvankelijk gingen de meisjes samen naar de
kleuterschool, maar snel bleek dat de Mytylschool in Eindhoven beter paste. Voor Karin was

Persoonlijke ontwikkeling
Ondanks het feit dat een tweeling zich innig verbonden voelt met elkaar, ontwikkelden de levens van Ineke en Karin zich noodgedwongen
los van elkaar. Ineke volgde na de Mytylschool
de huishoudschool aan het Heerbeeck College
in Best, een periode waar ze vanwege ernstige
pesterijen niet graag aan terugdenkt. Na de huishoudschool keerde ze weer terug naar de Mytyl-

deze school ook niet optimaal geschikt en ze
werd ter observatie doorverwezen naar de
Hondsberg in Oisterwijk: een observatiecentrum
voor kinderen met beperkingen of gedragsproblemen. Voor Ineke was dit het begin van een
lang afscheid van haar zusje. “Karin werd aanvankelijk voor twee jaar geplaatst op de Hondsberg,
later werd dat nog met twee jaar verlengd tot in
totaal vier jaar. Het is nu bijna niet meer voor te

school om succesvol de mavo en het praktijkdiploma boekhouden af te ronden: een prestatie
van formaat! Via de WSD vond ze werk op het
arbeidsbureau in Boxtel. Na enkele jaren werken
is Ineke toch in de ziektewet beland en arbeidsongeschikt verklaard. Gelukkig kan ze haar kwaliteiten volop inzetten voor vrijwilligerswerk: de
administratie van de paardenclub was jarenlang
bij haar in goede handen. Momenteel doet ze

ren en een langdurige ziekhuisopname volgde:
circa vier maanden lagen Ineke en Karin in het
Binnenziekenhuis in Eindhoven. Ineke groeide
en ontwikkelde zich goed, maar om Karin maakte iedereen zich zorgen. Zij bleek meervoudig
gehandicapt te zijn: Karin spreekt moeilijk en
loopt lastig. Verstandelijk functioneert ze op het
niveau van een zesjarige.
Drukke tijden
Voor de moeder van de tweeling waren het
drukke tijden. Vader was al heel vroeg weg als
chauffeur bij Rendac en het huishouden kwam
vooral op haar neer. Het buurmeisje Tonnie van
de Ven kwam gelukkig helpen met het in bad
doen van de tweeling. De oudste zoon werd al
snel definitief in huis genomen door tante Mien
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Sande
financieel-administratieve werkzaamheden voor het
activiteitencentrum SWZ in Eindhoven. Drie middagen per week bezoekt ze dit centrum voor dagbesteding aan de Palladiostraat. Ineke: “Mijn tempo is wat
langzamer en in regulier werk leidt dat tot problemen, maar ik vind het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan de maatschappij. Gelukkig lukt me dat
op het activiteitencentrum!”
Woonsituaties
Ineke woont alleen aan de Kerkstraat in Best en krijgt
ondersteuning van Ingrid Taverne, ambulant begeleider SWZ. Samen doen ze de post, de financiën en
boodschappen. Daarnaast is het ook erg belangrijk
dat Ineke haar verhaal kwijt kan en zaken kan bespreken waar ze tegenaan loopt en moeilijk vindt. De begeleiding van Ingrid zorgt voor stabiliteit en rust:
daar vaart Ineke wel bij. Doordat Ingrid wekelijks
hiervoor komt, kan Ineke zelfstandig blijven wonen:
haar grootste wens! Zusje Karin woonde tot voor kort
in een sociowoning in Echt, maar deze woonvorm
werd steeds lastiger. Opnieuw moest voor haar
woonruimte gevonden worden en gelukkig was er
een mooie plek beschikbaar binnen handbereik van
haar zus in Sint-Oedenrode! Daar woont Karin sinds
kort in een huis met zes aparte kamers, met begeleiding, gekoppeld aan het bejaardenhuis, en heeft ze
de verzorging die bij haar past. Ineke is oprecht gelukkig met deze nieuwe situatie. Wekelijks kan ze op
bezoek bij haar zusje en de tweeling Ineke en Karin
voelt zich hernieuwd verbonden! Het voelt alsof
twee helften van een geheel weer samen zijn!
Damesvoetbal!
Naast de bezoeken aan haar zusje en het activiteitencentrum, kijkt Ineke veel sport. “Als kind hield ik
enorm van voetballen, ik speelde altijd met met de
jongens uit de buurt. In feite ben ik 50 jaar te vroeg
geboren, in een tijd zonder echo’s om meerlingen op
de sporen, goede fysiotherapie en passend onderwijs en werk. Als ik nu geboren zou zijn, dan zou ik
vast en zeker damesvoetbal spelen”, vertelt ze glunderend!
In de bloemetjes
Een ding is zeker, ondanks de valse start van het leven van Ineke en Karin zijn het enorme doorzetters!
Ze verdienen het om samen in De Uitstraling te staan,
bij elkaar in de buurt te wonen en in de bloemetjes
gezet te worden. Beste kappers, visagistes en fotografen in Best: wie helpt om deze meiden een metamorfose te bezorgen, inclusief een soort van ‘eind
goed, al goed–foto’! Dat hebben ze verdiend!
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Ingrid Taverne, ambulant begeleider, via
Ingrid.taverne@SWZZorg.nl.
Foto: Foto Wim Jellema
Bron: De Uitstraling en fotowimjellema.nl.

