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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

“Ieder nadeel heb
zijn voordeel.”
Wie kent deze uitspraak van Johan Cruijff niet? Het is
waar en toch is het niet altijd makkelijk om het voordeel te zien. Zeker als het nadeel groot is.
De laatste paar maanden hebben we bij SWZ, evenals in
de rest van Nederland, een groot probleem om vacatures
in te vullen. Er zijn helaas te weinig mensen die voor werken in de zorg kiezen. Veel van onze teams zijn niet compleet, waardoor andere medewerkers extra hard moeten
werken. Hierdoor worden deze medewerkers eerder ziek
en vervolgens moeten de anderen nog harder werken. Ik
heb veel bewondering voor onze medewerkers in de zorg,
die er toch steeds het beste van maken. Petje af!

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Veilig mailen voor
uw privacy
Steeds meer informatie wordt uitgewisseld per e-mail en via internet. Soms wordt dat
zelfs verplicht door de overheid. Tegelijkertijd worden er steeds strengere eisen gesteld
aan het goed beveiligen van deze informatie. Vooral wanneer het om vertrouwelijke
informatie gaat, zoals gegevens over zorg en gezondheid. Terecht natuurlijk. Door het
gebruik van ZIVVER, voldoen wij aan de strengste eisen.
Op 1 september hebben wij het programma
“ZIVVER” in gebruik genomen, als middel om
de informatie die wij uitwisselen per e-mail te
beveiligen. Hierover heeft u inmiddels een
brief gehad. Het gebruik van ZIVVER kost u en
ons een kleine moeite. Wij moeten immers
met elkaar een “ontvangerscontrole” afspreken, die we moeten invoeren om er zeker van
te zijn dat de mail enkel geopend en gelezen
kan worden, door degene voor wie de mail
ook bedoeld is.
Waarom hebben wij voor ZIVVER
gekozen?
Voordat we tot deze keuze zijn over gegaan,
hebben wij eerst een aantal producten voor
veilig mailen met elkaar vergeleken. ZIVVER
kwam daarbij als beste naar voren, omdat zowel de technische beveiliging als het
gebruiksgemak zeer hoog scoorde.
Met name gaf dit de doorslag:
• U hoeft zelf geen overeenkomst te
sluiten (account aanmaken) en
voorwaarden te accepteren.

• U kunt veilig terugmailen door gebruik
te maken van “beantwoorden”.
• Er kunnen (zeer) grote bijlagen mee
gestuurd worden.
• Het kost onze medewerkers weinig tijd,
door de ingebouwde signaleringsfuncties.
• ZIVVER voldoet aan de hoogste certificatie-eisen voor beveiliging en privacy
bescherming.
• Eigenlijk werkt ZIVVER net zoals
“We Transfer”, maar dan heel gemakkelijk
en super beveiligd.
Ondanks een goede voorbereiding, kan er
nog weleens iets fout gaan. Soms kunnen
onze begeleiders dit eenvoudig oplossen,
maar soms is er ook meer nodig. Schroom
dan niet om vragen of problemen te melden
via ZIVVER@swzzorg.nl.
Wilt u meer weten over ZIVVER?
Kijk dan op www.zivver.nl.

Voor u als cliënt valt het niet altijd mee met al die verschillende medewerkers, die komen invallen. Dat begrijp ik.
Daarom doen we bij SWZ ons uiterste best om vooral bekende gezichten in te zetten. Helaas lukt dat niet altijd.
Toch ontdekte ik vorige week dat ook hier een voordeel
aan zit. Medewerkers uit de ondersteuning van SWZ melden zich aan om te komen helpen in de zorg. Medewerkers van SWZ locaties in Noordoost en Zuidoost Brabant
komen teams van locatie Zonhove in Son ondersteunen.
Daarnaast hebben medewerkers van de dagbesteding
teams van Zonhove ‘geadopteerd’ om hen te kunnen helpen. Inmiddels ontstaan op andere locaties ook personeelsproblemen. Gelukkig gaan ook daar medewerkers
uit de ondersteuning nu meehelpen. Kortom, er ontstaat
een sfeer van saamhorigheid, van samen doen. En dat is
mooi! Een mooi voordeel!
Ik wil u bedanken voor uw begrip en al onze medewerkers
voor hun grote betrokkenheid en inzet. Het SIRE reclamespotje ‘Doeslief’ is afgelopen, maar bij SWZ wordt het in de
praktijk gebracht!

