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Vol in beweging

“Samen op zoek naar
hoe het nog beter kan.”

De gehandicaptenzorg komt de komende jaren flink in beweging. ‘Oh ja?’, horen wij je denken.
‘Dat zal wel. Die boodschap zien we iedere 5 jaar wel een keer voorbij komen.’ Klopt. Maar er
is nu echt wel reden om deze voorspelling serieus te nemen. Omdat veel deskundigen het
zeggen. En – ook belangrijk - omdat wij het zelf willen.

Daar is alle aanleiding toe. In de eerste plaats vanwege de Corona-crisis. Die heeft ons werk flink op
de kop gezet en onze flexibiliteit tot danig getest.
Voor een deel zijn de maatregelen die we moesten treffen tijdelijk. Gelukkig. Maar we hebben
ook ontdekt, dat verschillende veranderingen
waardevol zijn. Dat bleken er meer, dan we vooraf
hadden kunnen denken. Die winst houden we
graag vast. En dat kan alleen door ‘het’ in som
mige opzichten anders te blijven doen, dan we
voor de crisis gewend waren. Het elastiek rekt niet
meer helemaal terug. Samen met verwanten,
cliënten en medewerkers gaan we deze zomermaanden na - hoe we de mooiste inzichten een
vaste plek kunnen bieden in ons dagelijkse werk.
Meerjarenbeleid
Maar er speelt meer. Dit jaar vernieuwen we ons
meerjarenbeleid. De tekst is aan herziening toe.
Dat kan alleen, als we stilstaan bij wat we goed
doen en wat beter kan. Dat bepalen we alleen niet
zelf. We werken immers voor mensen met een

zorgvraag en hun verwanten. We noemen dat een
maatschappelijke opdracht. Nadenken over onze
toekomst doen we dus niet alleen. We doen dat
samen met anderen. Daarom organiseerden we
eind vorig jaar al diverse ontmoetingen met
belangrijke relaties van ons samen met leden van
de OR , de CR en de Raad van Toezicht. Zij hielden
ons een spiegel voor. Bovendien gingen we begin
juli in gesprek met de VGN. Want ook onze
brancheorganisatie denkt na over de toekomst
van de gehandicaptenzorg. Zij deed dat - net als
wij - samen met allerlei partijen. Die oriëntatie op
de vraag ‘wat ons te doen staat’ is hartstikke
relevant. Want de samenleving ontwikkelt zich
snel. Wat die samenleving van ons verwacht, is
anders dan pakweg 10 jaar geleden. Anders zelfs
dan 3 jaar geleden.
Eén ding weten we zeker. Dat we de komende
maanden goed gaan nadenken over de rol, die
we in de samenleving willen spelen. En dat doen
we vanzelfsprekend samen!

Stokje overdragen...
Met grote regelmaat leverde onze bestuurssecretaris Erik van
Rossem een bijdrage aan deze nieuwsbrief. Dit ging onder
meer over wetswijzigingen en klachtenregelingen. Na zich
ruim 25 jaar ingezet te hebben voor SWZ, met een groot hart
voor het belang van cliënten, gaat Erik genieten van zijn welverdiende pensioen. Zijn functie wordt per 1 mei ingevuld
door Bertine van Winkel.
Op pagina 14 stelt zij zichzelf voor.

Moet dat wel: een nieuwsbrief nu? Die vraag
kwam in mei naar boven. Over het antwoord
hoefden we niet lang na te denken: ja! Juist
nu, in een tijd waarin het Corona-virus zo’n
grote stempel drukt op wat ieder van ons
denkt en doet. Onze wens om veilig te kunnen blijven wonen en werken, vergt immers
het uiterste van ons allemaal. Dan is informatie heel erg belangrijk.
Die informatie deelden wij sinds het begin van
de Corona-crisis in maart met u. Bovendien hadden wij regelmatig met medewerkers en met
verwanten beeldbel-afspraken. Niet zo fijn als
‘echt’ contact natuurlijk. Maar toch… Als ik terugkijk op al die gesprekken, dringt zich een nieuwe
vraag bij mij op die misschien nog wel veel belangrijker is: zijn we nog, wie we willen zijn? En
doen we nog, wat we van elkaar verwachten?
Om die vragen goed te kunnen beantwoorden,
blikken we in deze nieuwsbrief vooral terug. Hoe
was het voor u, voor ons, om in een crisissfeer
als die van de afgelopen maanden samen op
te trekken? Was het echt samen? Of misschien
een beetje minder, dan we hadden gewild?
Waarom dan? En zouden we het de volgende
keer weer zo doen? Of zouden we dingen moeten veranderen?
Die laatste vraag is belangrijk. Velen spreken
over een tweede golf van besmettingen, die ons
in het najaar zou kunnen treffen. Misschien komt
die er wel nooit. Ik teken ervoor. Maar als dat wel
gebeurt, dan willen we van de eerste hebben
geleerd. En dat kan alleen, als we met elkaar
in gesprek zijn. Eerlijk. Open. Met gevoel voor
wat ons verbindt. En met respect voor wat ons
scheidt. Maar steeds samen op zoek naar hoe het
beter kan.
Daarom deze uitgave. Ik hoop dat de publicatie
helpt om dicht bij elkaar te kunnen blijven, ook
als het spannend wordt. Juist als het spannend
wordt!
Ik wens u allen een goede
klachtenvrije zomer.
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Even stilstaan bij…
de afgelopen maanden
tijdens Corona
Bespiegeling van Wendy Tegelaers, begeleider

Doe ik het wel of doe ik het niet?
Aan het begin van de Corona-crisis vroegen de begeleiders aan ouders om liever niet voor het raam te komen zwaaien, want dat gaf veel
onrust. Dan doen we dat niet, zei je. Want je kind is gewend je te knuffelen, je vast te houden, je te ruiken en te voelen en dat kan nu niet.
Nee, dit is echt het beste voor je kind (niet voor jezelf). Toen duurde het wel heel lang. Ouders kwamen braaf de was van hun kind halen
en brengen, liefdevol opgevangen door de collega’s. En gingen met een gevoel van onbehagen weer naar huis. Want hoe gaat het dan
met je kind? Hoor ik die ouders zich aan de andere kant van de deur afvragen. En: zorgen ze wel goed genoeg voor ons kind? Wat een
verdriet moet dat zijn.
Toen duurde het nog langer: raambezoekjes worden toegestaan! Je
hart juicht, want natuurlijk wil je dat. En natuurlijk zet je alles op alles
om je kind te zien. Toen het besef: dat betekent dat je voor het raam
mag staan, je mag zwaaien en kijken naar je kind, zien hoe de begeleidster je kind liefdevol begeleidt.
En dan… Ga je naar huis met een zwaar hart van verdriet, het besef dat
jouw kind je misschien niet eens voor het raam heeft zien staan, dat je
zo dichtbij bent geweest en je kind toch niet hebt kunnen vasthouden.

Niet omdat je kind dat niet wilde, maar omdat het niet past in het plaatje van je kind. Je kind heeft jou nodig om vast te houden. En jij hebt je
kind nodig om liefde te kunnen geven, te ruiken, te voelen, en te overladen met aandacht.
Wat een onmenselijke keuze dat niet te doen, niet te vatten en niet te
verdragen. Dit is geen keuze, dit doe je wel of dit doe je niet. Niet voor
jezelf, maar voor wat het beste is voor je kind. Met alle liefde die je in je
hebt.

Door Artwin Nuhn, strategisch adviseur communicatie

Praten over hoe het was
De Corona-crisis was ingrijpend, voor iedereen. Voor cliënten, medewerkers, managers, en voor familie. Veel ouders en verwanten
konden hun geliefden vaak maanden lang niet zien, spreken, knuffelen. Onmogelijk. De boel zat op slot. Voor de veiligheid van iedereen. Daar was SWZ streng in, mede op advies van landelijke en regionale instanties. Die voorzichtigheid was voor veel ouders best een
geruststelling. Maar het maakte het gebrek aan contact niet minder
moeilijk.
Onlangs organiseerde SWZ twee online bijeenkomsten om samen met
familieleden en cliënten in gesprek te gaan over hoe zij de afgelopen Corona periode hebben ervaren. “U mag het best weten: ik heb er echt

nachten van wakker gelegen”, bekende één van hen. De gesprekken waren bedoeld om samen terug te kijken op wat zich heeft ontwikkeld tot
een ongekend heftige bladzijde in de geschiedenis van SWZ. Hoe was
het voor alle betrokkenen? Wat ging er goed? En wat zouden we beter
kunnen doen? Want als het Corona-virus mogelijk weer de kop op steekt,
is het goed van de eerste uitbraak te hebben geleerd. “Fijn dat u dit doet”,
lieten ouders noteren. Maar er valt ook nog wel wat te verbeteren. “
Van deze gesprekken hebben wij een film gemaakt. Kijkt u mee?
Op onze website swzzorg.nl, onder de corona-tegel bij de rubriek
filmpjes: swzzorg.nl/corona/filmpjes/
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Door Carmen Reuser, medewerker marketing & communicatie.

Waar is mama?
‘’Wanneer mag ik naar huis?’’ vraag je met
tranen die over je wangen rollen. ‘’Ik weet het
niet meisje, ik weet het niet’’ antwoord ik met
een trillende stem.
Niet huilen Lynn, je kunt het! klinkt het in mijn
hoofd. Nog nooit heb ik met zo’n naar gevoel op
de groep gestaan, verdrietige cliënten, angstige
collega’s en boze ouders. Het spijt me, ik snap het,
ik weet ook niet hoelang het duurt. Dit zijn de
woorden die ik aan de telefoon blijf herhalen. Ondertussen kalmeren de ouders en weten ze, dat wij
het beste willen voor hun kinderen, gezondheid
en vooral dit overleven. Maar de cliënten? Die
snappen het niet. Waar de maatschappij stil staat,
gaat hun leven ‘gewoon’ door. Gewoon, zonder de
kusjes van papa en mama, zonder de knuffels van
je lievelingsbroer, zonder het activiteitencentrum
waar je uren rond huppelt. Zonder operatie die je
zo hard nodig had. Zonder friet van de friettent op
zaterdag, zonder uitstapjes naar de Hema voor een
taartje. Waar normaal veel gelachen wordt, heerst
nu ontzettend veel verdriet en boosheid op de
woongroep. Ik zet voor de zoveelste keer K3 en
Woezel en Pip op en vraag me af wat ik in hemelsnaam met ze kan gaan doen.

Na 3 kwartier bellen blazen vinden ze het wel welletjes. En komt de vraag waar elke keer mijn hart
van breekt: ‘’ Wanneer komt mama?’’ ‘’Ik weet het
niet meisje, ik weet het niet.’’ antwoord ik met een
trillende stem.
Stuur ons een tekening, kaartje, liefde en knuffels
of een lekker taartje. Jullie liefde wordt met open
armen ontvangen door mijn fantastische collega’s,
maar vooral door onze lieve cliënten. Deze oproep
verscheen op 22 maart op de Facebook pagina van
begeleider Lynn Timmermans.
Lynn: “Mijn bericht op Facebook heeft veel reacties
teweeg gebracht. De hele groep hing vol met leuke en lieve kaartjes van mensen die we kenden.

Maar ook veel van mensen die we niet kenden.
Hartstikke leuk! Het bleef niet bij kaartjes, we
kregen ook knuffels, snoepgoed, piñata’s en taart.
Ook hebben we een keer friet gekregen van een
friettent in de buurt! Ik had nooit gedacht, dat er
zoveel reacties op zouden komen. Het was meer
bedoeld voor mijn eigen vrienden en familie
om een kaartje te sturen. Het is een beetje uit
de hand gelopen, zelfs Omroep Brabant was geïnteresseerd! Het is fijn om te weten, dat er mensen
zijn die ons een hart onder de riem willen steken
en aan ons denken. Ik ben blij dat alle cliënten
nu weer bezoek mogen ontvangen. En zelfs weer
thuis mogen logeren. Hier hebben we lang op gewacht!”

