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Door Jody Cath, Raad van Bestuur

Lichtpuntjes
Als je denkt
dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw.

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Het beleid van SWZ in 2020
Een nieuw jaar, een nieuw beleid? Nee, dat is niet de bedoeling. We willen afmaken
waar we aan begonnen zijn. Maar er zijn wel nieuwe uitdagingen.
Enkele jaren geleden zijn we een nieuwe
koers gaan varen. Merkbare mensgerichte
zorg is onze leidraad geworden en daar
blijven we aan werken. We hebben al flinke
stappen gezet en mooie resultaten geboekt.
Maar er zijn nog tal van uitdagingen, die we
moeten overwinnen om dat te realiseren.
Zoals: “Hoe geven we de goede ondersteu
ning aan teams zorg en behandeling?”
en “Hoe geven we invulling aan merkbare
kwaliteit?”

hebben gevraagd. De belangrijkste zijn de
gevolgen van de arbeidsmarkt. De vergrij
zing onder de medewerkers neemt toe. Er
stromen mensen uit en er zijn te weinig
nieuwe medewerkers om dat op te vangen.
Dat is niet alleen een probleem voor SWZ,
dat speelt voor de hele zorgsector en voor
andere sectoren zoals onderwijs, politie
enzovoort. We zullen dus alle zeilen moeten
bijzetten. Om aantrekkelijk te blijven als
werkgever voor mensen met interesse in de
zorg en om nieuwe medewerkers te werven.

Cliënten en verwanten van de Eekelhof, de
Munsel en Zonhove kijken natuurlijk uit naar
de aangekondigde verbouwingen. Die
zullen leiden tot een flinke verbetering van
hun woon- en leefomgeving. Voor de woon
vormen in Den Bosch zoeken we nog
naar mogelijkheden om dit ook voor
hen te realiseren.

”We zullen dus alle zeilen moetenbijzetten om aantrekkelijk te
blijven als werkgever voor mensen
met interesse in de zorg en om
nieuwe medewerkers te werven.”

En er zijn ook uitdagingen die op
ons afkomen, zonder dat we daarom

Vanuit de overheid zijn er weinig in
grijpende wijzigingen in het zorgstel
sel te verwachten. Er heerst ontevre
denheid over de wijze, waarop de

Personeelstekorten in de zorg is het thema waar iedereen
zich zorgen over maakt en terecht. Het wordt steeds moei
lijker om nieuwe medewerkers te vinden, ook bij SWZ. Met
minder mensen hetzelfde werk doen heeft gevolgen voor
de gezondheid. Medewerkers zijn vaker ziek. Wij werken
hard aan oplossingen, maar het blijft een enorme uitdaging.
Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zoals uit onderzoek blijkt, geven
onze medewerkers aan veel waardering te krijgen van onze
cliënten. En dat is mooi. Dat is de kern van ons werk: merk
bare mensgerichte zorg en dat wordt blijkbaar gewaardeerd.
Lichtpuntjes, ook als ze heel klein zijn, kunnen je helpen - als
je denkt dat alles tegenzit - anders te gaan denken.
Met vriendelijke groet,

jeugdhulp en de geestelijke
gezondheidszorg is ingericht.
Maar wij verwachten niet dat
dit op korte termijn zal leiden
tot maatregelen met gevol
gen voor SWZ. Wij zullen wel
de nodige aandacht besteden
aan de gevolgen van een aan
tal wijzigingen in de wetge
ving. We hopen dat u, als cliënt
verbonden aan SWZ, daar niet

teveel last van zult hebben.
Een mooie uitdaging, waarbij
cliënten zelf een belangrijke
rol gaan vervullen, is de invoe
ring van de nieuwe Wet mede
zeggenschap voor cliënten in
de zorg (Wmcz). Hierdoor krij
gen cliënten meer inspraak in
de organisatie van de zorg.
Daar hoort u in de loop van
2020 meer over.

Door Stephanie Vigh, Communicatieadviseur a.i.

Feestelijk moment nieuwbouw Zonhove
In december 2019 was er een belangrijke mijlpaal rond de nieuwbouwplannen van Zonhove.
Met het voorlopig ontwerp (VO) gereed en een
definitief akkoord op de nieuwbouw. Genoeg
reden om dit belangrijke en feestelijke moment
samen met alle cliënten en medewerkers van
Zonhove te vieren. Op 17 december brachten
een aantal cliënten zelf de gebakjes rond aan
alle (woon)locaties op Zonhove. Diezelfde dag

stonden betrokken SWZ-collega’s en samenwer
kingspartners als Karres & Brands, Pauwert Archi
tecten en Klictet ook even stil bij het bereiken
van deze belangrijke mijlpaal.
Begin 2020 gaan we weer met volle kracht vooruit.
Dan gaan we een nieuwe fase in met de ontwikke
ling van de nieuwbouw van locatie Zonhove.
Lees meer hierover op pagina 7.
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Gespot... Tessa Dekkers

“Ik maak graag met iedereen een praatje.”
Tessa Dekkers werkt al vanaf het begin met veel plezier bij Kook Kunst
Tinks in Veghel. In het atelier maakt ze kaarsen. Ook helpt ze af en toe in de
winkel. Dit werk past helemaal bij Tessa. “Ik hou ervan om creatief bezig te
zijn. Daarnaast wil ik graag met iedereen een praatje maken,” concludeert
ze zelf. En met de goedlachse Tessa is het ook gezellig kletsen!
“In 2000 is Tinks begonnen bij AC Dui
nendaal in Den Bosch,” vertelt Tessa.
“Maar die ruimte werd al snel te klein.
Daarna zijn we verhuisd naar een plek
op Coudewater in Rosmalen. Later
kregen we een winkel in Boxtel. En nu
zitten we alweer een paar jaar op De
Noordkade in Veghel. Deze plek vind
ik wel de mooiste. Het leuke is dat
klanten hier ook in het atelier mee
kunnen kijken. Daar zien ze hoe wij
onze producten maken. Dit doen we
samen. En het kan echt van alles zijn.
Zo maken we allerlei kaarsen, vazen
en schalen van mozaïek, schilderijen,
tasjes, noem maar op! Het is fijn dat ik
creatief en gevarieerd werk heb. Daar
bij werk ik met heel leuke collega’s! Ik

geniet van het maken van kaarsen.
Ook houd ik ervan om mee te helpen
met stickeren of spiegelen in onze
winkel. Dat kan ik goed met één hand!
Elke dag ga ik er met plezier werken.”
Dansen
Tessa is sowieso een vrolijke dame,
die van muziek houdt en gezellig
heid. Elke week gaat ze rolstoeldan
sen bij Danscentrum Rosmalen. “Ik
ben net afgedanst,” vertelt ze. “Dat di
ploma vind ik niet zo belangrijk, hoor.
Maar het is wel een mooie afsluiting
van de danslessen! Binnenkort ga ik
verder met de volgende cursus, want
dansen is echt mijn grote hobby. Toen
ik nog in Boxtel woonde, heeft een