* Doeslief campagne van SIRE
We zijn steeds minder aardig tegen elkaar. Op straat, op sociale
media, in het verkeer, in het openbaar vervoer, op het sportveld en
in de supermarkt. Met de #DOESLIEF campagne met veel voorbeelden van onaardig gedrag, houdt SIRE Nederland een spiegel voor.
Zo hoopt SIRE dat mensen zich realiseren dat niemand beter wordt
van onaardig gedrag. En dat aardig gedrag loont.

PAGINA 2				SWZ nieuwsbrief

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Gespot... Peter Jegers

Gespot…

“Ik ben een
gezelligheidsmens.”

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.

Peter Jegers woont met veel plezier bij SWZ in Someren. Maar toch is hij vaak buitenshuis te vinden. Hij is namelijk een echt gezelligheidsmens en doet aan allerlei activiteiten mee. Of zoals hij zelf
zegt: “Ik doe aan van alles mee, dat is leuk.”

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

Kaarten, wandelen, zingen en kienen: Peter doet
het allemaal even graag. In zijn vrije tijd is hij regelmatig op pad. Hij houdt er namelijk van om gezellig
met anderen dingen te ondernemen. En het levert
hem ook heel wat op, zoals een prijsje bij het kienen. “Maar het levert me vooral veel plezier op,” zegt
hij. “Het is leuk om met anderen iets gezelligs te
doen. En je komt ook nog eens de deur uit. Al is het
ook heel leuk om thuis met een vrijwilliger te kaarten.” Peter is dan wel een gezelligheidsmens, maar
hij vindt het óók fijn om te winnen. Trots wijst hij in
zijn woonkamer naar de kast die helemaal volstaat
met gewonnen bekers. “Allemaal van het darten,”
zegt hij. “Daar was ik heel goed in, maar dat doe ik
nu niet meer. Gelukkig win ik bij het kienen ook wel
eens wat. Ik wil altijd de kaart met hetzelfde nummer als mijn huisnummer. Dat is mijn geluksgetal.”

Someren is super
Dat zijn huisnummer ook zijn geluksgetal is, zegt
veel over hoe graag Peter in Someren woont. “Ik
heb eerst 25 jaar in Eindhoven gewoond. Daar
woonden zo’n 40 bewoners in één gebouw,” vertelt
Peter. “Dat vond ik veel te groot. Je kent dan niet iedereen en het is vaak onrustig. Dat vond ik niet prettig.” Daarna verhuisde Peter naar een appartement
in Best. Maar ook daar had hij het niet helemaal
naar zijn zin. “Dat lag niet dicht bij het centrum en
was wel ver van mijn familie in Limburg. Toen ik
hoorde dat ik in Someren kon wonen, was ik heel
blij. We wonen hier met 15 bewoners en hebben
vaste medewerkers. Binnen een week kende ik hier
iedereen en voelde ik me in Someren helemaal
thuis. Het is hier super!” Dat de bewoners samen elk
half jaar on tour gaan om bij andere woonvormen

te kijken, vindt Peter heel goed. “Je ziet dan dingen
die interessant zijn. Maar ik denk dan ook vaak: wat
heb ik in Someren een groot appartement en wat
zit ik daar toch goed!”
Soepkoning
Peter werkt vier dagen per week. Twee dagen bij
een zorgboerderij in Ospel en twee dagen bij een
zorgboerderij in Someren-Heide. Daar kookt hij en
maakt hij voer voor de dieren klaar. Werk dat hem
heel goed ligt. “Ik wist al jong wat ik wilde worden:
kok of bakker,” vertelt Peter. Na zijn opleiding heeft
hij met veel plezier als bakker gewerkt. Een autoongeval zorgde ervoor, dat hij zijn beroep niet meer
kon uitoefenen. “Maar bij de zorgboerderij kan ik
koken en dat vind ik super leuk om te doen. Ik heb
daar de bijnaam ‘soepkoning,” lacht Peter. “Ik maak
elke keer twee heel grote pannen soep. Daarvoor
gebruik ik verschillende recepten. Mijn favoriet is
mosterdsoep. Die is zó lekker.” Peter bakt trouwens
ook op zijn werk. Zijn bezoek smult van zijn heerlijke
zelfgebakken appeltaart.
Kroonjaar
Taart: dat was er een paar maanden geleden ook
op Peters verjaardag. Omdat hij 60 werd, gaf hij
een groot – en natuurlijk gezellig – feest. “Dat was
zo mooi,” blikt Peter terug. “Iedereen was er: familie,
medebewoners, medewerkers en vrijwilligers. Van
de medewerkers heb ik een mooi fotoboek gekregen. Zo kan ik nog heel vaak nagenieten van
die dag.” Maar eerlijk is eerlijk: Peter is een levens
genieter en geniet van elke dag!