Ik volg ook het nieuws. Hieruit blijkt dat we een
vergeten groep zijn. Jullie cliënten zijn toch alleen
gehandicapt? Verder niks toch? Hoor ik van vrienden en familie. Onze cliënten zijn ontzettend
kwetsbaar, worden snel ziek en huilen nachtenlang om hun ouders, die niet meer mogen komen.
Hartverscheurend als je het mij vraagt.

Door Paul van Gogh, geestelijk verzorger

De vraag naar ‘Het Goede’ is actueler dan ooit…
Wat is het goede en het juiste, op dit moment
in deze situatie? Deze vraag is bij uitstek de
meest gestelde vraag tijdens de Corona
crisis. Ook binnen SWZ. Wat maken keuzes
met betrekking tot Corona zo ingewikkeld?
Het gegeven dat er altijd meerdere perspectieven in te nemen zijn. En er altijd verschillende waarden en belangen zijn, die op het
spel staan. Die van cliënten, zorgverleners, de
organisatie, de overheid en de maatschappij.
Het maken van keuzes gaat altijd ten koste van
iets. Kies je voor het een, dan kies je namelijk
niet voor het ander. Met soms lastige dillema’s
als gevolg. Velen hebben op hun eigen manier
gevoeld en ervaren wat dit betekent. Met soms
veel verdriet als gevolg. We hebben met elkaar
veel moeten verdragen. En moeten dat nog
steeds. Dit verdragen doen we met een doel:

veiligheid creëren. Elkaars gezondheid en welzijn staat namelijk voorop. Maar het creëren van
deze veiligheid gaat ook ten koste van andere
belangrijke zaken. Tijdens de gesprekken, die ik
als geestelijk verzorger met cliënten en medewerkers voerde, sprongen er voor mij een een
drietal waarden uit: autonomie, zelfbeschikkingsrecht en eigen keuzes maken. Die waarden
staan het meest onder druk in deze crisis.
Veel cliënten (en ook aanverwanten) hebben de
ervaring dat hun autonomie en zelfbeschikkingsrecht is afgenomen. Het gevoel te hebben
geen eigen keuzes meer te kunnen maken, is erg
zwaar. Evenals het afhankelijk zijn van de keuzes
van anderen. Sommige cliënten hebben ook het
gevoel, dat het offer wat zij brengen vele malen
groter is, dan van andere mensen binnen onze
samenleving. Dat ze wat dat betreft: dubbel ge-

raakt worden door alle maatregelen. De omvang
en proporties van de maatregelen raken cliënten
- binnen een setting als SWZ - extra hard. Voor
cliënten is het ook een pijnlijke ervaring, dat er in
de media zo weinig aandacht is voor deze tragiek. Cliënten, ouders en andere verwanten voelen zich vaak ongezien en onzichtbaar.
Dit alles maakt, dat deze crisis voor veel mensen
een moeilijke beproeving is. Die ook wonden
maakt en achterlaat. Langzaam aan worden de
maatregelen versoepeld. En kunnen we, wellicht
angstig voor wat nog komen gaat, de wonden
gaan verzorgen. Het helen van deze wonden
vraagt tijd, ruimte en vooral liefdevolle aandacht. Daarom is de vraag naar ‘het goede’ momenteel ook wel een vraag naar ‘het liefdevolle’.
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Door Hubertine van den Biggelaar, tekstschrijver

“Ik voelde me mega nuttig!”
Thea Dekkers werkt met heel veel plezier als persoonlijk begeleider bij Lunchroom De Keyser. Maar dit restaurant moest tijdelijk door de coronamaatregelen sluiten. Thea ging onder meer aan de slag bij woonvorm Helmond. En dat was leuker dan ze vooraf dacht!
“De sluiting van de lunchroom hadden we wel
zien aankomen,” vertelt Thea. “SWZ besloot dat
De Keyser vanaf zaterdag 14 maart dicht moest.
Samen met mijn collega’s Willem Snijders en
Nicole Maasdam heb ik vrijdag de dertiende alle
cliënten gebeld om dit te vertellen. We deden dat
met pijn in ons hart. We realiseerden ons, dat
cliënten daardoor thuis kwamen te zitten.”
Meer dan koffie
De dinsdag na de sluiting bekeek Thea samen met
Nicole en Willem wat ze konden gaan doen. “We
hebben eerst overwogen om in Helmond maal
tijden te gaan bezorgen. Daar zaten teveel haken
en ogen aan. Bovendien lag onze prioriteit bij het
ondersteunen van de woonvorm, die in hetzelfde
gebouw zit als onze lunchroom. We hebben toen
contact met ze opgenomen om te bespreken wat
we voor hen konden betekenen,” vertelt Thea.
“Vervolgens hebben we zeven dagen per week de
‘koffiedienst’ gedraaid. Dit hield veel meer in dan
koffie schenken. Bewoners konden nergens heen
en mochten ook geen bezoek ontvangen. Wij zorgden voor het broodnodige praatje, deden een
spelletje, gingen wandelen en zorgden regelmatig
voor wat lekkers. Ook deed ik de boodschappen
voor een aantal bewoners. Mijn collega Nicole heeft
zich daarnaast ook nog bezig gehouden met het
schoonhouden van de lunchroom. En het verbeteren van de werkprotocollen. Werk waar je normaal
minder snel aan toekomt, maar wat wel heel belangrijk is.”
Terug aan het bed
Thea was blij, dat ze aan de slag kon bij woonvorm
Helmond. “Na 15 jaar ging ik weer ‘terug aan het
bed’. Dat vond ik best spannend. Vooral omdat ik
maar drie cliënten kende,” bekent Thea. “Na mijn
eerste dienst was ik helemaal enthousiast en blij. En
ook belangrijk: ik voelde me mega nuttig, omdat ik
extra tijd en aandacht kon geven aan cliënten.”
Thea draaide veel ochtenddiensten mee. Ze hielp
bij de koffieronde en had tijd voor een extra praatje
of spelletje. Zaterdaghulp Daniëlle kwam ook helpen bij het avondeten. Collega Willem draaide
vooral mee in de slaapdiensten.

Thea, Nicole en Willem bleven daarnaast acht uur
per week voor de lunchroom werken. Die tijd werd
vooral besteed aan online contact met cliënten.
“Nagenoeg al onze cliënten wonen zelfstandig. We
merkten al snel, dat ze ook heel zelfstandig zijn.
Aanvankelijk wilden we ze twee keer per week bellen. Maar we merkten dat de behoefte bij de meeste cliënten al vervuld was met wekelijks contact.
Om de verveling thuis tegen te gaan, hebben we
hen een ‘doe-pakket’ toegestuurd. Hierin zaten onder meer puzzels en kleurplaten voor volwassenen.
Ook deelden we de recepten van de ‘klassiekers’ uit
onze lunchroom. Daarnaast zijn we bij elke cliënt
twee keer langs geweest om iets leuks af te geven.

nen, mogen nog niet in de lunchroom aan het werk.
Zij werken vanuit huis mee, door servetten te vouwen, bestek te poleren en blouses te strijken.
Ik vind het soms wel lastig om de beperkingen
van de bewoners van de woonvormen te ervaren.
Elke woonvorm kreeg te maken met dezelfde beperkingen, maar de woningen en cliënten in regio 1
en 2 zijn erg verschillend. Bewoners van de woonvorm in Helmond zaten de hele dag alleen in hun
appartement, waardoor ze naar mijn mening
misschien wat meer vrijheid hadden kunnen hebben. Desondanks ben ik trots, dat we binnen SWZ
samen ervoor hebben gezorgd dat corona zoveel
mogelijk buiten de deur is gehouden.”

De eerste keer met een paasverrassing. De tweede
keer met een vogelhuisje. Dit was een leuke actie
van het activiteitencentrum in Eindhoven. Zij hadden daar vogelhuisjes gemaakt, die de cliënten
thuis konden versieren.”

V.l.n.r. Henriëtte, Nicole en Willem.

Weer opstarten
Op 2 juni startte de lunchroom weer langzaam
op met een klein groepje cliënten. Thea: “We zijn
gestart met het aanleren van de nieuwe richtlijnen.
Er is ineens veel veranderd. Dat is niet altijd gemakkelijk voor mensen met NAH. Vanaf 9 juni zijn
we – bij voorkeur op reservering – weer geopend
voor gasten. Het is fijn om weer als team aan de slag
te kunnen. Twee cliënten die in een woonvorm wo-

Kunstwerk
Vanaf 2 juni waren Thea, Nicole, Daniëlle en Willem
weer in de lunchroom te vinden en bouwden ze
hun taken bij woonvorm Helmond weer af. “Dat
geeft een dubbel gevoel,” zegt Thea. “Natuurlijk ben
ik blij, dat we weer in de lunchroom aan de slag
kunnen. Maar je ziet ook, dat er voor de cliënten van
de woonvorm nu veel wegvalt. Dat vind ik lastig om
te ervaren. Toch is het heel zinvol geweest, dat ik op
de woonvorm gewerkt heb. Ik ken de cliënten nu
beter. Dat is fijn, want wij zijn achterwacht voor
deze cliënten. De drempel om mij te vragen - om
twee ochtenddiensten in de vakantie op te lossen
-was nu veel lager. Voor de corona-uitbraak had ik
daar geen ‘ja’ op kunnen zeggen. We hebben elkaar
nu als lunchroom en woonvorm veel beter leren
kennen. Dat maakt het voor de bewoners een stap
kleiner om gebruik te maken van de warme maaltijd, die we één keer per maand voor hen koken.
Wat trouwens echt geweldig was: op de eerste
dag dat we weer open waren, kregen we van bewoner Henriëtte een zelfgemaakt kunstwerk! Met een
mooi gedicht erbij.
v.l.n.r. Nicole Maasdam, Thea Dekkers, Danielle Ooms
en Willem Snijders.
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Door Hubertine van den Biggelaar, tekstschrijver