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.
Wil jij meedoen in deze rubriek? Dan ben je van harte welkom!
Je kunt contact opnemen met de redactie van de nieuwsbrief:
redactienieuwsbrief@swzzorg.nl

In memoriam
Begin december ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud-voorzitter
Harrie van Beek op 30 november is overleden. Harrie heeft vele jaren actief
deelgenomen aan de Cliëntenraad, was zeer betrokken en heeft zowel de
taak van voorzitter als vicevoorzitter vervuld. Wij wensen zijn familie heel veel
sterkte met het verwerken van het verlies.

bewoner me een keer meegenomen
naar dansles. Ze zei: dit is echt iets
voor jou. En ze had helemaal gelijk!
Het mooie van dansen is ook, dat ik
daar mijn emoties in kwijt kan. Het le
ren van de dansjes vind ik niet lastig,
maar iemand moet me wel zeggen
welke kant ik op moet. Anders ga ik zo
de verkeerde kant uit!” lacht Tessa.
Praatje maken
Ook de locatie van het rolstoeldansen
is verhuisd. “Het gebouw waar we
eerst dansten, werd afgebroken. Hier
worden nieuwe woningen gebouwd.
Gelukkig konden we wel ergens an
ders in Rosmalen terecht,” legt Tessa
uit. “Het is wel jammer dat deze plek
kleiner is. Terwijl de groep dansers is
gegroeid. Daarom moeten we nu om
de beurt dansen. En daardoor duurt
het langer om een nieuwe dans te
leren. Maar dat maakt niet uit, want ik
dans voor de lol.” En je raadt het al:
als Tessa even niet aan het dansen is,
maakt ze gewoon een praatje met de
andere dansers!

Tessa Dekkers
Fijn huis
Tessa is vaak verhuisd met haar werk.
Zelf is ze ook pas verhuisd. “Eerst
woonde ik op woonvorm De Munsel
in Boxtel. Daar had ik het leuk, maar
had ik geen aparte slaapkamer. En dat

wilde ik wel heel graag. Toen ik hoor
de dat er een woning vrijkwam bij
woonvorm De Rietbeemd in Schijn
del, heb ik me daar meteen voor inge
schreven. Wat was ik blij, toen ik daar
kon gaan wonen! Daarmee ging mijn
wens in vervulling. Ik voel me hele
maal thuis bij De Rietbeemd. Ik blijf er
zeker nog heel lang wonen.”

Rectificatie
In de voorgaande nieuwsbrief is de naam van de door ons zeer
gewaardeerde cliëntvertrouwenspersoon verkeerd weergegeven.
Dit moet zijn Marieke Ubbink. Marieke is te bereiken op haar
mobiele nummer 06 - 194 623 52. Ook zijn de namen van onze
Cliëntenraadsleden Wim Dijkhoff en Ceciel Trimbach verkeerd
weergegeven. Onze welgemeende excuses.
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Door Petra van den Bergh, Beleidsadviseur

Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 is de ‘Wet zorg en dwang’ (Wzd) van kracht geworden, deze wet vervangt de Wet BOPZ. Wij willen graag in het kort vertellen wat deze wet inhoudt en hoe SWZ daarmee om gaat.
Ieder mens heeft recht op vrijheid. Vrijheid is
bijvoorbeeld zelf mogen kiezen:
• Wat jij belangrijk vindt
• Waar en wat je wilt eten of drinken
• Welke medicijnen je wilt gebruiken in
overleg met je arts
• Enzovoort
Kortom: zijn zoals je bent en je eigen regie
mogen voeren over je eigen leven.
Maar als je zorg nodig hebt, kan het zijn dat
je in je vrijheid wordt beperkt. Vanwege je
eigen veiligheid of de veiligheid van anderen.
Of omdat het niet mogelijk is om de zorg te
organiseren op tijden of manieren zoals jij dat
graag zou willen.
De nieuwe wet zorg en dwang regelt wan
neer, waarom en hoe je onvrijwillige zorg
krijgt. En dat zo mogelijk de onvrijwillige zorg
zo snel mogelijk stopt.
De Wzd is voor alle medewerkers van SWZ van
toepassing. Dit is anders dan de Wet BOPZ die
alleen op locatie Zonhove van toepassing was.
De wet geldt voor alle mensen met een ver
standelijke beperking of een psychogeriatri
sche aandoening, zoals dementie. Naar alle
waarschijnlijkheid wordt de wet ook van toe
passing op mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
Wanneer mag onvrijwillige zorg worden
toegepast?
Iemand kan onvrijwillige zorg krijgen als dat
echt nodig is. Om er voor te zorgen dat er
geen ernstig nadeel is voor degene, die zorg
krijgt of voor zijn omgeving. Bijvoorbeeld:
• Er is gevaar dat jijzelf of iemand anders
dood gaat of ernstig gewond kan raken;
• Jij bent agressief of door jouw gedrag kun
nen anderen agressief worden;
• Jij kunt ernstige psychische of materiële
schade oplopen.

Wat zijn de soorten onvrijwillige zorg?
De wet kent 9 soorten onvrijwillige zorg:
1. Toedienen van vocht, voeding en
medicatie en medische handelingen.
2. Beperken van bewegingsvrijheid.
3. Insluiten/ opsluiten.
4. Toezicht houden op betrokkene d.m.v.
apparatuur.
5. Onderzoek aan kleding of lichaam.
6. Onderzoek van de woning op gedrag
beïnvloedende middelen of gevaarlijke
voorwerpen.
7. Controleren op middelen die je gedrag
beïnvloeden.
8. Beperken van de vrijheid om je eigen
leven in te richten.
9. Beperken van het recht op het ontvangen
van bezoek.
Hoe mag onvrijwillige zorg worden
toegepast?
Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast als
alle andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg
niet mogelijk zijn. Er wordt dan gekozen voor
de minst erge vorm. En dan zo kort mogelijk. Als
gekozen wordt voor onvrijwillige zorg, moet
het stappenplan worden toegepast.
Per stap is een evaluatie-moment, waarbij
verschillende medewerkers aanwezig moe
ten zijn. Als cliënt of wettelijk vertegenwoor
diger heb je het recht om bij deze evaluatie
momenten aanwezig te zijn. Op dit moment
zijn we aan het uitwerken hoe we de wet uit
gaan voeren bij SWZ. Wij vinden de Wzd een
goede wet die ook goed past bij onze visie.
Maar de wet heeft ook het risico dat er onno
dig overleg plaats gaat vinden. Daarom is
SWZ van plan op een paar onderdelen een
eigen werkwijze te gaan ontwikkelen. Deze
voornemens worden allereerst voorgelegd
aan de Cliëntenraad. Hierover zullen we je
later informeren.