Op de zorgboerderij is Peter naast ‘soepkoning’ ook de beste bakker.

Laat uw pasfoto’s maken bij Media & Zo
Sinds 1 oktober 2019 is het mogelijk om bij Media & Zo pasfoto’s te laten maken.
Media & Zo is gelegen naast onze winkel Kado & Zo aan de Nieuwstraat 50 te Son. De winkel is gemakkelijk
toegankelijk voor iedereen. Ook mensen in een rolstoel zijn van harte welkom om een pasfoto te laten
maken. Deze pasfoto’s zijn geschikt voor officiële documenten.
Openingstijden
Team Media & Zo staat voor u klaar van 10:00 -12:30 uur en van 14:00 – 16:30 uur om uw pasfoto’s te maken.
Ze zijn direct klaar! U vind Media & Zo aan de Nieuwstraat 50, 5691 AD Son. Telefoon: 0499-496871.
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Kado & Zo: voor al uw kerstpakketten
Voor een mooi kerstpakket of een leuk relatiegeschenk, bent u bij
Kado & Zo op het juiste adres. Wij kijken en denken graag met u
mee om samen tot een mooi resultaat te komen. We hebben een
breed assortiment van kaarsen, houtproducten, kaarten en nog
veel meer! Heeft u moeite met het maken van de juiste keuze? Dan
hebben wij een Kado & Zo cadeaubon voor u!
Kom eens gezellig langs, wij staan voor u klaar!

Kado & Zo
Nieuwstraat 50
5691 AD Son
Tel.: 0499-496871

Column door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Lotgenoten
Na mijn twee herseninfarcten heb ik het gevoeld…het verdriet, de frustratie en de wanhoop.
Ik ben erdoor beland op de bodem van een diepe put. En die akelige gedachte kwam toen ook
voorbij: “Zo hoeft het voor mij niet meer.”
Nu, bijna tien jaar later, sta ik een stuk steviger
in mijn schoenen. Ik heb mijn zelfrespect herwonnen en vind mijn leven mét hersenletsel
(NAH) weer leuk en zinvol. Als ik nu terugkijk op
mijn herstelproces, dan hebben lotgenoten
daar een heel belangrijke rol in gehad, maar dat
was zeker niet vanzelfsprekend voor mij. In
mijn persoonlijke worsteling heb ik de eerste
vijf jaar anderen met niet-aangeboren hersenletsel eigenlijk niet toegelaten.
Ik zocht het contact met hen bewust niet op, ik
wilde eigenlijk niet bij ‘die club’ horen. Ik was
juist bezig om mijn oude leven terug te winnen.
Ik zou het zelf wel oplossen, gewoon nog wat
beter mijn best doen en de tijd zou wel helen.
Toch?
Maar toen het allemaal niet bleek te lukken en
ik startte met Hersenz, veranderde er veel.
De groepsbehandeling voelde als een veilig,
warm bad. Het was zo fijn om te praten met
mensen die écht begrepen wat ik voelde en wat
ik bedoelde. De vermoeidheid, de prikkel
gevoeligheid, het korte lontje, mijn minder-

waardigheidsgevoel, de impact van mijn hersenletsel op mijn dagelijkse bezigheden en
relaties…
Ik vond herkenning en erkenning! Daardoor
kon ik steeds meer laagjes van mezelf afpellen
en durfde ik te laten zien hoe het echt met me
ging. Van daaruit kon ik mezelf en mijn leven
opnieuw vorm leren geven. Mét tips en trucs
van mensen die hetzelfde meemaakten!
Natuurlijk hebben professionals ook een belangrijk aandeel gehad in mijn herstel. Ik heb
alle respect voor hun kennis en kunde en wil
daar zeker niks op afdingen. Maar toch, er bestaat een belangrijk verschil tussen een professional en een lotgenoot. Als ik een advies krijg
van een professionele hulpverlener zit er toch
wel eens een duiveltje op mijn schouder, dat influistert: ‘Ja, jij hebt makkelijk praten, jij hoeft
dat niet te doen want jij hebt geen hersenletsel’.
Als ik precies hetzelfde advies krijg van een lotgenoot, verandert ‘jij hebt makkelijk praten’ in
‘jij hebt recht van spreken’. Een lotgenoot worstelt met hetzelfde probleem of is misschien al