Ken je Okido al?
Al meer dan 20 jaar biedt SWZ vroegbegeleiding aan kindjes tussen 0 en ongeveer 6
jaar. De naam binnen SWZ van deze ondersteuning is in de loop der tijd veranderd.
Daarom is Vroegbegeleiding ‘Okido’ en wat het team van ‘Okido’ doet nog niet bij iedereen bekend. Lonneke van den Tillaart stelt Okido graag aan je voor ….
Elke dag komen er gemiddeld 6 kinderen
bij Okido voor vroegbegeleiding. Twee begeleiders vangen deze kinderen op en zorgen dat ze in groepsverband en individueel
behandeld worden. Elk kind heeft daarbij
natuurlijk zijn eigen Persoonlijk Plan. Soms
hebben de kinderen al een diagnose, maar
vaak ook niet. We werken samen met onder
andere een revalidatiearts, gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut om zo de beste behandeling te
vinden voor deze jonge kinderen. De begeleiders in het team zijn allemaal verpleegkundigen en mogen dus verpleegtechnische handelingen verrichten.
Alles op één plek
Groot voordeel van Okido is dat we alle
zorg en behandeling op één plek kunnen
geven. Het kind staat centraal en we organiseren alle zorg en hulp daar om heen.
Zo’n centrale plek is ook prettig voor ouders. Zij hoeven niet naar verschillende
plekken voor diagnose, behandeling en
therapie. Dat scheelt veel tijd en energie.
Het grootste voordeel van Okido is dat het
hele team een kind goed leert kennen.
Daardoor kunnen we onze behandeling
aanpassen aan de behoefte van het kind.
Bij Okido staat het (spelenderwijs) stimuleren van de ontwikkeling centraal. Soms gebeurt dat met kleine stapjes, maar omdat
we een kind heel goed kennen zien we die
stapjes heel duidelijk.
Goede overgang
Vanaf ongeveer 6 jaar stromen de kinderen
door naar school. Vaak is dat de Emilius

Lonneke van den Tillaard
school, waarmee we heel nauw samenwerken. We zitten in hetzelfde gebouw en maken gebruik van hun computerlokaal,
zwembad, snoezelruimtes en gymzaal. Dat
zijn voor de kindjes vertrouwde plekken,
waardoor de overgang naar school soepeler gaat. Bij Okido vinden we het belangrijk
dat ook de dagelijkse overgang naar huis
soepel verloopt. Daarom onderhouden we
veel contact met ouders, onder meer via
het ECD en een dagelijks verslag. Ouders
zijn ook altijd welkom bij ons. Zo laten we
ouders en kindjes een dagdeel meedraaien
om kennis te maken met ons en onze werkwijze. Trouwens, iedereen die meer over
Okido wil weten is van harte welkom om
eens langs te komen!
U vindt Okido in Son in het gebouw van
de Emiliusschool aan de Nieuwstraat 72.
Meer informatie vindt u op onze website
http://www.swzzorg.nl/ik-wil-ondersteuning/kinderen-en-jongeren/vroegbegeleiding/
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Welkom bij SWZ!
Van 11 tot en met 16 maart was het in heel Nederland ‘De week van de zorg’. Een mooi moment om te laten zien wat SWZ allemaal in huis
heeft. Veel van onze locaties hebben aan deze
week meegedaan. Met een paar locaties kijken
we terug op hun activiteiten.
Open dag bij Activiteitencentrum
Duinendaal in Den Bosch
Op zaterdag 16 maart organiseerden we tussen
11.00 en 15.00 uur een open dag. Acht cliënten lieten zien wat voor mooie dingen ze maken. En daar
was veel interesse voor. Maar liefst 153 mensen
kwamen bij ons langs. Familie, bekenden, buurgenoten en andere geïnteresseerden genoten van
een hapje, drankje en de demonstratie van de net
geïnstalleerde tovertafel. Het was een geslaagde
dag. Dat kwam vooral door de enthousiaste medewerking van onze cliënten, vrijwilligers, stagiaires
en medewerkers.