Rechten van de cliënt:
In de wet zijn een aantal rechten vastgelegd.
• Een cliënt heeft recht op een wettelijk
vertegenwoordiger.
• Het recht op het regelmatig evalueren
van het ondersteuningsplan.
• Het recht op advies en bijstand van een
onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon.
• Het recht om een klacht in te dienen bij
een speciale Wzd klachtencommissie over
zaken, die met onvrijwillige zorg te maken
hebben.
Klachtencommissie
De VGN heeft er samen met Ieder(in), LSR en
KansPlus voor gekozen om samen met ActiZ
en LOC een klachtencommissie voor de Wzd
op te richten. Deze commissie heeft de naam
KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg gekre
gen, afgekort: KCOZ. De website van de KCOZ
staat binnenkort online.
Vragen?
Om de wet op een goede manier te implemen
teren is een commissie samengesteld. Mocht
je vragen of opmerkingen hebben, mail ze dan
naar Info@swzzorg.nl of bel naar het nummer
0499 - 471 241. Je wordt dan doorverbonden
met een lid van de commissie.
Wil je nog meer weten?
Kijk dan op www.dwangindezorg.nl/wzd.
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Woonvorm Someren op pad
met wethouder Swinkels
De nieuwe burgemeester van Someren kwam dit voorjaar samen met de wethouders kennismaken met onze woonvorm in Someren. De bewoners vertelden
dat Someren niet zo rolstoel-vriendelijk is. De burgemeester en wethouders stelden voor om zelf eens in een rolstoel te gaan zitten om te ervaren wat er beter
kan. Op 30 oktober gingen wethouder Swinkels, wethouder Maas en verkeerskundige Richard de Rooij met bewoners Frank, Lisa, Peter, Johan en Robert en
begeleider Saskia van Rooij op pad. Dat was gezellig, maar ook héél zinvol!
De bewoners wilden de wethouders zelf laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te
zitten. Je voelt dan elk drempeltje in de weg. En soms is het niet eenvoudig om in een
winkel binnen te komen of met de bus te gaan.
Onwetendheid
Waar de wethouders snel achter kwamen, was dat veel obstakels voorkomen kunnen
worden. Dit is wanneer mensen weten, waarmee ze rekening moeten houden. Wethou
der Swinkels vond vooraf de oversteekplaatsen er keurig uitzien. Maar in zijn rolstoel
voelde hij toch allerlei hobbeltjes en bobbeltjes. Hij merkte ook hoe lastig het is om een
winkel binnen te komen. Veel winkels hadden hun deuren dicht in verband met de kou
en de wind. Begrijpelijk, maar in een rolstoel is het dan soms lastig om zo’n deur open
te maken. Ook zijn de gangpaden in sommige winkels heel smal. Je kunt niet alles uit de
rekken pakken. De wethouders begrepen, dat het niet fijn is om voor zulke alledaagse
dingen hulp te moeten vragen. Wij, als bewoners snappen dat winkeliers dit niet bewust
doen. Vaak weten mensen niet hoe ze hun winkel of wijk rolstoelvriendelijk kunnen
maken. De wandeling heeft in ieder geval de ogen bij de wethouders geopend. De eige
naresse van ‘Het wapen van Someren’ vond de wandeling een goed idee. De groep ging
gezellig koffie drinken bij dit restaurant. Om binnen te komen, moest je met je rolstoel
bij de ingang een drempeltje over. Binnen bleek de draai naar het invalidentoilet lastig
te maken. Positief is wel dat dit restaurant als enige in Someren een invalidentoilet heeft.
De eigenaresse concludeerde, dat ze zich van een aantal zaken niet bewust was. Zo zie
je maar, dat het belangrijk is om open en eerlijk met elkaar te bespreken wat beter kan!
Praktische tips
Het zit in onze aard om positief en praktisch zaken aan te kaarten. Dit deden ze ook tij
dens de rolstoelwandeling met de wethouders en de verkeerskundige. Samen maakten
ze een lijstje met praktische verbeterpunten. Daarop staat onder meer een rolstoelvrien
delijke bushalte. Die ligt dichtbij onze woonvorm. Maar niet elke buschauffeur neemt de
tijd om de bus op de juiste hoogte te zetten. Zodat je met je rolstoel gemakkelijk en

zelfstandig de bus in kunt rijden. Lisa gaat vaak met de
bus. Dit punt gaat ze samen met wethouder Maas op
pakken. Een andere praktische tip is het beter marke
ren van de parkeerplaatsen bij onze woonvorm. Zo
zorg je dat auto’s beter geparkeerd staan en de door
gang voor rolstoelen vrij blijft. Een ander idee is om
een ‘duimpje’ te geven aan rolstoelvriendelijke winkels
en restaurants. Samen met verkeerskundige Richard
hebben Frank, Lisa, Peter, Johan en Robert een wen
senlijst met verbeteringen gemaakt. Richard gaat na
denken hoe de gemeente praktisch aan de slag kan
gaan met deze verbeteringen. En dat gaat verder dan
een goed voornemen, want de verkeerskundige komt
binnenkort met ons zijn voorstel bespreken!

Door Carmen Reuser, Adviseur Markteting & Communicatie

Taxi weer te laat?
Cliënten van SWZ maken wel eens gebruik van de taxidienst van Connexxion. Vorig jaar kwam het regelmatig
voor, dat de taxi te laat op de bestemming was. Dit gaf veel onvrede. Naar aanleiding hiervan heeft onze Cliëntenraad een klachtenbrief naar Connexxion Taxi Services gestuurd. Onze bestuurder, Jody Cath, heeft daarna telefonisch contact gehad met de coördinator van Connexxion. Hij vond het heel vervelend. Zijn advies is als volgt:
boek een taxirit die een kwartiertje eerder op de bestemming aan komt!
Voorbeeld
Wanneer je om 13:00 uur op je bestemming moet
zijn, boek dan een rit met de aankomsttijd van
12:45 uur. Dan heb je een kwartiertje speling,
mocht de taxi iets verlaat zijn. Deze marge van een
kwartier zou in principe genoeg moeten zijn, want
de vertraging die cliënten vorig jaar hebben opge
lopen is niet meer dan vijf minuten geweest. Bin
nen het contract van SWZ met Connexxion geldt
ook een afzet-ophaal marge van 15 minuten ten