een stapje verder gekomen. Hij of zij weet écht
waar ie het over heeft! Dan komt hetzelfde
advies toch anders binnen en ga je er op een
andere manier over nadenken.
Voor mij is deze ontdekking het begin geweest
van een nieuwe missie, eentje die uit mijn
tenen komt. Na hiervoor trainingen te hebben
gevolgd, zet ik me nu in als ervaringsdeskundige
NAH. Aan de hand van mijn persoonlijke verhaal laat ik mijn kwetsbaarheid zien én mijn
kracht, het verlies én de herontdekking van
mijn ik.
Ik kan herkenning, begrip, steun en hoop bieden
door het delen van mijn eigen herstelervaring.
Ik ben nu zelf de lotgenoot die een helpende
hand biedt.
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Vrijwilliger in het zonnetje
Frans de Koning

“Zo kan ik wat terugdoen!”
Frans de Koning woonde van 1960 tot en met 1972 op Zonhove toen het nog een jongensinternaat was. Die periode heeft veel voor hem betekend.
Zoveel dat hij na zijn pensionering als koffievrijwilliger in het hoofdgebouw is gaan werken. Voor hem vertrouwd terrein, want de afgelopen twee
jaar verzorgde hij daar via het Serviceteam de koffie. En dankzij Frans smaakt die extra lekker!
“Ik ben in november 2017 begonnen
bij het Serviceteam en bij Kado & Zo,”
vertelt Frans. “Daarvoor werkte ik in
Eindhoven bij mensen met dementie. Ontzettend leuk werk, maar ik
kreeg de kans om in mijn eigen dorp
te gaan werken. Die kans heb ik aangegrepen. Bij Kado & Zo zorgde ik
voor de koffie en hielp ik mensen met
eten. Samen met Wendy en Lieke van
Carrousel* heb ik gekeken naar wat ik
nog meer zou kunnen doen. Zo ben
ik bij het Serviceteam terecht gekomen. In het hoofdgebouw zorgde ik
voor de schoonmaak en het bijvullen
van de koffiemachines en regelde ik
dat er voor vergaderingen koffie,
thee en water klaarstond. Ik hield van
mijn werk, maar het is ook fijn dat ik
het na mijn pensioen rustiger aan
kan doen.”
Bezige bij
Rustiger aan doen … dat zit niet helemaal in het karakter van Frans. “Ik
ben een bezige bij,” beaamt hij. “Ik
houd er gewoon van om het mensen
naar de zin te maken en een goede
gastheer te zijn. Ik geniet als anderen
genieten.” Dat is precies wat Tessy van
Kado & Zo aan Frans gaat missen.
“Met zijn grapjes, liedjes, fluiten én
goede zorgen maakt hij elke dag een
stukje vrolijker. En de koffie smaakt
daardoor net wat lekkerder. Frans is
een heel lieve man die erg graag
zorgt voor anderen. Dat zit in zijn
aard. Stilzitten is niet echt zijn ding.
Toch hoop ik dat hij na zijn pensioen
lekker kan genieten en uitrusten van
zijn harde werken.” Uitrusten; dat
ziet Frans niet zitten, maar het wat
rustiger aan doen wel. “Zonhove is
voor mij een warm bad en dat wil
ik niet missen. Daarom ben ik blij dat
ik als vrijwilliger vier korte ochtenden
de koffieservice in het hoofdgebouw
kan blijven doen. Daar heb ik zelfs
een speciaal shirt voor laten maken.”
Directiesecretaresse Margriet is blij
dat Frans als vrijwilliger bij SWZ blijft.
“Ik heb Frans zo’n twee jaar geleden
leren kennen toen hij bij het Service-

team kwam werken. Hem is toen gevraagd of hij vaste medewerker voor
onze koffieservice wil zijn. De keuken
is helemaal zijn domein en hij zorgt
altijd dat het er schoon en opge-