“Misschien is de drempel wel lager geworden.”
De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn lang niet altijd zichtbaar voor de omgeving. En soms ook niet voor de persoon, die NAH heeft.
Leren omgaan met hersenletsel is niet eenvoudig. Het speciale behandelprogramma Hersenz helpt mensen met NAH en hun naasten daarbij.
Regiebehandelaar Iris Versteijnen en ervaringsdeskundige Jeannette Heijting vertellen normaal gesproken op een Hersenz informatiebijeenkomst over hun ervaringen met NAH en over Hersenz. De afgelopen periode gingen ze daar mee door, maar dan online. Deze andere manier van
werken bleek onverwachte waarde te hebben.
“Misschien is de drempel voor de informatiebijeenkomsten wel lager geworden,” bedenkt
Jeannette zich. “Je kunt thuis, in je vertrouwde
omgeving, achter de computer meedoen. Dat
voelt denk ik heel veilig. Als je naar een bijeenkomst gaat, moet je je huis uit en letterlijk een
drempel over. Tijdens een online bijeenkomst
kun je er ook voor kiezen om - als het je teveel
wordt - de video uit te zetten of even weg te
gaan.” Of de online bijeenkomsten inderdaad
laagdrempeliger zijn, is niet vastgesteld. Feit is
wel dat ze een groot succes waren. Iris: “We hadden twee online bijeenkomsten gepland. Maar
we kregen zoveel aanmeldingen, dat het er uiteindelijk tien zijn geworden. Het was bijzonder
om mensen uit heel Nederland te spreken. Online
wordt de wereld kleiner.”
Webinars
Het idee van de online bijeenkomst kwam van de
landelijke Hersenz-organisatie. Iris: “Vanuit SWZ
wilden we hier graag aan meewerken. Als team
Hersenz vonden we het belangrijk, dat mensen
met NAH de benodigde hulp konden blijven vinden, vooral in deze lastige tijd. Wat ik zelf belangrijk vond, was dat ook Jeannette als ervarings
deskundige een rol bleef spelen. Haar verhaal is
zó belangrijk en herkenbaar voor mensen met
NAH.” Jeannette vult aan: “Iris en ik hebben onze
presentaties over Hersenz - in een ingekorte versie - op film gezet. Na het bekijken van de filmpjes
konden deelnemers van de online bijeenkomst
aan ons vragen stellen.”
Emoties
Ondanks dat ze vooraf hierover twijfelden, merkten Iris en Jeannette dat ook tijdens een online
bijeenkomst emoties loskwamen. “Ik ben wel
trots, dat in mijn filmpje de rode draad van herkenning goed tot uiting komt. Normaal zie en

voel ik reacties van mensen. En speel ik daar met
mijn verhaal op in. Dat kon nu niet, maar toch
kwamen er gevoelens los. Het is gelukt om deelnemers écht te bereiken. Daar ben ik trots op,”
zegt Jeannette. De eerste keren waren de online
bijeenkomsten overigens wel wennen. Iris: “Soms
werden mensen emotioneel, net als bij een persoonlijke bijeenkomst. Maar online kun je ze niet
letterlijk bijstaan. Normaal gesproken leg je dan
een hand op iemands schouder, drink je samen
een kop koffie of ga je samen even apart zitten.
Dat kon nu niet. We hebben geprobeerd daar een
oplossing voor te bieden. Deelnemers konden tot
een uur na de bijeenkomst met mij bellen.”
Goede organisatie
Een belangrijk uitgangspunt was dat de online
bijeenkomst behapbaar moest zijn voor mensen
met NAH. “Je wilt niet alleen informeren, maar
juist ook dat mensen ervaringen met elkaar uitwisselen,” vertelt Iris. “De vraag was hoe je dat online kunt bereiken, zonder dat mensen té vermoeid raken of het overzicht verliezen.” De

Online behandeling
Hersenz is een behandelprogramma om mensen (die nog zelfstandig wonen) te leren
omgaan met niet-aangeboren hersenletsel. De behandeling van cliënten ging tijdens
corona-tijd door, maar niet op de gebruikelijke manier. Iris: “Niet alleen de informatiebijeenkomsten zijn door SWZ online opgepakt, ook voor bestaande Hersenz-cliënten
konden de individuele en groepsbehandelingen online doorgaan. De individuele behandelaar kwam niet thuis, maar ging beeldbellen met de cliënt. Het belangrijkste was, dat
de behandeling doorging. Er zijn zelfs via beeldbellen intakes gedaan. Om daarna te
kunnen starten met online behandeling bij mensen, die we nog niet persoonlijk hadden
ontmoet. Daarmee konden we cliënten toch helpen. Al kan deze werkwijze nooit het
persoonlijk contact vervangen.”

oplossing lag in een goede organisatie. Elke bijeenkomst telde maximaal 12 deelnemers en een
professionele host leidde de bijeenkomst in goede banen. “Dit hielp Jeannette en mij om te kunnen focussen op de inhoud. Deelnemers gaven
aan, dat ze echt veel hadden aan de bijeenkomst.
Wat begon als een noodoplossing, is uitgegroeid
tot een extra mogelijkheid om mensen met NAH
te bereiken en te informeren. Daar zijn we trots
op.”
Eye-opener
De online activiteiten van Hersenz zijn uit nood
geboren. Uit evaluaties moet nog blijken, wat wel
en niet een blijvertje wordt. Iris en Jeannette
denken dat een combinatie van fysieke en online
bijeenkomsten goed kan werken. “Het ene is
waarschijnlijk geen volledige vervanging van het
andere” besluit Iris. “Maar met beide vormen
bereiken we misschien een bredere doelgroep.
Sowieso was het voor ons een echte eye-opener,
om te ervaren wat we online allemaal kunnen bereiken.”

PAGINA 6				SWZ nieuwsbrief

Door Hubertine van den Biggelaar, tekstschrijver

Horen, zien en inleven is nu extra belangrijk
Hoe ondersteun je de teams en cliënten van de woonvormen buiten Zonhove in Corona-tijd? Die vraag stelden GZ-psychologe Geertje Bergervoet en gedragskundige Rianne van Nunen zichzelf voortdurend de afgelopen maanden. De Corona-crisis bracht andere manieren van
communiceren met zich mee. Er kwamen ook andere soorten vragen. En nieuwe inzichten aan het licht. In dit interview kijken Geertje en Rianne
samen terug én vooruit.
Wat veranderde er praktisch in jullie werk?
“Best veel. De persoonlijk behandelgesprekken
met cliënten vielen weg. En we hadden alleen op
afstand contact met collega’s. Met een aantal
cliënten hebben we via beeldbellen of op een
andere manier contact gehad. Dat is geen vervanging voor persoonlijk contact. Maar het zou in de
toekomst best een aanvulling kunnen zijn in de
communicatie met cliënten. Waar het verantwoord was, hebben we minder frequent contact
met cliënten gehad. Doordat we nauwelijks
persoonlijke bezoeken konden afleggen, hadden
we veel minder reistijd. Maar deze tijd vulde zich
direct met vragen rondom alle Corona-maatregelen. Normaal gesproken adviseren we teams bij
specifieke vragen over cliënten. En behandelen
we individuele cliënten. Dit bleven we zo goed als
mogelijk doen, onder meer met overleg via Skype
en per telefoon. Maar vragen rondom de Coronacrisis namen wel snel de overhand in het dagelijks
werk.”
Wat voor andere vragen kregen jullie
van de teams?
“Corona is voor sommige cliënten een onzichtbare
dreiging. Dat kan bijvoorbeeld angstgevoelens
oproepen of protest door de opgelegde beperkingen. Bewoners van een woonvorm konden niet
naar hun dagbesteding of werk. Ook hun andere
sociale contacten werden ernstig beperkt. Dit
veranderde de dynamiek in de woonvorm. Dat
hoeft niet per se negatief te zijn. Maar het heeft
wel zijn weerslag op het (samen)leven en het
gedrag en functioneren van cliënten. Zo krijgen
cliënten op een activiteitencentrum bijvoorbeeld
ongemerkt veel meer beweging. Nu zaten ze thuis,
soms in een beperkte ruimte. Dan is het minder
gemakkelijk om te bewegen of actief te blijven.
Teams kregen daarnaast soms onverwachte vra-

gen van cliënten. Met tips konden we de teams
heel praktisch en inhoudelijk ondersteunen. In
een aantal situaties hielp het ook om rechtstreeks
van cliënten te horen hoe de maatregelen hun
leven beïnvloedden. En samen met hen stil te
staan bij hoe ze zich staande konden houden.”
Wat waren belangrijke tips?
“Horen, zien en inleven is nu extra belangrijk. Ga
eerlijk het gesprek aan met cliënten en luister
goed naar hen. Erkenning voor hun gevoelens en
situatie is zó belangrijk. Net als blijven uitleggen
waarom sommige dingen nu even niet mogen of
kunnen. Veel cliënten hebben zeker in Corona-tijd
vanuit de maatschappij gebrek van aandacht ervaren. Ze voelden zich er niet bij horen, in hun onafhankelijkheid aangetast en soms ook onmachtig. Die gevoelens uiten mensen op verschillende
manieren. En dat leverde soms wat lastige situaties op. De teams konden met vragen bij ons
terecht. We hebben ook ervaren, dat ze soms zelf
met heel mooie, creatieve oplossingen kwamen.
Om bijvoorbeeld bezoek buiten op gepaste afstand te kunnen ontvangen. Of om afleiding te
brengen in het dagelijkse leven.”
Hoe reageerden cliënten op de situatie?
“We begeleiden cliënten met niet-aangeboren
hersenletsel en/of een fysieke beperking. Voor
hen was alles ineens héél anders. Dat riep bij cliënten, en ook bij hun ouders, partners of kinderen
soms veel vragen en frustratie op. Premier Rutte
gaf regelmatig hoop tijdens persconferenties.
Maar de versoepelingen golden vaak niet voor
onze cliënten. Dat gaf verdriet en pijn. Veel cliënten voelden zich aangetast in hun eigen regie. Ze
hadden het gevoel dat ze weinig mochten of een
vergeten groep waren. Tegelijkertijd begrijpen
onze cliënten veel en bouwen ze hun eigen rede-

nering op. Soms leidde dat tot angst om zelf ziek
te worden. Maar ook vaak tot de vraag: waarom zij
minder mochten dan de premier goed vond. Dan
is het heel belangrijk om goed uit te leggen, dat
we bij SWZ ook de adviezen opvolgen van de GGD
Brabant en de Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland.”
Wat konden jullie voor individuele cliënten
betekenen?
“We probeerden in al onze werkzaamheden een
brug te slaan tussen het beleid en de kwaliteit van
leven van individuele cliënten. Dat deden we onder meer door samen met teams te zoeken naar
tussenstappen, die wél kunnen. We maakten
bijvoorbeeld samen met een fysiotherapeut een
beweegmeter op een woonvorm. Hierdoor werden bewoners gestimuleerd om thuis meer te bewegen. Soms voelden cliënten zich erg bekneld.
Waar blijvende schade dreigde te ontstaan, hebben we bekeken hoe we dat konden voorkomen.
Dit was altijd maatwerk. Daarbij moesten we
steeds afwegen of een uitzondering rust of juist
onrust zou geven. Hierbij keken we naar het individuele belang en het groepsbelang. Dit was niet
altijd gemakkelijk uit te leggen.”
Welke ‘wijze lessen’ nemen jullie mee
naar de toekomst?
“We hebben de dilemma’s van de teams nog beter
leren kennen. Gemerkt hoe belangrijk een gezonde groepsdynamiek binnen een woonvorm is. En
hoe belangrijk een goed gesprek is. Daarnaast
hebben we meer inzicht gekregen in de diversiteit
aan vragen, die aan het activiteitencentrum gesteld worden. Deze thema’s zitten nu meer in ons
bewustzijn. We zullen daar in de toekomst actiever
mee aan de slag gaan. En waar nodig hierin ondersteuning geven.”
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Vogelhuisjes met een persoonlijke noot!
De noodgedwongen sluiting van de activiteitencentra had grote gevolgen voor cliënten. Zij
misten vaak de dagbesteding, die hen zoveel
structuur en plezier biedt. Gelukkig konden 200
cliënten thuis aan de slag met de speciale vogelhuisjes van AC Eindhoven.
Het team van AC Eindhoven zag met lede ogen aan,
hoe erg cliënten de dagbesteding misten. Daarom
bezorgden ze spullen die pasten bij de hulpvraag,
de interesse en het vermogen van cliënten aan huis.
Maar het team keek verder. En vroeg zich af: hoe
kunnen we ook andere cliënten van SWZ een hart
onder de riem steken? Belangrijk was dat er ‘iets’ gedaan kon worden binnen de geldende regels. Het
idee om houten vogelhuisjes te maken was snel geboren. Cliënten uit regio 1 en 2 konden dan thuis
het vogelhuisje versieren.
Verbinding
Juist de verbinding tussen regio 1 en 2 was voor AC
Eindhoven één van de meeste waardevolle aspecten van de ‘vogelhuisjesactie’. En dus kwam er een
plan om 200 vogelhuisjes te maken in de tijd dat
de werkplaats van AC Eindhoven voor cliënten

gesloten was. Een aantal teamleden ging in de
werkplaats aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook gereedschappen
naar een cliënt thuis gebracht. Zo kon hij toch meehelpen om de vogelhuisjes te maken. Andere cliënten van AC Eindhoven zetten thuis de vogelhuisjes
in elkaar. Vervolgens moesten alle vogelhuisjes
nog bij de cliënten thuis bezorgd worden. Ook
dat werk nam het team van AC Eindhoven voor
haar rekening.
Persoonlijke noot
De actie was vooral bedoeld om cliënten een hart
onder de riem te steken. En daar hoorde een persoonlijke noot bij. Het team zorgde ervoor, dat er in
elk vogelhuisje spulletjes zaten, die bij de cliënt
passen. Voor de cliënten van AC Eindhoven kon het
team dit zelf bedenken. Voor de andere cliënten
hebben ze eerst geïnformeerd bij de begeleiders
van de woonvormen. Zo kreeg iedereen een heel
persoonlijk pakket thuis bezorgd.