waren ze heel trots en enthousiast. We wilden graag
dat veel mensen met ons kennis kwamen maken.
Daarom hebben we de week voor het open huis
vlaggen en ballonnen opgehangen. Ook stonden
we in de krant met een artikel en oproep voor nieuwe cliënten. Dat heeft gewerkt, want we kregen op
16 maart aanmeldingen van nieuwe cliënten en
vrijwilligers!
Open week bij Activteitencentrum
Van Speijk in Helmond
Ook bij het Activiteitencentrum in Helmond konden mensen binnenlopen. Niet op één open dag,
maar tijdens een ‘open week’. Van maandag tot
en met vrijdag was iedereen tussen 9.30 en 10.00
uur welkom. Elke dag was er een rondleiding door
het Activiteitencentrum. Cliënten kregen een flyer
mee naar huis, zodat hun naasten wisten dat er een
open week was. En dat heeft gewerkt. Naast ouders
en partners kwamen ook collega’s van SWZ en ORO
en werkzoekenden kennismaken met het Activiteitencentrum.
NLdoet en open dag bij
woonvorm De Rietbeemd in Schijndel
Op zaterdag 16 maart was het bij ons in Schijndel
heel gezellig! Een vrijwilliger organiseerde een echte ‘Brabantse middag’. Er werd uit volle borst meegezongen met Brabantse liedjes. Tenminste… als
iemand niet net zijn mond vol had met heerlijk worstenbrood, roggenbrood met spek of erwtensoep.
Cliënten leidden bezoekers rond bij Woonvorm
De Rietbeemd en Vicaris Aertsweg. Twee cliënten
verkochten in de hal zelfgemaakte kaarten bij een
speciaal ingericht informatiekraampje. Het was een

Open winkel en atelier bij
Kook Kunst Tinks in Veghel
Op zaterdag 16 maart kon iedereen tussen 12.00 en
15.00 uur kennismaken met ons werk en onze winkel in Veghel. We hadden de week ervoor foto’s gemaakt van de cliënten die aan het werk waren. Die
hebben we op een beamer afgespeeld, zodat iedereen kon zien hoe een werkdag er bij Tinks uitziet.
Tijdens de dag zelf hebben vijf cliënten geholpen.
Ze vonden het eerst wel spannend, maar achteraf

leuke middag met veel bezoekers. De meeste mensen waren familie of bekenden van cliënten, maar
er waren ook bezoekers die interesse hadden om in
de zorg te werken.
Op de koffie bij Woonvorm Den Bosch
We vonden de Week van Zorg en Welzijn heel leuk.
Vooraf hebben onze bewoners met een pamflet de
buurt uitgenodigd om op de koffie te komen. Vier
bewoners stelden hun appartement open om te laten zien hoe ze wonen. Ook vertelden ze hoe SWZ
hen begeleiding geeft. Helaas was de opkomst
niet zo hoog. Er zijn zes geïnteresseerden langs geweest. Maar zij waren wel oprecht geïnteresseerd in
wie we zijn en wat we doen.
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SWZ maakt werk van werk!
2018 was voor medewerkers van SWZ ‘Het
jaar van de nieuwe collega’s’. Want om goede
zorg aan onze cliënten te kunnen geven,
moeten we genoeg mensen op de juiste plek
en met de juiste mentaliteit hebben. In de
zorg zijn er veel banen en zorgmedewerkers
kunnen vaak kiezen waar ze willen werken.
Daarom zijn we beter gaan vertellen wie we
zijn, wat we doen en hoe leuk het is om bij
SWZ te werken. Zo hopen we dat er meer
mensen bij SWZ willen komen werken. En die
aanpak werkt! Projectleider Marian van Kempen vertelt je meer over onze arbeidsmarktcampagne.
Helpt de campagne om nieuwe collega’s te
vinden?
Jazeker! We meten vanaf 2018 elke drie maanden hoeveel mensen er bij SWZ solliciteren. Nadat de campagne gestart is, hebben zich drie
keer zoveel sollicitanten bij ons gemeld.
Hoe komt het dat meer mensen interesse
hebben om bij SWZ te werken?
We hebben heel goed nagedacht welke groepen mensen we kunnen benaderen om te vertellen over werken bij SWZ. Dat zijn vier groepen:
•

herintreders 				
Dit zijn mensen die al eerder in de gehandicaptenzorg hebben gewerkt, maar die nu ergens anders werken. Zij kunnen ervaringsverhalen van medewerkers lezen op onze
speciale website www.werkenbijswz.nl. Ook
mogen ze na een gesprek bij ons meteen op
een groep gaan kijken. Zo ervaren ze meteen
of ze zich bij SWZ wel thuis zouden voelen.