Zonhove heel belangrijk geweest,
omdat ik er heel veel heb geleerd. Ik
werd gestimuleerd om mezelf te ontwikkelen en het beste uit mezelf te
halen. Waar een wil is, is een weg: dat

een speeltuin op Zonhove. “Muziek is
mijn grote hobby,” bekent Frans. “Ik
vond het heel spannend om de single op te nemen en ik heb eerst lang
geoefend. Het was enorm leuk om te

ruimd is. Frans is zelf ook altijd opgeruimd, want hij is altijd fluitend aan
het werk! Hij heeft het in zijn leven
niet altijd gemakkelijk gehad, maar
daardoor laat hij zijn leven niet beïnvloeden. Hij is een vrolijk, veerkrachtig en positief ingesteld persoon. Ik
gun Frans zijn pensioen van harte,
maar ben heel blij dat hij als vrijwilliger bij ons blijft!”

heb ik echt meegenomen uit mijn
tijd op Zonhove. Weet je wat ik mooi
vind? Dat Zonhove nog steeds zo
denkt. Zo heeft het Serviceteam me
geholpen de perfecte baan te vinden. Daar wil ik ze voor bedanken.
Ook de bestuurder van SWZ vind ik
een heel bijzonder persoon. En ik kan
het weten, want ik heb veel bestuurders meegemaakt. Deze bestuurder
heeft oog en oor voor iedereen en is
altijd vriendelijk.”

doen en ik had het voor geen goud
willen missen.” En ook dat zegt veel
over Frans. Zoals hij dat zelf verwoord: “Ik spaar geen geld, maar
mooie momenten!”

Goede herinneringen
Voor Frans is vrijwilligerswerk op
Zonhove naast een warm bad ook
een vorm van thuiskomen. “Ik vind
het leuk om op Zonhove te werken,
omdat ik er zelf gewoond heb. Zij
hebben vroeger heel goed voor mij
gezorgd. Daarom vind ik het fijn
om nu als vrijwilligers iets terug te
kunnen doen. In mijn tijd was het
trouwens heel anders dan nu. Zo
sliepen we met 18 jongens op de
zaal. Ik heb heel goede herinneringen aan die periode. Voor mij is

Spotlight
Zo’n opmerking is ook typisch Frans:
vooral anderen in het zonnetje zetten en zelf bescheiden blijven. Hij
hoeft niet zo nodig op de voorgrond.
Toch stond Frans vroeger wel in de
spotlights. “Dat was voor het goede
doel,” lacht hij. In 1985 nam Frans namelijk samen met Dimitri van Toren
een single op. Als zanger verkocht hij
maar liefst 500 platen. Dat leverde
heel wat geld op voor de aanleg van

* 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.
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Afscheid en
vriendschap

Gezellige familie- en
vriendenmiddag bij
Kook Kunst Tinks

Gedicht door Yvonne Marinussen

Door Team Kookkunst Tinks

Een vriendschap met een vriend of vriendin.

Op 22 juni hebben we bij Kook Kunst Tinks een familie- en vriendenmiddag georganiseerd. Medewerkers, cliënten en verwanten zijn in de middag bij elkaar gekomen
voor een ontmoeting op een andere, ongedwongen manier dan in een werkssfeer.

Ja, daar zit héél véél gevoel in!
In je hoofd en hart kun je héél véél doen!
Ook gewoon een zoen!
Een zoen geven vanuit je hart,
dat is eenvoudig maar het is héél apart!
Wat ik geleerd heb en gezien op Zonhove,
dan kun je je ogen bijna niet geloven.
Cliënten met een flinke beperking,
kunnen jou nog geven een positieve verwerking!
De begeleiding is lief.
Stiekem word je onze harte-dief!
Steeds blijven herhalen wat je tegen elkaar wil zeggen.
Nee hoor, soms is het niet uit te leggen.
Als je niks meer kunt, is het een heel gemis,
omdat je in je binnenste wél weet dat het anders is!!
Cristel was onze cliënt!
Ze kreeg van iedereen véél liefde, we hebben haar
lekker verwend.
En ik bleef voorlezen en haar strelen,
wat mensen ervan dachten kon ons niet schelen.
Met het voorlezen was ik in mijn sas.
En leefde me in of ik het zelf was.
Cristel bleef maar turen.
Ook al kon ze haar lichaam niet zelf meer besturen!
Zelf zien kon ze niet!
Toch leefden wij ons in dat ze geniet!
Maar het verlies in de groep is groot.
Want helaas ons vriendin is nu dood!
Ik schreef voor haar een gedicht.
Echt aan haar gericht.
Roze was haar lievelingskleur.
Je zag haar soms kijken: ‘hou op met gezeur!’
Cristel, we hebben van jou genoten lieve meid.
Nog bedankt voor je leuke tijd!
Jij kon onze denkwijze vergroten.
Liefs van al je groepsgenoten!