Maar de echte winnaar van deze actie is het team
van AC Eindhoven. Met hun tomeloze inzet hebben
ze veel cliënten in een lastige tijd een hart onder de
riem gestoken!
Winnaars AC Eindhoven:
nr. 1
Jamey lee 		
nr. 2
Gerrie 		
nr. 3
Pleunie. 		

foto:
(A)
(B)
(C)

De winnaars van locatie Zonhove per locatie:
nr. 1
Brink 5-7		
(D)
nr. 2
Heriklaan 2-4		
(E)
nr. 3
Brink 18.			
(F)

Wedstrijd
Aan het versieren van de vogelhuisjes werd een
wedstrijd gekoppeld. Het mooist versierde huisje

A

D

kreeg een prijs. De deelnemers hoefden hiervoor
niet hun versierde vogelhuisje op te sturen. Een foto
van het eindresultaat was voldoende. Er kwamen
zulke mooie creaties binnen. Wat was het moeilijk
om hier een winnaar uit te kiezen! Uiteindelijk verdient iedereen een compliment.

B

E

C

F
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Het was niet alleen verdrietig en spannend
Het Logeerhuis in Son was tijdelijk ingericht
als cohort-afdeling voor de zorg aan zieke
cliënten die besmet waren met het Coronavirus. Deze afdeling was speciaal opgericht
voor de zorg aan zieke cliënten die besmet
waren met het Corona-virus. Deze afdeling
bood vergelijkbare zorg als op een verpleegafdeling van het ziekenhuis. Een team
van 20 medewerkers van SWZ namen de
zorg voor hun rekening. Bij het Catharinaziekenhuis kregen zij eerst aanvullende
scholing. Ook was er een speciaal draaiboek
opgesteld voor de cohort-afdeling.

was wel een beschermde plek met bijzonder
goede zorg, waar onze cliënten weer konden
opknappen.

“De afgelopen periode zijn er acht besmette
cliënten opgenomen geweest op onze cohortafdeling,” aldus Jacqueline Ooms, coördinator
van de afdeling. “Gaan we op vakantie? Kan ik
dan uitslapen? Is de nieuwbouw klaar? En zijn
wij de eerste dan?” Dit waren de vragen van de
cliënten, die naar de cohort-afdeling gingen.
Zij waren ziek en besmet met het Coronavirus. Maar nee, het was geen vakantie. Het

Ook de medewerkers van de cohort-afdeling
zijn daarna weer teruggekeerd naar hun eigen
team. Zij kijken terug op een heel bijzondere
ervaring. Jail van Brunschot, begeleider/verpleegkundige vertelt over haar eigen ervaring
bij de cohort-afdeling. “Ik kende de cliënten al
van voordat ze ziek waren. Dit was een voordeel. Al had ik beschermende kleding aan, een
beschermbril en een mondkapje op, toch her-

De acht zieke bewoners van Zonhove werden
opgevangen door het Cohort-team van SWZ.
Deze bewoners waren behoorlijk ziek. Het was
spannend hoe hun ziekte zou gaan verlopen.
Gelukkig knapten de meesten weer op. Eén
cliënt van 80 jaar met onderliggend lijden is
helaas overleden. De andere cliënten zijn na
twee weken weer terug gegaan naar hun eigen vertrouwde plekje.

kenden de zieke cliënten mijn stem. Dit gaf
vertrouwen. Ook gaf ik aan mijn collega’s door
wat elke cliënt aan behandeling nodig heeft. Ik
kende hen immers al. Dit ging heel goed. De
medewerkers van de cohort-afdeling hadden
allemaal één doel: zo goed mogelijk voor de
zieke cliënten zorgen. Wij kregen daarbij ondersteuning van Jacqueline Ooms voor de coördinatie en Linda Vervoort deed de roosters.
Bij geestelijk verzorger Paul van Gogh konden
we terecht voor geestelijke ondersteuning.Wij
kregen hierbij ook medewerking van andere
collega’s buiten de cohort-afdeling. Zij regelden de boodschappen, bestelden eten, zorgden voor de waszakken en voor nieuwe schorten. Daarnaast kregen we ondersteuning van de
medische dienst en konden we advies vragen
aan het team ondersteuning verpleegkundigen
(TOV). Tijdens het werk op de cohort-afdeling
werden bovendien de ‘gewone’ diensten door
collega’s overgenomen. Al met al voelde het
alsof er nog een heel team achter het cohortteam stond. “
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De crisis geeft inzicht in de capaciteiten
en kwaliteiten van je team

De Corona-crisis zette de hele maatschappij op zijn kop. Zeker voor cliënten was deze tijd extra zwaar. Ze konden bijvoorbeeld niet meer naar
hun dagbesteding. Dit had soms grote gevolgen. Juist daarom worstelde het team van AC Eindhoven met de maatregelen. Begeleiders Kitty
Vogels en Yvonne van Oers praten hier open en eerlijk over.
“Op ons activiteitencentrum hebben we een ervaren team. Veel medewerkers werken hier al tientallen jaren. Een sluiting hadden we nog nooit meegemaakt. Daar hadden en hebben we grote moeite
mee,” vatten Kitty en Yvonne samen. Dagbesteding is om diverse redenen heel belangrijk. Allereerst voor de structuur, sociale contacten en het
gevoel van eigenwaarde. Maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. We merken dat sommige
cliënten tijdens de sluiting lichamelijk, geestelijk,
sociaal-emotioneel of cognitief achteruit gingen.
We krijgen daarnaast signalen dat de sluiting soms
ook voor de naasten en mantelzorgers zwaar is.”
Spagaat
De Corona-crisis was heftig voor cliënten én medewerkers van AC Eindhoven. Kitty: “Op ons activiteitencentrum komen 26 cliënten die ook bij SWZ
wonen. De andere 78 cliënten komen onder meer
via de gemeentelijke Wmo-regeling bij ons.” Juist
dat zorgt voor een spagaat bij AC Eindhoven.
Yvonne legt uit: “De instroom vanuit de gemeente
Eindhoven liep gewoon door. Bovendien hanteert
de gemeente andere eisen en regels dan SWZ voor
haar cliënten doet. In de praktijk is dat lastig, omdat sommige cliënten nu al wel naar het AC mogen komen. Cliënten die in een woonvorm van
SWZ wonen, mogen nog niet naar het AC komen.
Extra lastig is dat boven ons activiteiten-centrum
een woonvorm van SWZ is gevestigd. Cliënten
zien dus vanaf hun balkon, dat sommige cliënten
al wél kunnen komen en zij nog niet. Dit leidt best
wel eens tot onbegrip en frustratie bij cliënten en
medewerkers.”

Werkdruk
De beslissing om het AC te sluiten was ook voor
het crisisteam van SWZ niet gemakkelijk. Dat begrijpen de medewerkers van het activiteitencentrum helemaal. Waar ze vooral mee geworsteld
hebben, waren de praktische gevolgen. Yvonne:
“Omdat de sluiting vrij onverwachts kwam, moesten we bijvoorbeeld meer dan 100 telefoontjes
plegen naar cliënten en taxibedrijven om de sluiting mee te delen. Ook was op dat moment nog
onduidelijk welke alternatieve begeleiding we
konden bieden. Die onduidelijkheid en onzekerheid riep bij cliënten, hun naasten én bij ons team
heel veel vragen op. Bij elke wijziging in de afspraken moesten we opnieuw iedereen informeren.
Dat was heel veel werk. ” Kitty vult aan: “Vlak na de
sluiting hebben we als team besproken hoe we
verder wilden of moesten. We vonden het in ieder
geval onze morele verplichting om wekelijks contact te hebben met elke cliënt. Daarnaast ging een
deel van ons team ondersteunen bij de zorg. Dit
was op vier woonvormen en op Zonhove. Als relatief klein team hebben we héél hard gewerkt en
was de werkdruk erg hoog. Nu we in gefaseerd
weer opengaan, blijft dat zo. Veel cliënten hebben
namelijk een terugval, waardoor hun persoonlijke
doelen aangepast moeten worden.”
Meer maatwerk
Betrokkenheid bij de cliënten en hun werk: dat is
de reden waarom Kitty en Yvonne hun verhaal willen doen. “Natuurlijk is de Corona-crisis ongekend
en uniek. We zien dit daarom ook als een kans om
te leren hoe dingen beter kunnen. We denken dat

deze crisis duidelijk heeft gemaakt, dat er met
name in de zelforganiserende teams op de activiteitencentra en in de ambulante tak van regio 2
andere zorg wordt geleverd dan in regio 1. Die
werkwijze heeft te maken met de complexiteit van
de doelgroep die zij bedienen. Er zijn grote verschillen tussen cliënten uit regio 1 en 2. Achteraf
gezien was er misschien meer maatwerk mogelijk
geweest. Maar we beseffen ook, dat het crisisteam
in een hectische en moeilijke tijd lastige beslissingen heeft moeten nemen. We hopen vooral, dat
we als organisatie ervan leren, hoe we bij calamiteiten de ruimte, die zelforganisatie biedt, beter
kunnen benutten.”
Wijze les
Al met al vinden Kitty en Yvonne de Corona-crisis
een heel leerzame tijd. Juist dat willen ze benadrukken. “SWZ is een heel mooie organisatie, waar
veel kennis en ervaring bij medewerkers zit. Iedereen heeft de afgelopen tijd op zijn eigen manier
hard gewerkt. Het zou mooi zijn, als we samen
kunnen leren van deze crisis. De vraag wat medewerkers nodig hebben en wat ze kunnen betekenen in een crisis, dat mag ook achteraf gesteld
worden. Wat we heel sterk hebben ervaren: dat
zo’n crisis inzicht geeft in de kwaliteiten en capaciteiten van je team. Dat gaan we zeker benutten om
onze cliënten in de toekomst meer zorg en begeleiding op maat te kunnen bieden.”
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Maatwerk is nu extra belangrijk
‘Elk nadeel heb zijn voordeel.’ Deze bekende uitspraak van Johan Cruijff neemt Hermien van de Kolk ter harte. Als intensief gezinsbehandelaar van
team IGB heeft ze de afgelopen tijd - binnen de geldende regels - nog meer maatwerk aan gezinnen willen en kunnen geven. Dat was best even
zoeken. Maar leverde ook nieuwe inzichten en werkwijze op.
“Huisbezoeken zijn een wezenlijk
onderdeel van mijn werk. De gezinnen die ik behandel, ervaren problemen in de opvoeding. Zien en
ervaren wat er in een gezin speelt,
is erg belangrijk om advies op maat
te kunnen geven,” legt Hermien uit.
Als intensief gezinsbehandelaar
ondersteunt ze gezinnen met een
thuiswonend kind met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een
ernstige meervoudige beperking.
Ook wordt er intensieve gezinsbehandeling ingezet bij gezinnen,
waar een ouder NAH heeft en er
hulpvragen zijn op het gebied van
opvoeding. In de Corona-tijd gingen de gezinsbehandelingen door.
Maar dan wél anders dan anders.
Beeldvorming
Om gezinnen goed te kunnen
behandelen, is het voor Hermien
belangrijk om zich letterlijk een
beeld te vormen van de situaties en
interacties in een gezin. “De vraag
was: hoe dat binnen de geldende
maatregelen verantwoord kon,”
blikt Hermien terug. “Dit was vooral
ook een kwestie van aansluiten bij
wat het gezin wilde en kon. Zo
startte ik samen met een gezin de
behandeling online op. Zij stuurden me filmpjes op, waardoor ik
een beeld kreeg van de situatie. Via
beeldbellen hebben we deze beel-