•

zij-instromers				
Dit zijn mensen die al langer werken, maar
niet in de zorg. Voor deze groep hebben we
elke maand een speciale kennismakingsmiddag. Zij krijgen dan onder andere een test en
een gesprek met een medewerker. Ook krijgen ze te horen of ze dezelfde dag nog op
een SWZ-locatie mee mogen lopen. Bevalt
dat van beide kanten goed? Dan is er binnen
een week contact om verdere afspraken te
maken, zodat deze medewerker aan de slag
kan. Deze aanpak werkt erg goed.

•

•

studenten					 op één dag meer aaneengesloten of langer werWe zorgen dat studenten ons leren kennen ken, zodat zij grote contracten kunnen krijgen.
op open dagen en bieden hen vakantiebanen aan. Zo leren ze SWZ al van naam ken- Wat gaat SWZ nog meer doen om werk
nen. Natuurlijk blijven we ook leerwerkplek- te maken van werk?
ken en stageplekken aanbieden.
We ontwikkelen gastlessen voor het middelbaar
beroepsonderwijs. SWZ geeft zo nu en dan al
afgestudeerden				 een gastles, maar dat willen we regelmatiger
Via facebook krijgen afgestudeerden in de gaan doen. Zo krijgen leerlingen al eerder een
zorg een speciale advertentie te zien. Zo beeld van het werk in de gehandicaptenzorg. We
zien ze wie SWZ is en wat voor medewerkers merken dat studenten eigenlijk niet goed weten
we zoeken. Dit geldt ook voor de andere welke banen er in deze sector zijn en hoe uitdadoelgroepen.
gend het is om bij SWZ te werken.

Wat heeft SWZ nog meer gedaan om het
werk aantrekkelijk te maken?
We hebben onze site opnieuw ingericht. Op
www.werkenbijswz.nl staan alle vacatures en kun
je ervaringsverhalen van onze medewerkers lezen. Dit jaar willen we de site nog beter structureren, zodat je snel alle informatie kunt vinden. Verder kunnen nieuwe medewerkers voortaan
combinatiediensten draaien. Daardoor kunnen ze

Daarnaast volgen 20 medewerkers een training
om te gaan werken met de ‘Apostle-app’. Met
deze app gaan ze filmpjes, foto’s en verhalen maken waarin ze vertellen waarom hun werk bij
SWZ zo leuk is. Via de app kunnen deze berichten gedeeld worden op bijvoorbeeld Facebook
of Instagram. Dat is belangrijk, omdat we zo aan
meer mensen kunnen laten zien hoe veelzijdig
én leuk werken bij SWZ is!
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Adviesaanvragen aan de Cliëntenraad door Bestuurder SWZ
In de afgelopen periode behandelde de Cliëntenraad diverse adviesaanvragen.
• In december werd de advies aanvraag ‘Conflictmanagement’ na het beantwoorden van een
aantal inhoudelijke vragen “Positief” bevonden.
• In januari werd de adviesaanvraag ‘Privacyverklaring en informatiebeveiliging i.v.m. Europese
Wetgeving’ “Positief” bevonden. Ook werd het
ongevraagde advies over ‘Verder afschermen
Privacygevoelige informatie ECD’ “Beantwoord
en behandeld”.
• In februari werd de adviesaanvraag ‘Wijziging Algemene voorwaarden voor zorg en dienstverlening’ na toelichting en onderbouwing “Positief”
bevonden.

• Het komt met regelmaat voor dat cliënten naar
aanleiding van beleidsaanpassingen hun ongenoegen uiten bij leden van de Cliëntenraad of bij
de gehele Cliëntenraad. Dit is begrijpelijk, maar
niet de juiste weg. Klachten over regelingen en/
of beleid kunt u indienen bij de Klachtenfunctionaris SWZ.
• Naast het behandelen van adviezen die behandeld moeten worden, laat de Cliëntenraad zich
met regelmaat inlichten over bijvoorbeeld het
project LEAN, het vrijwilligersbeleid, het project
‘Duurzaam en gezond aan tafel’. Zij nodigt dan
de medewerker die er mee bezig is, uit om een
toelichting te geven

TIP:
De Cliëntenraad is ook te vinden
op het SWZPlein. Heb jij ons al
gevonden?