opzichte van de geboekte afzet-ophaaltijd. Dus
zolang de taxi binnen het Brabants kwartiertje
blijft, valt dit nog binnen de marge van ‘te laat
mogen komen’.
Klacht indienen
Komt de taxi weer te laat? Geef dit door aan de
begeleider van je locatie. Die geeft de klacht door
via het reizigersportaal. SWZ heeft toegang tot
deze website met eigen inloggegevens. Via dit

portaal wordt de klacht centraal geregistreerd bij
Connexxion. Zij pakkken het direct op.
Klachtenprocedure
Connexxion streeft ernaar om zo snel mogelijk op
jouw klacht te reageren. Bij de behandeling wordt
op vertrouwelijke wijze omgegaan met jouw
klacht. Connexxion neemt daarbij ook contact op
met de bestuurder van de taxi om het verhaal van
beide zijden te horen.
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Column door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Pieken en dalen
Waarschijnlijk is het niet zo raar en overkomt het iedereen, in meerdere of mindere mate: leven op pieken en in dalen. Op zich is dat ook niet altijd
erg. Juist door mindere tijden besef je weer eens extra wat je wél hebt en kun je er bewuster van genieten. Wat echter belangrijk is, is dat je de
kracht vindt om jezelf weer te herpakken als het slechter gaat.
Ik heb al vaker verteld dat ik sinds mijn hersenlet
sel hier ook zeker mee te maken heb. Over het
algemeen genomen gaat het een heel stuk beter
met me, dan de eerste vijf jaar na mijn hersenin
farcten. Maar soms glijd ik toch ook weer een
stukje de put in. Omdat ik nog steeds zoveel méér
wil dan ik kan. Omdat ik zo graag iets mee wil
maken, ergens bij wil zijn, maar het niet meer
lukt. Omdat ik door mijn impulsieve gedrag en
korte lontje ongewild relaties verstoor. Omdat
het leven soms te snel en te druk is. Omdat ik zo
moe en overprikkeld ben; omdat…
Ik heb er een gedicht over geschreven en dat wil
ik op deze plek graag delen. Omdat het mij hou
vast en hoop geeft, want het vertelt me dat
het wel weer goed komt. Misschien kan ik jou als
lezer hiermee ook een steuntje in de rug geven.
En is dat een geruststellend en positief begin van
het nieuwe jaar!

Moed
Soms lijk ik te verdrinken,
in een poel van eenzaamheid.
Niets om vast te houden,
al mijn ankers kwijt.
Donkere wolken pakken samen.
Geen straaltje zon meer in de lucht.
Overspoeld door angstige gedachten,
een snik, een kreet, een zucht.

En toch….
Er begint weer iets te trillen,
een glimp van vechtlust laat zich zien.
Mijn sterke wil duwt me naar boven,
is dit meer dan ik verdien?
Langzaam raak ik uit de poel van ellende,
vind houvast, een sprankje licht.
Nog met betraande, dikke ogen,
toch weer een lach op mijn gezicht.

Steeds dieper zak ik naar beneden,
geen helder denken meer.
Ik ben zo bang, wil niet meer voelen,
waarom gebeurt me dit nu weer?
Geen kracht meer, compleet verslagen,
wanhopig, ik voel me o zo klein.
Nu is het écht afgelopen,
niemand verdraagt deze erge pijn.

Door Erik van Rossem, Bestuurssecretaris SWZ

Regionale klachtencommissie
Enkele jaren geleden hebben we de klachtenregeling aangepast. De belangrijkste reden was de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen in de zorg. Maar ook wensen van cliënten en suggesties van medewerkers zijn hierin meegenomen.
Als zorginstelling ben je niet meer verplicht
om een klachtencommissie te hebben. Als je
een klacht hebt, dan bespreek je dit met de
medewerker of de functionaris die de klacht
veroorzaakt heeft. Vind je dit moeilijk? Dan kun
je gebruik maken van de vertrouwenspersoon
voor cliënten. Die helpt je om problemen met
SWZ bespreekbaar te maken. Als je niet tevre
den bent over de uitkomst van het gesprek,
dan mag je naar de landelijke geschillencom
missie stappen.
Omdat dit laatste voor cliënten een erg grote
stap is, heeft de Cliëntenraad gevraagd om een
klachtencommissie in stand te houden.
Regionale Klachtencommissie
De klachtencommissie moet gemakkelijk te
benaderen zijn, maar ook onafhankelijk zijn
van de organisatie. Niet toevallig bleek deze
wens ook te bestaan bij cliëntenraden van
andere instellingen in onze regio. En dus zijn
we samen met Severinus en ORO aan de slag
gegaan om een regionale klachtencommissie

op te richten. Hiervoor hebben wij intussen
ook geschikte personen gevonden. Dit zijn al
lemaal mensen die de zorg goed kennen, maar
onafhankelijk zijn van de instellingen die ge
bruik maken van de klachtencommissie.

1.Heb je hulp nodig om je onvrede bespreek
baar te maken? Wend je dan tot de vertrou
wenspersoon voor cliënten: Marieke Ub
bink, telefoon 06 - 19462352 of mail naar
m.ubbink@hetlsr.nl.

Op de foto ziet u van links naar rechts op de
bovenste rij: Ingrid van Knegsel – de Vries en
Marie-José Wegter. Op de onderste rij: Piet Kerkhofs en Jolan van den Berk.

2. Wil je een klacht indienen? Wend je dan
tot de klachtenfunctionaris: Marit van
Ewijk, telefoon 06 - 11537601, of mail naar
m.vanewijk@hetlsr.nl
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Door Maaike Willemsen

Leuk bericht in de mailbox van de redactie
Hallo. Ik ben David en woon op de Simon
Stevinweg in Den Bosch. Elke avond
eet ik samen met mijn medebewoners
in onze huiskamer op de ‘13 loten’. Op
steenworp van onze flat. Elke vrijdag
avond komt er een kookvrijwilliger van
buiten SWZ voor ons koken. Per toer
beurt zorgen wij dat de boodschappen
gehaald worden. Het gebeurt steeds va
ker dat op zaterdagavond vers voor ons
gekookt wordt door één van mijn mede
bewoners. Wat hij altijd met veel plezier
doet!
Laatst vroeg ik: “Wat zou je ervan vinden
als ik elke keer als je voor ons gaat koke

Menutip: jachtschotel
Chefque weet ons altijd weer te verrassen met een overheerlijk gerecht.
Dit keer: jachtschotel uit de oven!
Het recept:
Voorgerecht
Neem een tuc koekje en leg daarop plakjes ei en tomaat. Bestrooi het even
tueel met basilicum.
Hoofdgerecht
De jachtschotel kun je vullen met : spitskool, blokjes appel en hachee vlees.
Met blokjes appel er doorheen geeft het een lekkere frisse smaak.
Eet smakelijk!
chefque

Chefque

rellen enkele foto’s van je kookkunsten
laat maken? En samen met jou het re
cept instuur?” Dit vond hij een leuk idee!
Maar hij zei : “Ik zou het leuk vinden om
in plaats van mijn echte naam, de naam
chefque te krijgen. Chefque kookt voor
ons de meest bijzondere recepten!
Dus bij deze wil ik vragen: of wij een kookrubriek in de nieuwsbrief kunnen krij
gen?
Met vriendelijke groet,
David & Chefque
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Door Stephanie Vigh, Communicatieadviseur a.i.