den toen besproken. Zo kreeg ik
samen met de ouders meer zicht op
de situatie. Dat was al helpend voor
de ouders. Als je samen over opvoedsituaties praat, geeft dat ouders over het algemeen al bepaalde
inzichten. Voor het gezin was het
fijn, dat ze op deze manier al een
start konden maken met de behandeling.”
In contact blijven
Bij intensieve gezinsbehandeling is
in contact komen en blijven erg belangrijk. Hermien legt uit: “Gezinnen die bij ons komen, lopen echt
vast. Ze hebben vaak te maken met
heftige situaties. Dan is het belangrijk, dat je niet lang hoeft te wachten op een behandeling. En dat die
snel kan worden ingezet. Voor de
lopende behandelingen was het
belangrijk, dat ze niet zouden stageneren door de Corona crisis. We
hebben toen gezocht naar manieren om toch goed contact met
elkaar te kunnen onderhouden.
Dat is echt maatwerk geweest.
Sommige gezinnen vonden het
prima om online contact te hebben, bijvoorbeeld via beeldbellen
en e-mail. Maar als de nood echt
hoog was, overlegde ik met de
hoofdbehandelaar. Als het in het
belang van het gezin nodig was,
mocht ik – op gepaste afstand en in

goed overleg met de gezinnen –
toch huisbezoeken afleggen. Dit
vroeg best wat creativiteit, omdat
deze bezoeken vooral buiten
plaatsvonden. Samen wandelenop-afstand was bijvoorbeeld een
optie.”
Andere tijden
Corona heeft ieders leven veranderd. Kinderen konden niet naar
school. Veel ouders konden niet
naar hun werk. En de dagbesteding, hobby’s en clubjes vielen stil.
Daarmee vielen vaste structuren
weg. “Voor sommige gezinnen was
dat lastig,” vertelt Hermien. “Die kon
ik heel praktisch helpen. Door samen met de opvoeders een duidelijk dagindeling en afspraken te maken. Bijvoorbeeld over wanneer en
hoe lang een kind mocht gamen,”
vertelt Hermien. “Tegelijkertijd was
het soms ook goed, om juist wat
meer toe te geven dan anders. De
situatie was voor iedereen onbekend en anders. Juist dan is meer
maatwerk nodig in onze behandeling.”
Nieuwe inzichten
Ondanks alle beperkingen waar gezinnen mee te maken kregen, was
er soms ook sprake van waardevolle inzichten voor een gezin. Hermien: “Voor sommige gezinnen viel

een bepaalde druk weg. Je hoeft
niet alles op tijd en uur te doen. Kinderen hoefden niet per se op een
bepaalde tijd op school te zijn. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vonden het soms relaxt, dat er
minder prikkels waren. Voor anderen waren deze ‘rustige tijden’ minder positief. Zo was er soms meer
behoefte aan gesprekken. Er waren
bijvoorbeeld ook kinderen die slecht
gingen slapen. Omdat ze overdag te
weinig fysieke inspanning kregen.
Het is fijn, dat ik met praktische adviezen kon ondersteunen.” Hermien
neemt ook waardevolle inzichten
uit de afgelopen periode mee. “We
moeten ons als team misschien
afvragen in hoeverre de wekelijkse
gezinsbezoeken noodzakelijk zijn.
Online contact is zeker geen vervanging. Maar het kan wel een aanvulling zijn. Samen met het gezin kan
dan de afweging gemaakt worden.
Of het contact een fysiek bezoek is
of online plaatsvindt. Toch voelde ik
me in de afgelopen periode soms
wel heel machteloos, omdat je letterlijk op afstand moest blijven.”
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Door Carmen Reuser, medewerker marketing & communicatie.

Er mag weer bezoek komen!
Tijdens de persconferentie van eind mei kondigde minister-president Rutte aan, dat uiterlijk op 15 juni alle instellingen in de gehandicaptenzorg
weer bezoek mochten toestaan. Op basis van de richtlijnen van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft SWZ toen de bezoekregeling
opgesteld. Die hield in dat: alle cliënten 1x per week bezoek mogen ontvangen van 2 vaste personen voor de duur van maximaal 2 uur. De hygiënemaatregelen van de RIVM bleven hierbij van kracht.
Carla den Otter, consulent recreatie & welzijn: “Bij
SWZ zijn we vervolgens aan de slag gegaan met
de uitvoering van de bezoekregeling. Want hoe
konden we het bezoek het beste ontvangen op
onze woonvormen op regio 1 en 2? De afdeling
recreatie & welzijn bedacht de volgende oplossing. We vroegen aan onze vrijwilligers of zij ons
wilden helpen om als gastvrouw c.q. gastheer
het bezoek te ontvangen en te begeleiden. Voor
cliënten van regio 2 zouden we onze bus inzetten,
ingericht als klets-bus. Op het terrein van Zonhove zouden we een paar tenten neerzetten, waar
cliënten van regio 1 en verwanten elkaar konden
ontmoeten. .”
Carla den Otter: “We zijn snel van start gegaan,
maar na twee weken hebben we onze plannen
alweer aangepast. In regio 2 wilden ze het liever
zelf regelen, zoals bezoek ontvangen in de tuin

Tref in te richten als ontmoetingsruimte. Daar
hebben we toen vier tafeltjes neergezet. Met duidelijke looplijnen en een route naar de wc. Er is
ook een gastvrouw of gastheer aanwezig die
zorgt voor de ontvangst en begeleiding. Er wordt
ook koffie en thee geschonken. Daarnaast hebben we geregeld dat de wc van de Komeet open
is voor bezoek in de avond en in het weekend.”

van de woning. In regio 1 wilde het bezoek bij
mooi weer liever samen met de cliënt een wandeling gaan maken, dan samen in de tent zitten.
Daar kwam bij dat bij slecht weer er geluidsoverlast was in de tent. Je hoorde het tentdoek klapperen en ook het gekletter van regen op het dak
leidde af. Het gaf onrust bij onze cliënten. We konden elkaar nauwelijks verstaan! Toen hebben we
besloten om op Zonhove de theaterzaal van D’n

Inmiddels gaan de ontwikkelingen gewoon door.
Vanaf 8 juli is weer onbeperkt bezoek toegestaan
voor alle cliënten. Bezoek komt wel op afspraak.
Dit is om te voorkomen dat er teveel bezoekers
tegelijk op een locatie komen, waardoor de algemene richtlijnen niet meer gehandhaafd kunnen
worden. Carla vervolgt: “De reserveringen lopen
af. Maar bezoek kan nog steeds bij D’n Tref terecht. We houden deze faciliteit voorlopig nog
open voor bezoek. van cliënten van regio 1.“

Online Powercafés tijdens Corona
Sybille Swinkels, ondersteuner empowerments: “In mei zijn we begonnen
met het organiseren van een online powercafé. Vanwege de corona maatregelen kunnen we deze bijeenkomsten nu even niet met de cliënten in
D’n Tref organiseren. Ik sta er trouwens versteld van hoe goed onze cliënten met de huidige digitale communicatiemiddelen om kunnen gaan.
Ook merkte ik tijdens een bijeenkomst op, dat het hen goed deed om contact met de ‘buitenwereld’ te hebben.” Op 14 mei was het thema van het
Powercafé: Contact in Corona tijd. Hieronder leest u het verslag, waarin
staat vermeld wat de aanwezige cliënten zoal bezighoudt. In juni zijn er
nog twee online powercafés georganiseerd.

Drie vragen aan Sybille:
1. Wat waren de thema’s van de powercafés in juni?
Ook in juni stonden de powercafés in het teken van Contact in Coronatijd.
2. Wat is precies het doel van een powercafé bijeenkomst?
Het doel is om cliënten de gelegenheid te geven te praten over wat hen
bezighoudt. Om even een moment voor zichzelf te hebben buiten de
groep en begeleiding om.
3. Wat is jouw rol bij het Powercafé?
Ik stel vragen en luister vooral naar wat de cliënten te vertellen hebben.
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De ervaring van Leonie Diemers, persoonlijk begeleider

De cliënt bepaalt nu meer het tempo
Op donderdag rond 15.00 uur rijd ik – zoals al jaren – voor mijn avonddienst naar Boxtel. Ik heb Ad gister beloofd vanavond een stuk met hem te
gaan wandelen. Al 8 jaar ben ik de persoonlijk begeleider van Ad. Ik word door hem ook wel baasje genoemd. Gewoon ontstaan uit een grapje,
jaren geleden. Ad is altijd vrolijk, in voor een geintje. En we zeggen als collega’s weleens tegen elkaar: ‘Als je met je verkeerde been uit bed bent
gestapt, dan moet je ’s morgens naar Ad, want als hij je ziet maakt zijn blijdschap je dag helemaal goed. Met open armen ontvangt hij je als je op
locatie komt. En in de verte is hij al te horen: “Baasje, baasje, baasje”.
Maar vandaag is Ad verdrietig. Al een
paar dagen eigenlijk, want hij vindt
Corona niet meer leuk. Hij begrijpt
niet wat er in de wereld aan de hand
is. Hij mist zijn wekelijkse structuur
van zwemmen en naar de dagbesteding gaan. En hij voelt zich opgesloten. Gelukkig mogen we naar buiten,
al is het merendeel van de cliënten
hier wel afhankelijk van begeleiding.
Maar de situatie waarin we zitten,
maakt dat we anders met onze tijd
omgaan. Dat we kansen zien en pakken in een dienst. Voor mijn gevoel
zijn we gestopt met rennen. De
bezetting op de woonvorm van vanavond zorgt ervoor, dat we wel een
uur samen kunnen wandelen.
Met de minuut zie ik Ad vrolijker
worden. Even tijd alleen, even van de
locatie weg en even de natuur in. We
spreken af, dat we onze zorgen in de
Dommel gooien. We kletsen over
simpele dingen, maar ook over dat
nare virus dat Corona heet. En ik probeer hem (in de taal die hij verstaat)
uit te leggen wat dit voor hem betekent. We kijken naar mooie bloemen.

We kijken naar een geboorte-bord in
de tuin. En we vragen ons af waar die
politieauto toch zo snel op af zou
gaan.
In de stiltes die vallen, denk ik aan het
moment waarin ik zit, het hier en nu.
Waarom ik dit werk zo graag doe.
Waarom ik zo graag op een woonvorm als deze werk. En waarom ik
‘aan het bed wil blijven staan’. Ook
word ik me bewust van de snelheid
van het leven voor de Corona-tijd.
Aan de volle agenda die leidend kon
zijn voor de dag. Aan de afspraken
die elkaar snel volgden, en ga zo
maar door. In die snelheid gingen we
nog wel eens voorbij aan het echte
contact. De (tijds)druk is er even af. En
de cliënt bepaalt meer het tempo.
En dat is best goed. Af en toe heeft
een cliënt die extra aandacht nodig.
Gewoon om weer even op te kunnen
laden.
Ik ben blij en zeer voldaan, dat ik dit
oplaadpunt vanavond voor Ad kon
zijn. Dat het voelde alsof we alle tijd
van de wereld hadden. Even terug

naar de bedoeling. Want dit is waarom ik ben gaan werken als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg.
De pure contacten met deze bijzondere mensen. Dit zijn de momenten
waar mijn zorghart sneller van gaat
kloppen.

Als we terugkomen komt de geur
van koffie ons al tegemoet. Iedereen
vraagt aan Ad hoe het geweest is.
“Fijn ja, fijn ja, heel mooi. Primaaaaaa!”