Nieuwe
klachtenfunctionaris

Veranderingen in de werkwijze van de Cliëntenraad
Sinds een geruime periode heeft de Cliëntenraad haar werkwijze aangepast. Dit betekent
dat we werken met subgroepen. Heel taakgericht op één onderwerp. Dit zijn o.a. kwaliteit,
bouwactiviteiten, voeding, structuur medezeggenschap, achterbancontact, financiën, etc.
Deze subgroepen bereiden alles voor, stemmen intern af met professionals, doen onderzoek, maken
verslag en leggen hun bevindingen, resultaten en
advies voor in de vergadering van de Cliëntenraad,
waarna er een besluit genomen wordt. Deze werkwijze levert eigenlijk alleen maar voordelen op; je
kunt zelf aangeven in welk onderdeel je jezelf graag
verdiept; waar je meer van wil weten. Het leidt tot
kortere lijnen en het werk van de Cliëntenraad is er
een stuk efficiënter op geworden.
Medezeggenschap en betrokkenheid regio 2
Als één van de belangrijkste onderwerpen van de

Ons nieuwe lid:
Ceciel Trimbach

Cliëntenraad zijn wij al meer dan een jaar bezig om
de medezeggenschap en de betrokkenheid in regio 2 (alle locaties buiten Zonhove) beter te beleggen en te borgen. Vorig jaar heeft dit geleid tot
veel discussie en overleg. Inmiddels zijn wij zo ver
dat onze leden uit regio 2 na intern overleg en afstemming met de ondersteuner van LSR (Johan
van Oorschot) een aantal concrete ideeën hebben
uitgewerkt. Deze zullen in de komende maanden
afgestemd en mits akkoord geïmplementeerd
worden.
Veranderde rollen en taken in de CR van SWZ
Na een zeer droevige gebeurtenis in het voorjaar
waren wij genoodzaakt om een nieuwe voorzitter
en vicevoorzitter te benoemen. Gerrie Kolen is
na verkiezing gekozen als voorzitter en Mark van
Zutven is gekozen als vicevoorzitter. Wij wensen
beiden veel wijsheid en succes toe in de nieuwe
rollen.

“Mijn naam is Ceciel Trimbach sinds begin dit jaar
neem ik deel aan de Cliëntenraad. In 2013 raakte ik
rolstoelgebonden waardoor
ik sindsdien niet meer zelfstandig kan wonen. Ik ben
sinds 2015 woonachtig op
de Eekelhof in Schijndel.

Van oorsprong kom ik uit
Vught. Tot 2013 heb ik
in de verpleging gewerkt,
voornamelijk ouderenpsychiatrie.
Het laatste ziekenhuis waarin ik werkte was het Jeroen
Bosch. Mijn grote passie

In het kader van de nieuwe klachtenregeling,
heeft SWZ een klachtenfunctionaris aangesteld. In de vorige editie stelden wij de heer
Van Woerdekom aan u voor. De heer van
woerdam heeft onlangs echter zijn functie
overgedragen aan een nieuwe klachtenfunctionaris, Marit van Ewijk. Haar belangrijkste
taak is om ervoor te zorgen dat klachten van
cliënten zorgvuldig worden behandeld en
opgelost.
Klachten die binnenkomen op het emailadres: klachten@swzzorg.nl, worden automatisch doorgestuurd naar Marit. U kunt haar
ook rechtstreeks benaderen.
Als u een klacht heeft, zal Marit met u contact
opnemen, de klacht onderzoeken en voorstellen doen om de klacht op te lossen. Als
klachtenfunctionaris zal zij daarbij geen positie kiezen. Zij is neutraal, zowel ten aanzien
van SWZ als van u.

Bel of sms: 06 – 294 881 83
Mail: m. vanewijk@ hetlsr.nl

was reizen voornamelijk
verre bestemmingen in weinig bekende landen.
Met veel plezier ben ik aan
de Cliëntenraad begonnen.
Hier ligt voor mij weer een
nieuwe uitdaging.

Colofon

Redactieadres:
Nieuwstraat 70
5691 AG SON

De redactie:

Fotografie:

Opmaak:

Verzending:

tel.: 0499-471241

Ineke van den Berg, Nannie Bouwmans,

Jeroen Maassen

Dino Design

CopyService AC Duinendaal

Redactie.nieuwsbrief@swzzorg.nl

Christel Porrey, Rianne Kessels en

jeroenmaassen.nl

www.swzzorg.nl

Hubertine van den Biggelaar (tekstschrijver)