Het doel van de dag was om elkaar beter te leren kennen, te laten zien wie we zijn en wat er
door de medewerkers in het atelier zoal wordt
gemaakt. Daarnaast hebben we teruggeblikt
op de afgelopen periode en vooruit gekeken
naar wat er komend jaar nog op de planning
staat. Met als hoogtepunt: het 20-jarig bestaan

van “Tinks” in 2020. We hebben de middag
afgesloten met een interactieve quiz met
vragen zoals: ’’Hoeveel zelfgemaakte schorten
zijn er in een jaar verkocht?’’ en ’’Wie werkt er
het langst bij Tinks?’’ We kijken terug op een
gezellig middag.
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Door Werkgroep Communicatie Cliëntenraad SWZ

Jaarverslag Cliëntenraad 2018
De Cliëntenraad is een onafhankelijke en zelfstandige raad, die de belangen van cliënten van SWZ zo goed mogelijk behartigt. De Cliëntenraad wordt betrokken bij grote beslissingen, maar ook bij kleinere zaken wordt haar advies gevraagd. Om zich een goed beeld te kunnen
vormen, praat de Cliëntenraad onder andere met de Raad van Bestuur, beleidsmedewerkers, de Ondernemersraad en organen die de cliënten vertegenwoordigen. De Cliëntenraad heeft een vaste contactpersoon in de Raad van Toezicht (RvT) en vergadert eens per jaar met de RvT.
De Cliëntenraad (CR) is zeer geïnteresseerd in wat
individuele cliënten vinden van de geboden zorg
en dienstverlening. Cliënten worden uitgenodigd
om vragen, opmerkingen of berichten achter te
laten op het e-mailadres van de Cliëntenraad:
clientenraad@swzzorg.nl. De CR behandelt geen
persoonlijke klachten. SWZ hanteert een klachtenprocedure, waar men met klachten terecht kan.
Voor hulp bij het behandelen of bespreekbaar
maken van een klacht, kunt u een onafhankelijke
vertrouwenspersoon, Marijke Ubbink, inschakelen. Zij is te bereiken via: m.ubbink@hetlsr.nl
MISSIE
Onze missie is om vanuit cliëntenperspectief de
gemeenschappelijke belangen van de cliënten
van SWZ optimaal te behartigen. Concreet
bekent dit dat de CR de invloed en de positie van
cliënten versterkt door het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen met de focus op
de volgende aspecten: Beleid SWZ, Kwaliteit
van zorg, Medezeggenschap, Dienstverlening,
Dagactiviteit, Wonen, Bejegening en Klachtenprocedure.
DOELSTELLING
De CR stelt zicht ten doel om, binnen het kader
van de doelstelling van SWZ, in het bijzonder de
belangen van cliënten te behartigen. De CR wil
dit doel bereiken door:
• Het kritisch volgen van het beleid van SWZ.
• Optimaal in te spelen op veranderingen in de
zorg.
• Gevraagd en ongevraagd te adviseren aan de
Raad van Bestuur.
• Het toetsen van de kwaliteitstrajecten binnen
SWZ.
• Jaarlijkse speerpunten in het eigen beleid af
te spreken (werkplan).
• Deskundigheidsbevordering.
• Informatie uitwisseling en profilering naar de
organisatie SWZ.
• Contacten te leggen met de achterban.
• Te netwerken.