Door Carmen Reuser, medewerker marketing & communicatie.

Doe mee met de Week Challenge!
Carrousel ondersteunt jongeren en jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het zoeken en behouden van passend werk. Dit
kan een stage, vrijwilligerswerk, beschut- of betaald werk zijn. Voor jongeren met een beperking is het niet zo vanzelfsprekend om een passende werkplek te vinden en te behouden. Carrousel helpt hen hierbij. Ze creëren kansen, zodat jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen.
Zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij.
Wendy Boogers, persoonlijk begeleider: “Door
de Corona-crisis lag voor veel van onze cliënten
het werk stil. De wereld was onvoorspelbaar geworden. Er was veel onduidelijk. Dit brengt spanningen met zich mee. We vonden het belangrijk
om toch contact te onderhouden. En iedereen te
blijven volgen. Veel van hen hebben behoefte
aan structuur en een veilige haven. Om hieraan
te voldoen hadden we bij Carrousel verschillende oplossingen bedacht.
• Via beeldbellen hielden de begeleiders contact
met de kandidaten van het Serviceteam.
• De begeleiders ondersteunden hen bij het
maken van een goede dag- en weekplanning.
Ze waren een luisterend oor voor de jongeren/
jongvolwassenen en hun ouders. En gingen
samen met hen op zoek naar taken of nieuwe

hobby’s. Maar het kon ook zomaar een praatje
zijn of samen een online spelletje doen.
• Daarnaast bedachten we wekelijks een activiteit en thema. Dit plaatsten we dan op onze
• Facebook pagina ‘Carrousel Werkt’. Deze activiteiten stuurden we ook per e-mail naar de jongeren en naar de ouders van thuiswonende
cliënten. Zo konden zij hun kind extra stimuleren om mee te doen.
Week Challenge
Een voorbeeld van zo’n activiteit is de ‘week challenge’. Iedere dag zijn er opdrachten waar kandidaten mee bezig kunnen zijn. Heb je een bepaald aantal punten behaald? Dan ontvang je
van Carrousel een kleine attentie. Voor de deelnemer met de meest gespaarde punten is er een

cadeau. De resultaten van deze opdrachten worden dagelijks op Facebook geplaatst. Dit is leuk
voor diegenen die hard hebben gewerkt. En het
kan stimulerend werken voor anderen.
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Door Hubertine van den Biggelaar, tekstschrijver

“De onzekerheid was voor
iedereen lastig.”
Persoonlijk contact is de spil, dat is waar het om draait bij ambulante begeleiding. De ambulant
begeleiders geven normaal gesproken begeleiding ‘aan huis’. Zo krijgen ze een goed beeld, van
wat een cliënt kan en wil én hoe zij daarbij kunnen ondersteunen. Huisbezoeken waren nagenoeg onmogelijk tijdens de lockdown. Toch vonden onze ambulant begeleiders manieren om
contact met cliënten en met elkaar te onderhouden. Specialistisch begeleiders Eline Blijleven en
Lia Wondergem kijken samen terug op een tijd, die lastig maar ook leerzaam was.
Onzekerheid
“De lockdown kwam voor mij best onverwacht,”
vertelt Lia. ”De beslissing was begrijpelijk, maar ook
lastig. Onze cliënten, en ook wijzelf, waren niet
goed voorbereid op de maatregelen.” Eline vult
aan: “Alle afspraken, zoals begeleiding, behandeling, dagbesteding en familiebezoek, vielen ineens
weg. De lockdown was van de ene op de andere
dag een feit. Onze cliënten wonen zelfstandig,
maar zijn op verschillende gebieden kwetsbaar.
We moesten opeens een weg vinden, om op afstand toch begeleiding op maat aan te bieden. En
om op deze grote verandering in te spelen. Dat we
niet meer op huisbezoek konden komen, was extra
lastig. Zeker als het voor een cliënt belangrijk is, om
te weten waar hij aan toe is.” Lia vult aan: “Veel cliënten, en ook wijzelf, vroegen zich af: hoe lang gaat
dit duren? Die onzekerheid was heel moeilijk. Cliënten hadden best begrip voor de maatregelen.
Maar voor velen was er het risico om geïsoleerd te
raken.”
Maatwerk
Iemand goed kennen en weten wat hij wil en nodig
heeft. Dat is de kern van het werk van de ambulant
begeleiders. Maatwerk dus. Dat bleef ook zo tijdens
de lockdown. Lia: “Voor onze cliënten is structuur
belangrijk. Maar veel vaste structuren, zoals dagbesteding, vielen weg. We hebben geprobeerd om
cliënten vooral veel vertrouwen en structuur te geven. Zelf had ik wekelijks contact met elke cliënt,
die ik begeleid. De meeste cliënten kunnen heel
goed zeggen, wat ze willen en belangrijk vinden.
En we kennen onze cliënten goed. Dus konden we
prima samen bespreken, wat er nodig was. Al was
dat dan op afstand.”
Digitale hulpmiddelen
Met die afstand bedoelt Lia dat ze niet op huisbezoek kon. Maar de afstand werd zo klein mogelijk
gehouden. Door allerlei digitale hulpmiddelen in te
zetten. “We hebben op verschillende manieren

contact onderhouden met cliënten. Via beeldbellen, online videoverbindingen en telefonisch. Goede opties binnen de corona-maatregelen. Als het
echt niet anders kon én het noodzakelijk was, dan
legden we - onder strikte voorwaarden - huisbezoeken af. Op deze manieren konden we onze ambulante begeleiding voortzetten.” Inmiddels zijn de
huisbezoeken - waar het kan - weer opgestart. Daar
zijn Eline en Lia erg blij mee. “Digitaal communiceren is soms lastig. De gesprekken blijven toch wat
vaker aan de oppervlakte.”
Samen een weg vinden
De afgelopen periode veranderde ook de hulpvraag van cliënten. “We hebben bijvoorbeeld vaker
meegedacht over de invulling van de dag of het
doen van oefeningen thuis. Bij sommige cliënten
dreigde een sociaal isolement. Ook daarbij hebben
we - waar nodig - adviezen gegeven.” Niet alleen
voor cliënten veranderde er veel in corona-tijd.
Eline en Lia moesten hun weg zoeken in het
‘nieuwe normaal’. “We zaten ineens wel heel erg
lang en vaak achter een beeldscherm en aan de
telefoon. Zeker in het begin was dat enorm vermoeiend. We moesten wennen, dat er minder
schakel-momenten waren tussen cliënt-bezoeken.
Tijdens de autoritten kunnen we normaal gesproken het vorig gesprek afsluiten en ons mentaal
voorbereiden op het volgende bezoek. Dit was anders nu we online werkten.” Daarbij kwam ook het
‘gemis’ van de collega’s onderling. “Het is fijn en
nuttig om als team samen te komen en ervaringen
te delen. Dat deden we nu per mail of telefonisch.
Vergaderingen gingen online via Skype. Dat ging
goed, al moesten we voortdurend alert blijven om
contact met collega’s te blijven zoeken. Als team
hebben we samen een weg gevonden, om professioneel en betrokken onze cliënten te ondersteunen. Maar uiteindelijk missen we toch het persoonlijk contact met cliënten en collega’s. Het is fijn, dat
we daar inmiddels al wat voorzichtige stappen
hebben kunnen zetten.”

PAGINA 14				SWZ nieuwsbrief

Door Erica van der Heijde, begeleider recreatie

Activiteiten op Zonhove
De afgelopen maanden waren er verschillende, kleinschalige optredens in de tuin van de woningen op Zonhove. Daar hebben we ontzettend fijne, mooie artiesten mogen verwelkomen. Zo’n mini-concert geeft een hoop gezelligheid voor onze cliënten. Ook in de
zomerperiode gaan we hiermee door.
Juni is voor ons echt voorbij gevlogen! We hebben hier op Zonhove
weer leuke artiesten mogen ontvangen. Zo was er Robbert de troubadour. Tijdens zijn one-man show speelt hij lekkere deuntjes voor ons.
En wat dacht je van Maartje Kattenstaartje? Zij was gekleed in een
prachtig kostuum om in de tuin een mooi verhaal voor te lezen aan de
cliënten. Verder zijn er ook een paar oude, vertrouwde gezichten weer
langs geweest. Zij hebben ons eerder vermaakt in deze tijd. Zoals

Tante Loes, Matthijs van de Ven met zijn piano en niet te vergeten onze
eigen René Eshuijs.
Naast deze privé concerten zijn er ook clowns, die af en toe een show
voor het raam geven. Ook doen we leuke spelletjes, zoals bingo en een
muziekquiz. Zo maken we er elke keer wat van!
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Door Artwin Nuhn, strategisch adviseur communicatie

Kwaliteitsverslag

Vervolg van pagina 1
“Met heel veel plezier werk ik nu bijna 2 jaar
bij SWZ. De eerste 1,5 jaar deed ik dit als strategisch adviseur. Hierbij concentreerde ik me
voornamelijk op kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de organisatie. De grootste
drijfveer in mijn werk is, dat ik de mooie visie
van SWZ wil vertalen naar de praktijk. Ik zoek
het antwoord op vragen als: Hoe kunnen we
ervoor zorgen, dat cliënten merkbare mensgerichte zorg ervaren? Hoe kunnen medewerkers de ruimte voelen om te doen wat
volgens hen nodig is voor de cliënt? En hoe
kan de organisatie hen daarin faciliteren?”

Dankzij de inbreng van collega’s, cliënten, ouders
en vrijwilligers, hebben we weer een mooi kwaliteitsverslag kunnen maken. Met als titel: Zorgen
met én voor elkaar in 2019. Het verslag vertelt
het verhaal van SWZ over het afgelopen jaar.
Net als voorgaande jaren is het opgebouwd vanuit
drie bouwstenen: comfort, regie en ontwikkeling.
Dat doen we niet zomaar. Passende ondersteuning
bieden is onze belangrijkste zorg.
Passend betekent in dit geval: proberen te doen wat
cliënten zelf nodig vinden. Natuurlijk is geen mens
hetzelfde. Maar cliënten hebben wel gedeelde wensen. Verreweg de meeste cliënten vinden het belangrijk om: een prettig leven te leiden, zoveel mogelijk
zelf te kunnen kiezen en zelf bezig te kunnen zijn
met wat zij leuk vinden en goed kunnen. Eigenlijk
zoals ieder mens dat wel graag wil. Daarom kozen wij
die drie bouwstenen als pijlers onder dit verslag.
In dit verslag staat zo compact mogelijk wat we als
organisatie allemaal hebben gedaan. Maar een organisatie bestaat eigenlijk niet. Een organisatie is samengesteld uit mensen, een werkgemeenschap.
Mensen die samen optrekken en mooie en moeilijke
dingen beleven. Daarom leest u in dit verslag niet alleen over wat we als organisatie hebben gedaan,
maar ook persoonlijke verhalen. Die verhalen zijn
voor ons echt van betekenis. Omdat ze leuk zijn. En
omdat ze laten zien dat wij alleen bestaan dankzij de
kracht en toewijding van mensen met een passie die
ze samen delen: het bieden van merkbare mensgerichte zorg.
We hebben drie versies van het kwaliteitsverslag
gemaakt. Eén grote versie, waarmee we voldoen aan
de verplichtingen die het Kwaliteitskader stelt. Daarmee leggen we o.a. verantwoording af aan de zorgkantoren en de Inspectie.

Stokje overdragen

Er zijn ook twee versies voor cliënten gemaakt.
- Eén kwaliteitsverslag voor onze NAH cliënten, die
tevens geschikt is voor medewerkers. Dit is een
korte versie van het totale verslag, waarin we
een selectie van de onderwerpen aan bod laten
komen.
- Eén kwaliteitsverslag voor onze EMB cliënten in de
vorm van een praatplaat.
Alle versies zijn te vinden op onze website:
www.swzzorg.nl/swz-presenteert-het-kwaliteits
verslag-over-2019/
De teams in Zonhove ontvangen de praatplaat met
handleiding. Zo kunnen zij samen met de cliënten
een keer in gesprek gaan over kwaliteit. Dit thema
staat ook nog een keer centraal in het Powercafé.