De mooiste zorglocatie
van Nederland
“We willen geen zorginstelling realiseren, maar een unieke wijk. Cliënten staan voorop en ook de
wensen van medewerkers, ouders en verwanten worden meegenomen. De oplevering van het nieuwe terrein
laat nog even op zich wachten. Naar verwachting zomer 2027. Maar het project leeft enorm en we doen er
alles aan om voor cliënten een fijne woonplek te creëren waar ze zich thuis voelen”, aldus zorgdirecteur
Yvonne den Exter.
Iedereen op de hoogte
Om alle betrokkenen op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in de
nieuwbouw, vonden er in het najaar
2019 allerlei klankbord- en informatie
bijeenkomsten plaats.
Op 31 oktober waren er drie bijeen
komsten voor medewerkers en vrijwil
ligers waar de laatste ontwikkelingen
rond de bouw werden gedeeld. Op 4
november was er een hoge opkomst
van ouders en verwanten op de themaavond over de bouw. Ook gingen we in
december met de ‘Klankbordgroep om
wonenden’ om de tafel.

Het voorlopig ontwerp is gereed en er is een definitief akkoord
op de nieuwbouw. Dit mag gevierd worden!

Zonhove: een mooie ‘gewone wijk’
in het groen
Het voorlopig ontwerp voor locatie
Zonhove is gereed en krijgt een ver
keersluw binnengebied. Het is goed
verbonden met het centrum van Son

en Breugel en behoudt het groene
karakter. “Dat was best puzzelen”, aldus
Sylvia Karres, landschapsarchitect en
stedenbouwkundig ontwerper. Maar
ze is trots op de plannen die er nu lig
gen, waarbij de eerste uitgangspunten
overeind zijn gebleven.
De ligging van Zonhove is uniek: mid
den in het centrum van Son en Breugel.
Maar het is ook een park met veel groen
en bos. Architect Rob van Vugt van
Pauwert Architectuur: “Ik zie het als een
uitdaging om de mooie facetten van
de wijk te behouden en de wijk te ver
beteren waar we kunnen. Daarnaast
vinden we het belangrijk om een goe
de balans te creëren tussen ontmoe
tingsplekken en plekken waar cliënten
zich terug kunnen trekken.”

Power Café
voor en door cliënten

Grote opkomst Power Café

Samantha

Power Café voor en door cliënten
Op 28 november 2019 stond het
Power Café helemaal in het teken
van de nieuwbouw. Samantha vond
het een geslaagde avond: “Het was
heel leuk. En ik weet nu meer over de
nieuwbouw op Zonhove. We hebben
mooie foto’s gezien over hoe Zonho
ve er straks uit gaat zien. Dat is heel
mooi. Ik heb er zin in. Zeker omdat ik
een nieuwe kamer krijg. Ik hoop dat
ik een grotere kamer krijg, waar alles
in past en ik zelf een kleur voor mag
uitkiezen.”
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Vrijwilliger in het zonnetje
Wie? Erna Hensen. Wat? Vrijwilliger bij SWZ Zonhove, Brink 14-16

“Ik voel me hier als een vis in het water.”
Erna Hensen werkt al 23 jaar als vrijwilligster op Zonhove. En ze is van plan om nog heel lang met de bewoners van Brink 14-16 leuke dingen te
ondernemen. Gewoon, omdat ze het zelf zo leuk vindt om te doen.
“Toen mijn kinderen naar de middel
bare school gingen, wilde ik vrijwilli
gerswerk met kinderen gaan doen.
Zonhove kwam al snel in zicht. Maar
omdat we naar Nijmegen verhuis
den, kwam het er op dat moment
niet van,” vertelt Erna. “Negen jaar
later keerden we terug naar Son en
gingen we ‘om de hoek’ van Zonhove
wonen. Voor mij was het logisch om
toen alsnog vrijwilliger te worden.
Dat heb ik gedaan en daar geniet ik
nog steeds van. Soms vragen men
sen me hoe ik het toch zo lang vol
houd. Het antwoord is simpel: ik doe
dit werk voor mezelf. Ik vind het leuk
en haal er energie uit.”
Zwemmen
Erna gaat elke donderdagavond met
Max zwemmen in het zwembad van
de Emiliusschool. “Dat is erg leuk om
te doen. Ook omdat we een vaste
club van vrijwilligers hebben. Een
aantal van hen zwemt al jarenlang
met de bewoners van Brink 14-16. En
wat ook belangrijk is: na het zwem
men drinken we samen met alle be
woners, vrijwilligers en begeleiders
een kop koffie. Dat is erg gezellig. We
genieten daar allemaal op onze ei

gen manier geweldig van. Ik voel me
gewoon als een vis in het water hier
op de Brink. Het leuke is, dat we als
vrijwilliger enorm gewaardeerd wor
den. Door bewoners, maar ook door
de begeleiders en de ouders. Wat ik
mooi vind, is dat vrijwilligers bij SWZ
ook lid mogen zijn van de perso
neelsvereniging en zo bij de organi
satie betrokken worden. Daar blijkt
veel waardering uit. Dat is voor mij

geen noodzaak, maar het is wel fijn
als je het krijgt. Bovendien heb ik met
een aantal ouders goed contact, om
dat ik ze al zo lang ken. Vroeger
maakte ik vaak foto’s van bewoners
bij de activiteiten die we onderna
men. Dit ging dan via de groep naar
de ouders. Tegenwoordig verstuur ik
de foto’s via WhatsApp. Ja, er is wel
wat veranderd in de loop der tijd,”
lacht Erna.