SAMENSTELLING EN VERGADERSTRUCTUUR
De Cliëntenraad is opgebouwd uit cliënten en
cliëntvertegenwoordigers. De huidige samenstelling staat hieronder beschreven:
Cliënten
• Wim Dijkhof
• Gerrie Koolen vicevoorzitter,
contactpersoon Regio 2
• Cecile Trimbag
• Eric van Venrooy
• Mark van Zutven
Cliëntvertegenwoordigers
• Gerard Mienis, Penningmeester
• Wil Fred Mutsaerts, Secretaris
• Jeanne Raaphorst, contactpersoon Regio 1
Ondersteuning
• Sybille Swinkels, Secretariële ondersteuning
vanuit SWZ
• Johan van Oorschot, Ondersteuning vanuit
het LSR (vanaf september)
De CR vergadert maandelijks. Circa twee weken
voorafgaand aan de vergadering van de CR komt
het dagelijks bestuur bijeen. Dit bestuur wordt
gevormd door de voorzitter, penningmeester,
vicevoorzitter en secretaris. Zowel de CR als het
dagelijks bestuur worden sinds september 2018
ondersteund door Johan van Oorschot.
BEOORDEELDE ADVIEZEN
De Cliëntenraad heeft in 2018 de volgende
adviezen (in willekeurige volgorde) behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begroting 2018
Herontwikkeling Zonhove
Wijziging organisatiestructuur
Maaltijdvergoeding
Bindend voordrachtrecht
Ongevraagd advies beheer ondersteunende
hulpmiddelen
7. Advies Functie Zorgdirecteur
8. Conflictmanagement
9. Klachtenregeling
10. PGB-tarieven
11. Algemene voorwaarden
12. Privacyverklaring en informatie veiligheidsbeleid

ONDERWERPEN BUITEN GEVRAAGDE
ADVIEZEN
Ook het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van
de uitvoering van het beleid naar meer merk
bare mensgerichte zorg d.m.v. zelforganisatie.
Hierover is regelmatig van gedachten gewisseld
met het bestuur.
Daarnaast is er in 2018 veel overleg geweest over
de ontwikkeling van het Masterplan Zonhove.
Verder zijn in de Cliëntenraad de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
• Werving Ondersteuner LSR
• Samenwerking binnen de Cliëntenraad,
begeleid door een adviseur van Berckeley
Square
• Jaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon en de
klachtencoördinator
• Gesprekken met Zorgkantoren CZ en VGZ
• Evaluatie lokale Cliëntenraden
• Medezeggenschapstructuur in de toekomst
• Cliëntenwebsite en Cliëntenportaal
• Nieuwsbrief
• Optimaliseren contacten met achterban
• Positie SWZ op de arbeidsmarkt
• Kwaliteitskader
• De Cliëntenraad in de toekomst
COMMISSIES EN/OF WERKGROEPEN
In 2018 zijn er verschillende werkgroepen met
onderstaande voorzitters actief geweest:
• Werkgroep Spiegelbijeenkomsten,
W. Mutsaerts
• Werkgroep Bouw, J. Raaphorst
De Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de jaargesprekken van de renumeratie commissie van
de Raad van Toezicht en aan de sollicitatiecommissie van de zorgdirecteuren.
CONTACT ACHTERBAN
De contacten met Regio 1 lopen goed, J. Raaphorst is bij de vergaderingen van het Regioberaad aanwezig.
Het contact met Regio 2 verloopt moeizaam; er is
weinig respons vanuit de locaties. Verschillende
locaties hebben geen of een weinig actieve raad.
Dit laatste is voor de Cliëntenraad een grote zorg
en we blijven zoeken naar mogelijkheden om
deze situatie te verbeteren.
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Nieuws
van de
Cliëntenraad
BEZOEKERS
Naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur die
vrijwel iedere vergadering gedeeltelijk aanwezig
is, heeft de Cliëntenraad de volgende gasten in
haar vergadering mogen verwelkomen: Erik van
Rossem (Bestuurssecretaris), Marian van Kempen
(Arbeidsmarktproblematiek),
Irene
Herben
(Bouwzaken), Dennis Willems (Financiën), Yvonne
den Exter (Zorgdirecteur), Rob Krol (Conflicthantering), Elly Thuis en Hubertine van den Biggelaar
(Kwaliteitskader).
FINANCIEEL BEHEER
In overleg met de Cliëntenraad stelt SWZ jaarlijks
een budget beschikbaar. De penningmeester zorgt
ervoor dat de beschikbaar gestelde budgettaire
ruimte niet overschreden wordt. Voornaamste
kosten zijn:
• Kosten voor ondersteuning en advisering
vanuit de LSR.
• Contributie lidmaatschap platform VG
• Vervoerskosten Connexxion
• Overige reiskosten
• Cursussen en trainingen
• Presentie gelden en Vak literatuur.
Ook in 2018 zijn we binnen het budget gebleven.
Dit komt onder meer door een daling van het
aantal leden. Er is geen scholing geweest. Wel
hebben een aantal leden seminars en bijeenkomsten bezocht. Buiten budget zijn er wel enkele
bijeenkomsten geweest, waarbij adviseurs van
Berckeley Square en Het LSR ons ondersteund
hebben. De bijeenkomsten hadden tot doel om
de samenstelling en het opereren van de Cliëntenraad te evalueren tegen de achtergrond van
het veranderende wettelijk kader en de veranderende organisatie.