Bertine vervolgt: “De functie van bestuurssecretaris biedt voor mij nog meer mogelijkheden om onze visie te verankeren. Daarom
besloot ik te solliciteren op deze functie. Een
mooie kans doet zich voor bij het vertalen
van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). Deze wet
geeft SWZ de opdracht om nog meer werk te
maken van een cultuur, waarin cliënten kunnen meedenken over de dagelijkse gang van
zaken. In het komende half jaar ga ik samen
met cliënten, de cliëntenraad, vertegenwoordigers en onze bestuurder Jody Cath bekijken hoe we dit nog beter vorm kunnen geven. De kwaliteitszorg neem ik vanuit mijn
oude functie mee in mijn nieuwe werk als
bestuurssecretaris.”
Erik van Rossem vervulde als bestuurssecretaris ook de rol van Functionaris Gegevensbescherming voor SWZ. Dit onderdeel is
overgedragen aan Halbe Huitema, onze strategisch adviseur Informatie en Innovatie.
Bertine: “Ik geniet van mijn werk, maar ook
van mijn gezin en mijn vrienden. Ik ben getrouwd met Mark en mama van Seppe (9) en
Noore (5). In mijn vrije tijd ben ik graag buiten en vind ik het heerlijk om uitgebreid te
koken en lekker te eten. Ik hoop dat we
elkaar snel een keer kunnen ontmoeten. Ook
om samen zaken op te pakken, al helpt deze
tijd daar helaas nog niet erg aan mee.”
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Door Anke Ketelaars en Angelina Maréchal, persoonlijk begeleiders

Verbindingsweek op woonvorm De Eekelhof
In mei hebben we op unit C van woonvorm De
Eekelhof in Schijndel een verbindingsweek georganiseerd. Deze verbindingsweek is bedacht
door onze persoonlijk begeleider Angelina
naar aanleiding van een studieopdracht van
Social Work. We hebben de activiteiten van de
verbindingsweek over de hele week verspreid.
Zodat de bewoners niet overbelast zouden
raken. Tijdens de verbindingsweek stond ‘verbinden met elkaar’ centraal.

•

•

•

•

Weekoverzicht:
Op maandag was de opdracht: wat betekent verbinden voor jou? Vervolgens hebben we dit met
elkaar gedeeld. Dit leidde tot een gezellig en
open gesprek.
Op dinsdag vroegen we aan onze bewoners: hoe
kun je zelf bijdragen aan het verbinden van de
unit? Eigenaarschap stond hierbij centraal. De
bewoners hebben hiervoor ideeën aangedragen.
Woensdag stond in het teken van: Café Brein. We
hebben toen een vlog laten zien waarbij vragen
over Café Brein werden beantwoord.
Op vrijdagmiddag speelden we het spel ‘Steekje
Los’. Dit spel is van de Hersenstichting. Het is
speciaal ontwikkeld om openheid te creëren
rondom verschillende thema’s, zoals relaties, zingeving en gezondheid.

Als afsluiter van de week hebben we een ‘samenwerk-oefening’ gedaan. De focus lag op ‘contact
maken en aansluiten’. Alleen door samen te werken
zou Angelina van haar stoel opstaan. En dat is gelukt! Daarna hebben we met elkaar van een heerlijk
etentje genoten.

En we hebben zelfs in de krant gestaan!
Zie bijgaande foto uit de Mooi Schijndel krant.
Goed ontvangen
Bij onze cliënten is de verbindingsweek goed
ontvangen. Het heeft mooie kernwoorden opgeleverd: Respect, Acceptatie, Tolerantie, Vertrouwen, Betrokkenheid, Begrip en Behulpzaamheid.

De bewoners willen dat deze woorden ook terugkomen in ons unit- overleg. Zodat ze betekenis blijven houden.
Angelina heeft van de verbindingsweek een draaiboek gemaakt. Zodat ook andere zorgteams deze
week kunnen organiseren.
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Door Anke Ketelaars, persoonlijk begeleider

Renovatie De Eekelhof
De renovatie op woonvorm de Eekelhof is nog steeds gaande. Op dit
moment zijn unit B en unit C al klaar. Alleen unit A en de kantoren van
onze woonvorm moeten nog gerenoveerd worden.
Eindelijk komt het einde voor ons in zicht! Ondertussen zijn de cliënten van
unit A naar de tijdelijke woonunit verhuisd. Nu unit A en de kantoren gerenoveerd worden, moeten we natuurlijk ergens onze spulletjes kwijt. Daarvoor hebben we nu ‘Campingwinkel het Eekelhofje’ gemaakt! De gang van
unit A naar unit B fungeert als: opslag, kantoor, voorraadkast en printhok
ineen! Zie foto!
Wat is er verder nog te vermelden? Dat de slaapdienst-kamer een eigen
badkamer met douche krijgt. Na de renovatie (en na de corona) willen we
een feestelijke opening organiseren. Cliënten kunnen hiervoor straks
ideeën aandragen in de speciale ideeën-bus.
We kunnen niet wachten,
totdat de Eekelhof helemaal
vernieuwd is! Nog een paar
maanden geduld…

Door Marian van Kempen, adviseur bedrijfsprocessen

Cliënttevredenheidsonderzoek
Vanuit onze visie op merkbare mensgerichte zorg vinden wij het belangrijk om te weten, hoe cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren.
Elk jaar neemt SWZ hiervoor een cliënt- ervarings-meting af bij cliënten.
Dit zijn cliënten die vallen onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige Zorg (Wlz). Voor elke cliëntgroep is een apart onderzoek gedaan. De resultaten uit dit onderzoek
zijn terug te lezen in ‘Samenvatting cliënttevredenheidsonderzoek’.

Cliënttevredenheidsonderzoek Jeugdwet 2019
SWZ heeft voor de kinderen, die vallen onder de jeugdwet en gebruik
maken van onze zorg- en dienstverlening, de cliënt ervaringsmeting afgenomen bij de verwanten van deze kinderen.

Samenvatting cliënttevredenheidsonderzoek
In elke samenvatting is de respons van het onderzoek terug te lezen,
gevolgd door de resultaten. De conclusies en het vervolg staan op organisatieniveau beschreven. De teams ontvangen een analyse op organisatieniveau en een analyse op teamniveau. Hiermee gaan zij zelf aan de
slag. De individuele uitkomsten van het onderzoek bespreekt de persoonlijk begeleider van de cliënt 1-op-1 tijdens de jaarlijkse planbespreking. Acties en/of aanpassingen worden in het persoonlijk plan van de
cliënt opgenomen.

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2019
SWZ heeft een cliënt ervaringsmeting afgenomen bij de Wmo cliënten,
die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening.
Cliënttevredenheidsonderzoek Wlz2019
SWZ heeft een cliënt ervaringsmeting afgenomen bij de Wlz cliënten, die
gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening.
Bekijk de onderzoeksresultaten op onze website via de link:
www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/ervaringen-van-clienten/
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Door Stephanie Vigh, communicatie adviseur

Nieuwbouw Zonhove
heeft niet stilgestaan
De voorbereiding voor de nieuwbouw heeft niet stilgelegen. Zo zijn we bezig met de selectie van het bouwteam. En vinden er gesprekken plaats
met de banken als het gaat om financiering. En dit allemaal met behulp van beeldbellen want fysieke overleggen waren niet mogelijk.
Ook zijn we in gesprek met omwonenden, de gemeente en andere betrokkenen. Om het met elkaar te hebben over verschillende, mogelijke scenario’s.
Dit gaat onder andere om mogelijke routes van bouwverkeer en bevoorrading. Daarnaast zijn thema’s als natuurbehoud en veiligheid onderwerp van
gesprek. Al met al best een lastige puzzel, omdat aan elk scenario voor- en
nadelen kleven. Deze zomer zal SWZ de knoop doorhakken en die keuze
voorleggen aan de gemeente.
Hoe die puzzel ook uitpakt, SWZ heeft omwonenden al op het hart gedrukt
graag samen te willen blijven optrekken in het bouwtraject. Want samen
leven als goede buren is belangrijk. Voor alle betrokkenen, cliënten niet in de
laatste plaats. Jody Cath, voorzitter Raad van Bestuur: “De nieuwbouw is heel
belangrijk voor de kwaliteit van leven van onze cliënten. Voor nu is het

- Zoeken naar een
geschikt bouwteam

LENTE
2020

WINTER
2019-2020
- Voorlopig ontwerp gereed

belangrijk dat we het enthousiasme, waarmee we voorbereidingen voor de
nieuwbouw gestart zijn, vasthouden.”
Er is wel wat vertraging opgelopen in de planning. Naar verwachting vindt de
start van de bouw niet eind dit jaar plaats. Maar in het eerste kwartaal van
2021.
Tijdens de Corona crisis hebben we ook positieve ervaringen opgedaan.
Sommige nieuwe inzichten worden mogelijk meegenomen in de nieuwbouw. Zo kijken we naar mogelijkheden om kantoorruimtes flexibeler in te
richten. Voor de inrichting van de cliëntwoningen was het al de bedoeling,
dat deze veel ruimer worden dan de huidige woningen. Daarmee wordt het
in de toekomst ook in het geval van de uitbraak van een virus makkelijker om
bezoek te ontvangen.

- Afronden aanvraag
voor geld

HERFST
2020

ZOMER
2020
- Gemeente het
bestemmingsplan
laten zien
- Informatie naar de
mensen uit de buurt
- Start bouwteam

- Oplevering bouw fase 1
- Verhuizing
- Start bouw fase 2

LENTE / ZOMER
2022

WINTER
2020-2021
- Start tijdelijke gebouw
- Start bouw fase 1

- Start bouw fase 3

WINTER
2025

WINTER
2023
- Oplevering bouw fase 2
- Verhuizing

ZOMER
2027
- Oplevering bouw fase 3
- Verhuizing
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Column door Jeannette Heijting, Ervaringsdeskundige NAH

Een lichtpuntje?
Van de ene op de andere dag niet meer naar je werk kunnen, niet meer meedoen met gezellige groepsactiviteiten, structuur kwijtraken, een
nieuwe invulling moeten geven aan je dagen… Jezelf afvragen waar je nog je voldoening uit kunt halen, niet meer goed weten wie je bent en wat
je moet doen, overprikkeld raken door teveel informatie en teveel nieuwe indrukken… Moeite hebben om je volle hoofd met zorgen en allerlei
negatieve gedachten weer leeg te krijgen, onrust, slaapproblemen, vermoeidheid…vooral die vermoeidheid! Door alles wat anders is…door alles wat niet meer kan…door het wegvallen van alle zekerheid, alle vertrouwdheden waar je zo op kon leunen en die bepaalden wie je was en wat
je deed.
Waarschijnlijk klinkt dit redelijk bekend voor velen, in deze bizarre Coronatijd. En ondanks dat ik
echt wel besef dat de vergelijking niet volledig
opgaat, heb ik toch de neiging om te zeggen
‘Welkom in de wereld van NAH’. Veel van wat ik
beschrijf is namelijk voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel dagelijkse realiteit. Als je
wordt overvallen door hersenletsel raak je de
grond onder je voeten kwijt. Niets is meer vanzelfsprekend of zoals het altijd was, alles wordt
anders. Voor jezelf én voor je naasten. Ongewild
en totaal onverwacht.
Het huidige dagelijkse leven wordt bepaald door
Covid-19, een indringer die ook zomaar uit het
niets kwam. Iedereen ervaart nu een breuk in zijn
of haar leven, niets is meer zoals voorheen, we leven in een nieuwe wereld. Natuurlijk zit er verschil in de tijdsduur. We mogen ervan uitgaan,
dat Covid-19 weer een keer zijn biezen pakt of
minstens wordt verdrongen door opgedane kennis en ontdekte mogelijkheden. Waarschijnlijk
komt dan geleidelijk veel van wat was wel weer
terug. Er is uitzicht op ‘terug naar vroeger’. Dat is
een groot verschil met het moeten leven met
niet-aangeboren hersenletsel, een worsteling
voor de rest van je leven. Weliswaar is ook daar
meestal sprake van verbetering, maar niet van
verdwijning.