Gehecht
De manier van werken is ook flink
veranderd, vindt Erna. “Toen ik hier in
1996 begon, was de Brink meer een
gezinsvervangend tehuis. Er waren
vaste bewoners en begeleiders,
waaronder verpleegkundigen. ’s Mid
dags was er tijd voor een spelletje. Nu
is er meer verloop en zijn er veel ver
schillende flexmedewerkers en kor
tere roostertijden. Gelukkig voel ik
me er nog steeds helemaal thuis. Als
ik binnenkom, beginnen de bewo
ners al meteen te lachen. Ze weten
dan, dat we iets leuks gaan doen.” Dat
leuks kan echt van alles zijn. “Ik zeg
altijd: bel me maar, ik kom wel,” vat
Erna samen. En dus gaat ze regelma
tig met de bewoners wandelen of
naar activiteiten op Zonhove of in de
buurt. “Inmiddels ben ik wel gehecht
aan deze Brink,” bekent Erna. “Onder
ling met de bewoners gaat het erg
goed. Ik vind het mooi, dat er een ge
mixte groep is qua leeftijd en niveau.
Ik ken de bewoners goed en kan zien
hoe ze zich voelen of wat ze willen.
Dat vind ik mooi. Bovendien geven
de begeleiders je altijd een warm
welkom. Daarom voel ik me hier he
lemaal thuis!”

Door Team Ondersteunend Verpleegkundige

Even voorstellen… Kook Kunst Tinks
is het nieuwe jaar
goed begonnen!

Sinds 1 februari is er een nieuw team opgestart op Zonhove. Dit is Team Ondersteunend Verpleegkundige (TOV).
Waar is het TOV-team voor?
Het team zal voorbehouden en risi
covolle handelingen (V&R handelin
gen) uitvoeren, hulp bieden bij acute
situaties, ondersteunen bij ziekte van de
cliënt, en individueel coachen bij zorgin
houdelijke vragen en problemen. Hierbij
valt te denken aan:
• Zorg bij een cliënt die plotseling hard
achteruit gaat;
• Ondersteuning van een persoonlijk be
geleider;

• Het goed navolgen van de protocollen;
• Meedenken over nieuw beleid, zodat
dit goed aan blijft sluiten bij de praktijk;
• Allerlei andere vragen en problemen.

De hele maand
februari 2019

20% korting*

Het is niet de bedoeling dat deze nieuwe
achterwacht een vervanger wordt voor
Bij inlevering van deze bon.
bevoegde
enper
bekwame
1 Bon
persoon.medewerkers op
de groepen. De groep moet dit zelf volle
dig uit kunnen voeren, maar als dit onver
hoopt niet mocht lukken, dan kan het TOV
ondersteunen.

*
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Gedicht door Yvonne Marinussen
Door Carmen Reuser, Adviseur Marketing & Communicatie

Film over gepast urineonderzoek
In de gehandicaptenzorg zijn geen richtlijnen bekend voor het uitvoeren van urineonderzoek bij het vermoeden van een blaasontsteking. Bij cliënten met een ernstige, meervoudige beperking is het afnemen van urineonderzoek zeer belastend, omdat de urine via
een katheter of plaszak moet worden afgenomen. We kwamen er bovendien achter, dat na
urineonderzoek er niet altijd een blaasontsteking naar voren kwam. Dit was zonde van het
werk en onnodig belastend voor onze cliënt.
Checklist gepast urineonderzoek
Om die reden ontwikkelden we, in samenwer
king met verpleegkundigen, de arts verstande
lijk gehandicapten (AVG) en het LEAN-team de
Checklist gepast urineonderzoek. Deze check
list biedt handvatten voor de persoonlijk bege
leiders wanneer zij een vermoeden hebben van
een blaasontsteking bij een cliënt. De checklist
zorgt er tevens voor, dat er geen onnodige uri
nemonsters bij onze cliënten worden afgeno
men. Deze methode werkt voor ons heel goed.
Wij noemen dit beleid gepast urineonderzoek.
Film over gepast urineonderzoek
VGZ heeft ons initiatief aangemerkt als ‘zin
nige zorg’. We kregen het verzoek of we mee
wilden werken aan een korte film over deze

zorginnovatie. Vervolgens hebben we samen
een script geschreven, waarbij een verpleeg
kundige, een persoonlijk begeleider en een
ouder van een cliënt vertellen wat deze zorginnovatie voor hen persoonlijk heeft betekend.
Symposium Zorginnovatie
Op 19 november mochten wij onze film pre
senteren tijdens het Symposium Zorginnova
tie. Daar waren ook andere zorgaanbieders
aanwezig met hun zorginnovatie. Daarna was
er tijd om met elkaar van gedachten te wis
selen. Een geslaagde dag, waarbij er veel be
langstelling was voor onze zorginnovatie!
Je kan de film bekijken via de website van SWZ.
Lees het nieuwsbericht: Zorginnovatie SWZ is
zinnige zorg.

Licht en geluk
Met kerst hebben we voor iedereen wensen,
De tafel staat vol met lekker eten,
en de begeleiding staat in de keuken te zweten.
Brunchen is gezellig en fijn,
Omdat we dan rustig met een klein groepje bij
elkaar zijn!
In de zorg hebben ze het vaak druk!
Even aandacht krijgen is ook geluk!
Natuurlijk gaat niet alles over rozen,
maar gelukkig wonen wij niet in dozen!!
De mensen bij ons zijn lief en attent,
het is maar toevallig dat je in Nederland
geboren bent!
Iedereen op Zonhove heeft mooie dromen,
Wanneer zal die nieuwbouw toch komen?
Maar het is gezegd,
De start van de nieuwbouw komt er in 2020
echt!
Méér ruimte lijkt ons erg fijn,
maar het gaat er om: zul je dan gelukkiger zijn?
En dat je beter uit de voeten kunt,
en dat je niet met je rolstoel stunt!!!!
Het is dan een verrassing wie bij ons komt
werken of wonen,
Ik zou zeggen: zorg goed en wees lief voor
elkaar!
Dat is al een positieve start voor het nieuwe
jaar!
Veel liefs van Yvonne Marinussen!
Veel licht en geluk voor iedereen,
Dan voel jij je misschien niet zo alleen.

Door Anke Ketelaars, Begeleider Woonvorm De Eekelhof

Prikkelarm winkelen in de supermarkt
Bij de Jumbo op het Sint Jorisplein in Schijndel hebben ze sinds kort op de
woensdag een prikkelarm boodschappen-uur. Dit houdt in, dat er tussen 8 en 9
uur ‘s morgens geen muziek gedraaid wordt in de winkel. Ook staan de geluidjes van de kassa uit. Dus hoor je geen gepiep! Bovendien staan er op dat tijdstip
geen containers in de winkel, waardoor er veel minder obstakels zijn, mocht je
met je rolstoel boodschappen komen doen.
Zo kunnen mensen, die overgevoelig zijn voor prikkels, hun boodschappen
doen in een oase van rust. Voor de cliënten van Woonvorm De Eekelhof is dit zo
fijn. Het werkt echt! Welke SWZ locatie volgt en gaat ook de samenwerking met
de lokale supermarkt aan?