TOEKOMSTIGE ONDERWERPEN
Voor het komende jaar staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:
• Meerjarenbeleidsplan
• Nieuwbouw plannen
• Zelforganisatie Voeding en
Bewegen
• Een SWZ breed woonwensenonderzoek
EXTERNE CONTACTEN
Buiten de SWZ heeft de Cliëntenraad kontakten
met andere organisaties:
Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR)
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied
van medezeggenschap en zeggenschap. Het LSR
is actief in de gehandicaptenzorg en de curatieve
sector. Als koepel van Cliëntenraden uit deze sectoren heeft het LSR circa 500 aangesloten cliëntenraden. Het LSR adviseert en ondersteunt de zeggenschap van cliënten en vervult ook vaak een rol
als cliëntvertrouwenspersoon en lobbyt voor een
stevige positie op het gebied van medezeggenschap en zeggenschap. De Cliëntenraad is lid van
het LSR.
Platform VG Regio Zuidoost Brabant
Het platform behartigt de belangen van mensen
met verstandelijke beperkingen en hun ouders/
vertegenwoordigers. Bij het platform zijn een 23-tal
organisaties van ouders en cliënten aangesloten. Zij
vertegenwoordigen daarmee in Zuidoost Brabant
een achterban van ca. 32.000 personen.
Zorgkantoren
Steeds nadrukkelijker willen de zorgkantoren in
contact komen met cliënten. De Cliëntenraad
heeft regelmatig contact met zorgkantoor VGZ en
CZ, waarbij beoordeling van de instelling en het
inkoopproces aan de orde komen.

Herhaalde oproep
aan cliënten van SWZ
De Cliëntenraad van SWZ behartigt de
belangen van alle cliënten van SWZ. Wij
zijn voor een groot deel afhankelijk van
de informatie en vragen, die wij van u
ontvangen. Wij nodigen u uit om vragen,
opmerkingen of berichten aan ons toe te
sturen op het e-mailadres van de cliëntenraad: clientenraad@swzzorg.nl. Wij
zullen het dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en beantwoorden.
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Door Anke Ketelaars, begeleider woonvorm De Eekelhof

Renovatie woonvorm De Eekelhof
De voorbereidingen voor de renovatie van woonlocatie De Eekelhof in Schijndel zijn in
volle gang! In het laatste kwartaal van 2019 tot de zomer van 2020 zal woonvorm De
Eekelhof namelijk gerenoveerd worden.
Alle studio’s van de cliënten, maar ook de
gangen en kantoren, worden opgeknapt.
De renovatie zal per unit worden uitgevoerd, dus in drie delen. De cliënten zullen
dan 10 weken in een tijdelijke woonunit
gaan wonen op het terrein van De Eekelhof.

lingen gedeeld en hebben cliënten en familieleden kritische vragen kunnen stellen.
We kijken uit naar het resultaat van de renovatie en hopen dat de cliënten niet alleen
fijn, maar ook een stukje mooier zullen gaan
wonen!

In de zomer is er een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor cliënten en familieleden.
Tijdens deze bijeenkomst zijn alle ontwikke-

Nieuwbouwplannen Zonhove
Onze ambitie
Geen zorginstelling,
maar een unieke wijk.
Een wijk waar medewerkers het beste uit
cliënten halen en waar cliënten het plezier
in medewerkers losmaken.
Een wijk die opgaat in de natuur en
de sociale cohesie met omwonenden aangaat.
Een wijk waar innovaties werk en leven beter maken,
maar alleen als iedereen er beter van wordt.
Een wijk in Son en Breugel
waar iedereen zou willen wonen.
Zonhove. Buitengewoon.

Colofon
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