Het gaat me er ook niet om, dat de vergelijking
moet kloppen. Dat levert sowieso een zinloze discussie op. Waar het me wél om gaat, is het vergroten van herkenning van en begrip voor het leven
met NAH. Het zou mooi zijn als ieder zich het
‘Corona-gevoel’ nog herinnert als de pandemie
voorbij is. Dat ieder beseft dat zo’n plotselinge,
ongewilde verandering van je leven ontzettend
veel impact heeft. Dat je dan een groot en verdrietig gemis ervaart. Dat je je zelfvertrouwen en
het gevoel van een zinvol leven kunt kwijtraken
en dat je overprikkeld kunt raken van alle teveel.
Het zou mooi zijn als je de vermoeidheid, die dit
alles met zich meebrengt, nog bijna kunt voelen.
Van daaruit zou dan meer begrip kunnen ontstaan voor de onzichtbare gevolgen, waarmee
mensen met NAH moeten dealen. Zodat de
noodzaak om steeds weer tegen onbegrip te
vechten minder wordt en de druk om steeds
weer keuzes te verantwoorden afneemt.
Een ander groot verschil tussen de huidige crisis
en NAH, is dat we nu met z’n allen in hetzelfde
schuitje zitten. Ondanks alles geeft dat een gevoel van verbinding, van solidariteit met elkaar.
Je voelt je geen buitenstaander als je niet kunt
meedoen aan een groepsactiviteit, want ze zijn er
gewoon niet. Dat is een ander gemis dan wanneer de activiteit er wél is, maar jij niet meer kunt
meedoen.

Ik heb grote behoefte aan lichtpuntjes in deze
tijd en ik hoop dat dit er eentje kan zijn!

Door Halbe Huitema, Strategisch Adviseur Informatie & Innovatie

Verbetertraject ECD
SWZ is bezig met een verbetertraject rond
Mijn SWZ, oftewel het elektronisch cliëntendossier. Begeleiders en behandelaren
vragen vooral om eenvoudiger bruikbare
ondersteuning. Bovendien willen we onze
cliënten en hun netwerk nog beter betrekken door middel van een overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk cliënt-portaal. Kortom:
op weg naar een beter ECD!
Het afgelopen kalenderjaar hebben we hier al
veel in voorbereid. We hebben ons verdiept in
de mogelijkheden van samenwerking met
een externe partner. Dit traject heeft ons veel
geleerd over de manier waarop we werken.

Maar er zijn ook alternatieven. Zo brachten we
een virtueel werkbezoek aan collega-instelling Elver uit De Achterhoek. Zij richten zich op
wat iedere doelgroep nodig heeft. En kiezen
voor elke doelgroep het optimale systeem.
Mooi, maar ook ingewikkeld voor ICT, omdat
al die systemen maar moeilijk met elkaar samenwerken.
We hebben een demonstratie gehad van de
CareConnections Zorg app. de Care Connections Zorg-app. En daarna een demonstratie
van de zorgapp JouwOmgeving, die door Hersenz wordt gebruikt.Deze zorg-apps zijn slimme en gebruikersvriendelijke (web)apps. Ze
kunnen goed samenwerken met Plancare, het
systeem waarin onze cliënt-dossiers staan.
Zorgmedewerkers kunnen vrijwel al hun da-

gelijkse administratieve werk met deze apps
doen. Dezorg apps zijn bovendien handig
voor cliënten en verwanten.
Daarna zijn we nog op virtueel werkbezoek
geweest bij Careander. Daar maken ze gebruik
van de combinatie van Plancare en Zorgapp.
Binnenkort gaan we virtueel op bezoek bij
Cello, waar ze juist voor één integraal systeem
hebben gekozen. Op basis van de ervaringen
bij Careander zijn we een kleine pilot met
Zorgapp aan het opstarten. Zodat we in de
praktijk kunnen testen: welke voordelen dit
zou kunnen bieden voor SWZ. Tenslotte brengen we lle informatie bij elkaar in een concreet
plan, waarmee we aan de slag gaan. Wordt
vervolgd!
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Door Werkgroep Communicatie Cliëntenraad SWZ

Waardering
Momenteel staat de wereld in zijn geheel op zijn
kop. Iedereen, maar dan ook iedereen ondervindt daar hinder van. Wij als cliëntenraad spreken hierbij onze waardering uit naar al het personeel dat ons en onze dierbaren helpt en
ondersteunt in deze zeer moeilijke ‘corona-tijden’.
Tot 16 maart was de cliëntenraad actief op allerlei
gebied. De maatregelen rondom het Corona-virus
steken daar nu even een stokje voor. Toch valt er genoeg te melden.
Sinds 2018 hebben we voor diverse aandachts
gebieden werkgroepen in het leven geroepen. Zo
kan ieder voor zich zijn talent inzetten. Of tijd investeren in een onderwerp waar zijn of haar interesse
ligt. In kleine groepen worden onderwerpen besproken, zoals nieuwbouw - kwaliteit van zorg –
medezeggenschap – achterbancontact – ECD –
financiën – voeding of taxivervoer. De werkgroep
brengt vervolgens advies uit aan de overige leden
van de cliëntenraad. In het afgelopen jaar is gebleken, dat dit veel tijdswinst oplevert tijdens de
centrale vergadering. En er ontstaan ook leuke
contacten onderling.
De cliëntenraad houdt de vinger aan de pols, als
het gaat over:
Wijzigingen rondom overdacht van WMO naar
SWZ met betrekking tot hulpmiddelen. Met name
de cliënten uit de cliëntenraad hebben in een
gesprek met bestuurder Jody Cath gevraagd om de
zelfstandige rol - die de cliënt heeft op dit gebied niet uit het oog te verliezen. Jody heeft toegezegd,
dat ze deze opmerking mee laat wegen in de
totstandkoming van het beleid.
Huisvesting. De cliëntenraad wil graag actief betrokken zijn bij de zoektocht naar goede huisvesting in regio 2.
Taxivervoer. Soms is het nodig om wat je zelf
ervaart, in te zetten om verbeteringen na te streven.
Leden van de cliëntenraad zijn in samenwerking
met Jody Cath in gesprek geweest met Connexxion
over verschillende onderwerpen. De bereikbaarheid na 18.00 uur, de bejegening en planning van
de ritten. De uitkomsten van dit gesprek zijn nog
niet officieel schriftelijk vastgelegd. Wel merkten
onze leden al verbeteringen. Wordt vervolgd!

De werkgroep Voeding is nauw betrokken bij
het project: ‘Duurzaam en gezond aan tafel’.
Als het genoeg, lekker en gezond is, dan is alles
goed. Dit is de traditionele kijk op voeding in de verzorgingsinstellingen. Maar de cliëntenraad vindt dit
niet genoeg. Wij stellen samen met een werkgroep
binnen SWZ: eten is niet alleen eten. Eten is ook samen zijn, samen genieten, gezelligheid en beleving.
Kortom, het is kwaliteit-tijd voor de meeste mensen. Zeker voor cliënten binnen SWZ zou dit zo
moeten zijn. Aan de hand van een nieuw ontwikkelde visie zal er op korte termijn een enquête worden gehouden. Van alle cliënten die zorg afnemen
bij SWZ wordt hun mening gevraagd over een aantal onderwerpen m.b.t. voeding.
- Is het eten lekker?
- Krijg je wat je wilt en wat gezond is?
- Is het gezellig aan tafel?
- Welke dingen kunnen er verbeterd worden?
Aan de hand van het onderzoek zal de werkgroep
tot een aantal aanbevelingen komen. Wij hopen dat
iedereen deze enquête gaat invullen.
Per 2020 is de nieuwe Wet Zorg en Dwang van
kracht. SWZ is bezig met de vertaling van deze wet
naar de zorg. De cliëntenraad wordt hierover geïnformeerd en kan - daar waar het mogelijk is - door
middel van advies haar inbreng geven.
Verder is er een nieuwe wet op de medezeggenschap in voorbereiding. Dit is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad trekt hierin samen op met het LSR (landelijk
steunpunt medezeggenschapsraden) en met de
Raad van Bestuur. In een extra bijeenkomst op 6 februari jl. heeft Johan van Oorschot in een workshop
een toelichting gegeven op de stand van zaken tot
dan toe. Met het vergaren van deze extra kennis
hoopt de cliëntenraad op 1 juli een goed advies te
kunnen opstellen over: hoe verder binnen SWZ met
betrekking tot cliënt-medezeggenschap.
Vacatures
Daarmee komen we op het punt van vacatures binnen de cliëntenraad. Momenteel is er één vacature.
(Dit is vanwege het overlijden van Harrie van Beek).
Aan het einde van 2020 komen er nog twee vacatures bij. Eén vanwege het rooster van aftreden en
één uit persoonlijke overweging. Dit jaar zijn wij op
zoek naar verwanten, met een voorkeur voor verwanten uit regio 2 (van een locatie buiten Son). Dus
bent u ouder/familielid van een cliënt uit regio 2 en

geïnteresseerd in de cliëntenraad? Stuur een
e-mail naar: cliëntenraad@swzzorg.nl indien u
interesse heeft.
Wilt u onderzoeken of deelname aan de cliëntenraad iets voor u is? Dan is het mogelijk om
een keer een vergadering bij te wonen. De
cliëntenraad vergadert 1 x per maand op donderdag van 13.30 – 16.30 uur in Son. Dit is nu in
de Corona tijd aangepast. Wilt u een keer een
vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail
naar cliëntenraad@swzzorg.nl.
Adviesaanvragen 2020
Positief adviezen ten aanzien van:
- Duurzaam en Gezond eten.
- Adviesaanvraag gedragscode.
- De bezoekregeling.
De maatregelen die van toepassing zijn in deze
Corona-tijd, hebben ook effect op het werk
van de cliëntenraad. Sinds 17 maart zijn bijeenkomsten tijdelijk niet meer toegestaan. Dit betekent gelukkig niet, dat er niets gebeurt!
De leden van de cliëntenraad worden bij elke
nieuwsupdate geïnformeerd. Daarnaast is er
telkens direct persoonlijk contact met bestuurder Jody Cath. Na de persconferentie van 19
mei, waarin duidelijk werd dat er een versoepeling voor bezoek aan cliënten mocht komen, is
er snel geschakeld. Nadat bij de cliënten van de
cliëntenraad de mogelijkheden voor skypeoverleg waren geïnstalleerd, kon op 22 mei de
adviesaanvraag voor de bezoekregeling worden besproken. En aan het einde van de middag werd er een positief advies ingestuurd.
Ondanks deze bizarre tijd, is er voor de cliëntenraad een opsteker. Want diverse verwanten
hebben met ons contact gezocht. Dit is om
ideeën aan te dragen en om mee te denken
over bezoek- en contactmogelijkheden. Dit is
wat we graag willen: contact en verbinding
met de achterban! Hopelijk hebben we met
het positief advies ten aanzien van de bezoekregeling aan de verwachtingen voldaan. Uiteraard is de cliëntenraad ook benieuwd naar uw
eerste bezoekervaring in deze nieuwe omstandigheden. Stuur een e-mail naar: cliëntenraad@swzzorg.nl.
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