PAGINA 10				SWZ nieuwsbrief

Door Anke Ketelaars, Begeleider Woonvorm De Eekelhof

Voortgang renovatie Woonvorm
De Eekelhof in Schijndel
De renovatie is vanaf januari 2020 in volle gang. De cliënten hebben ondertussen hun draai in de tijdelijke units gevonden. De werklieden zijn flink
bezig om de studio’s te renoveren. Op dit moment is de gang helemaal gestript. De deuropeningen zijn vergroot, omdat er nieuwe elektrische
deuren komen. Ook zijn ze begonnen met het betegelen van de badkamers. De verbindingsgang naar unit C heeft al een mooie kleur verf gekregen.
De verwachting is dat over een aantal weken unit C helemaal klaar is. Daarna zal de volgende unit aangepakt worden!

Rectificatie
In de vorige cliëntnieuwsbrief heeft de redactie per abuis
een verkeerde foto geplaatst bij het artikel over Woon
vorm De Eekelhof. Onze excuses hiervoor. Op deze pagina
staat het juiste gebouw afgebeeld!
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Door Team Intensieve Gezinsbehandeling

Even voorstellen…
Kinderen opvoeden is een uitdaging. Wanneer het kind daarbij ook een beperking heeft, wordt de uitdaging aardig vergroot. Dit kan een
kind met een (ernstige) meervoudige beperking of een kind met niet-aangeboren hersenletsel zijn. De aandacht van ouders gaat veelal uit
naar het kind dat bovenmatige zorg vraagt. Dit kan gevolgen hebben voor het functioneren van het gezin. Soms lukt het ouders niet om zelf
hierin hun weg te vinden. Ook wanneer een ouder wordt getroffen door niet-aangeboren hersenletsel ontstaat er vaak druk op het gezinssysteem. De ouder blijkt niet meer op dezelfde manier te functioneren. Het gezinsleven kan hierdoor flink worden verstoord. Extra hulp is
dan welkom.
De problemen van een gezin zijn aan de bui
tenkant niet altijd te zien. Terwijl de impact
vaak groot is. Voor deze gezinnen geldt, dat er
behoefte is aan zorg en/of behandeling, dat is
afgestemd op de specifieke individuele- en
gezinsproblematiek. Zorg die aansluit bij de
mogelijkheden van het gezin en die een be
roep doet op de aanwezige kracht en hulp
bronnen.
Van kennismaking tot behandelplan
Wanneer het gezin in aanmerking komt voor
intensieve gezinsbehandeling wordt eerst
kennis gemaakt met alle betrokken gezinsle
den. Ieder gezinslid kan eigen behoeften,
wensen en verwachtingen aangeven. Vervol
gens worden er afspraken en huisbezoeken
ingepland. De huisbezoeken richten zich in
het begin met name op het goed in beeld
brengen van de hulpvragen en behandeldoe
len. Er wordt gewerkt vanuit een behandel
plan. Hierbij werkt de Intensief gezinsbehan
delaar (IGB-er) onder supervisie van de
hoofdbehandelaar. De IGB-er komt wekelijks

op huisbezoek en richt zich met name op de
volgende zaken:
1. Hulpvragen concretiseren en samen met
het gezin vaststellen.
2. Rust en balans in het gezin herstellen door
de dagelijkse routine en structuur te ver
sterken.
3. Indien nodig contact leggen met betrok
ken hulpverlenende instanties voor een
optimale afstemming en samenwerking.

Heb je nog vragen?
Laat het ons weten. Stuur een e- mail naar:
teamigb@swzzorg.nl.
Van links naar rechts. Boven: Pauline Okkerse
(hoofbehandelaar), Nonja van Grinsven (hoofbehandelaar) en Marianne Feijen (IGB-er).
Onder - van links naar rechts: Hermien van de
Kolk (IGB-er) en Marielle de Wilt (IGB-er).

De ondersteuning vanuit de intensieve ge
zinsbehandeling duurt één tot maximaal
twee jaar.
Onze kernpunten
•
De regie ligt bij het gezin
•
Samen zoeken naar oplossingen
•
Empowerment
•
Respectvol
•
Transparantie
•
Systemisch werken
•
Methodisch werken

Ervaringen van een gezin met intensieve gezinsbehandeling

Het werd een gezinsproces. Daar zijn we met z’n allen
beter uitgekomen.
“Onze zoon van 16 heeft een hersenafwijking. Hij wordt snel boos. We hadden als ouders vragen die ons bezig hielden. Of we het wel goed deden.
Of dit gedrag bij hem hoorde en wij dit moesten accepteren. Vragen over wat wij zouden kunnen veranderen en wat onze zoon mogelijk zelf zou
kunnen veranderen. Vragen waar we zelf niet goed meer uitkwamen. Toen zijn we doorverwezen naar SWZ, intensieve gezinsbehandeling (IGB). Het
leek ons een goede stap en dat is gebleken! “ aldus de moeder van het gezin.
“We dachten dat er alleen met onze zoon aan de
slag werd gegaan. Maar het werd een gezinspro
ces. De behandeling heeft zich naast onze zoon
ook gericht op de andere kinderen. Zij hielden
altijd veel rekening met hun broer. Of bemoei
den zich met de aansturing. In het begin is VHT
(video home training) geopperd en dat was even
lastig. Angst voor kritiek. En om op onze op
voedkwaliteiten beoordeeld te worden. IGB ’er
Hermien gaf aan, dat er juist zou worden geke
ken naar wat er goed ging. En niet naar wat er
mis ging. Bijvoorbeeld in de interactie tussen ons
als ouders. En in de interactie tussen de kinderen
onderling en de interactie met ons als ouders.
De beelden hielpen daar goed bij. Deze beelden
zijn daarna met Hermien besproken. Zij zette ons

aan het denken. Ze gaf duidelijke en bruikbare
handvatten, waardoor we zelf onze aanpak kon
den gaan aanpassen. Op deze manier konden
wij meenemen, wat voor ons gezin van waarde
was.
Ervaring
Onze verwachtingen van onze zoon zijn in de
periode voor de behandeling waarschijnlijk veel
te hoog gespannen geweest. Daar hebben we
hem mee overschat en onbedoeld mee belast.
Wij hebben inmiddels geleerd onze verwachtin
gen aan te passen aan zijn mogelijkheden. Onze
zoon functioneert immers anders dan andere
kinderen van zijn leeftijd. Na de gezinsbehande
ling kunnen we ons nu beter in hem inleven. We

ervaren meer acceptatie dan voorheen. Ook
kunnen we hem nu beter benaderen. Hierdoor
raakt hij minder overbelast. En hij wordt minder
snel boos. Onze zoon heeft zich ontwikkeld
m.b.t. zijn zelfstandigheid. Dit geeft hem meer
zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.
Toekomst
Het proces stopt niet aan het einde van het be
handelproces. Het loopt daarna nog door. De ge
zinsbehandeling heeft ook meer acceptatie ge
geven naar elkaar toe. Het proces heeft ook meer
rust gebracht bij onze zoon en in ons hele gezin.
Ook de gezinssfeer is nu meer positief. Daar zijn
we heel dankbaar voor.”
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Door Werkgroep Communicatie Cliëntenraad SWZ

Nieuws
van de
Cliëntenraad

De Cliëntenraad adviseert
Gedurende de laatste maanden zijn de leden van de Cliëntenraad (CR) inhoudelijk betrokken
geweest bij onder meer de volgende zaken.
1. Adviesaanvragen
Na uitleg, afstemming en het plaatsen van enkele
opmerkingen heeft de CR ingestemd met de vol
gende adviesaanvragen:
• Invoer van nieuwe, onderbouwde, methodi
sche begeleidingsmethodieken. Eén specifiek
voor EMB-cliënten: ‘Laccs’ en één nieuwe bege
leidingsmethodiek specifiek voor NAH cliënten:
‘Hooi op je vork’. Deze methodieken zullen
i.v.m. de huidige personeelskrapte stapsgewijs
worden ingevoerd.
• PGB-tarieven voor 2020.
• Aanpassing van de waskosten voor 2020.
• De adviesaanvraag m.b.t. de herstructurering
op locatie Zonhove.
2. Nieuwbouw en renovatie
Verschillende leden van de Cliëntenraad SWZ zijn
nauw betrokken bij de nieuwbouw en de renova
tieprojecten op Zonhove in Son en op De Eekel
hof in Schijndel. Dergelijke projecten vergen veel
tijd en inzet van de betrokken leden.
3. Excuusbrief
In augustus 2019 ontvingen diverse cliënten per
abuis een brief, waarin SWZ aangaf het abonne
ment voor internet, TV en telefoon op te zeggen per
1 oktober. Deze brief was niet voor alle geadresseer
de cliënten bestemd. Na overleg met de CR heeft
SWZ naar hen een excuusbrief verzonden.
4. Personeelskrapte
Gedurende de laatste maanden zijn de CR-leden
vaak betrokken bij de problematiek m.b.t. de per
soneelsbezetting en het inzetten van ZZP’ers om
te voldoen aan een minimumbezetting. Ze ma
ken zich derhalve zorgen over een adequate op
lossing voor de groepen waar dit speelt, omdat
dit direct effect heeft op de kwaliteit van zorg.
5. Nieuwe wet WMCZ
De Werkgroep Reglementen is i.v.m. de nieuwe
wet WMCZ (medezeggenschap per 01-07-2020)
in overleg met SWZ over een aangepaste en ge
actualiseerde samenwerkingsovereenkomst.

6. Kwaliteitskader
Verschillende leden van de Cliëntenraad zijn be
trokken geweest bij discussies, aanvullingen en
afstemmingen m.b.t. het kwaliteitskader.

Wilt u ook graag
weten wat lokale
Cliëntenraden
allemaal doen?

7. Werkgroep Voeding
Momenteel is de werkgroep Voeding bezig met
interne afstemmingen.
8. Instroomproces voor nieuwe cliënten
Eén lid van de Cliëntenraad is betrokken bij de af
stemming van wijzigingsvoorstellen over het in
stroomproces voor nieuwe cliënten.

Het zou ontzettend leuk en informatief
zijn om te horen waar de diverse lokale
Cliëntenraden mee bezig zijn. Je zou via
de nieuwsbrief of Het SWZ Plein iets
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 plaat
sing en opvolging.

9. Klachtencommissie
Tevens zijn leden van de Cliëntenraad betrokken
bij de gesprekken m.b.t. de vorming van een
klachtencommissie.
10. Opleiding
De leden van de Cliëntenraad hebben in oktober
2019 met veel enthousiasme een LSR opleiding
gevolgd over Kwaliteitsbeleid.
11. Secretariële ondersteuning
De secretaris van de Cliëntenraad heeft vorig jaar
aangegeven dat hij wil stoppen met zijn taak. Dit
jaar gaat de Cliëntenraad i.s.m. SWZ op zoek naar
een adequate en bevredigende oplossing.
12. Vacature
De samenwerkingsovereenkomst ‘Medezeggen
schap’ wordt aangepast. Hierin is o.a. bepaald dat
de zittingstermijn voor een lid van de CR anders
wordt vastgelegd. Hierdoor zijn er vacatures ont
staan voor zowel cliënten als verwanten. Heb je
interesse, dan nodigen we je van harte uit om te
reageren. Daarna nemen wij contact met je op
om nader kennis te maken.
Wij zijn blij dat zich al enkele kandidaten hebben
gemeld. Als jij ook denkt een goede invulling te
kunnen geven aan de Cliëntenraad, stuur dan
een e-mail naar clientenraad@swzzorg.nl.
13. Connexxion
Eén van onze leden is al wat langer bezig met de
vervoerder ‘Connexxion’ om tot betere afstem
ming en afspraken te komen.

Dit overzicht is niet uitputtend, maar be
doeld om je een idee te geven waar wij ons
mee bezighouden.
Ontwikkelingen 2020
In het komend jaar zijn er allerlei ontwikkelin
gen op het gebied van medezeggenschap,
zorg, veranderde wetgeving (WMCZ2018 en
Wzd), bouw, veiligheid, kwaliteit en innovatie.
Tevens zijn wij van plan in het komend jaar
onze vergaderingen vaker bij SWZ op locatie
te organiseren. Wij zouden bijzonder ver
heugd zijn als je (van een dagactiviteiten
centrum of wooneenheid) ons zou willen
uitnodigen.
Vragen?
Via de nieuwsbrief houden we je verder op de
hoogte van de verschillende ontwikkelingen.
Heb je nog vragen of opmerkingen, aarzel dan
niet om met ons in contact te treden. Stuur een
e-mail naar: clientenraad@swzzorg.nl

Colofon

Redactieadres:
Nieuwstraat 70
5691 AG SON

De redactie:

Fotografie:

Opmaak:

Verzending:

tel.: 0499-471241

Christel Porrey, Carmen Reuser,

Jeroen Maassen

Dino Design

CopyService AC Duinendaal

redactienieuwsbriefswz@swzzorg.nl

Rianne Kessels en Stephanie Vigh

jeroenmaassen.nl

www.swzzorg.nl

