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Door Jody Cath, Bestuurder

Wacht niet op een goede dag
Zorg dat het er één wordt
Zeker in deze rare tijd is het heel belangrijk
om te proberen van iedere dag iets goeds te maken.
Dat valt niet mee.
Het is moeilijk om per dag te leven,
we zijn zo gewend om het over morgen te hebben
en plannen te maken voor daarna.

Door Jasmijn Hitters, Zorgbemiddelaar

Bezoek blijft welkom!
Dit stond van de week op het intranet van SWZ. Voor mij erg van belang. Ik werk als
zorgbemiddelaar bij SWZ en heb een broer die op Zonhove woont.
In het voorjaar heb ik van dichtbij meegemaakt hoe zwaar het is, dat je niet op bezoek mag komen bij een familielid, die in
een instelling woont. Gelukkig werd dit in
de zomer weer teruggedraaid. Door mijn
werk bij SWZ heb ik steeds ons Coronabeleid op de voet gevolgd. En snap ik ook de
moeilijke beslissingen, die het Crisisteam
Corona moet nemen.
We zitten nu in de tweede golf. Vanmorgen
werd ik gebeld door mijn moeder. Zij was
verdrietig en tegelijk weer opgelucht. In
eerste instantie kreeg ze te horen, dat ze
vanmiddag niet langs mocht komen bij
haar zoon (mijn broer), omdat hij in quarantaine zit. Gelukkig kreeg ze later te horen

dat ze toch langs mocht komen. We hadden tranen van geluk! Tegelijkertijd is het
ook een emotionele rollercoaster, waar we
allemaal nog steeds middenin zitten.
Regelmatig zegt mijn familie tegen mij, dat
ze blij zijn met hoe SWZ omgaat met het
hele ‘corona-gedoe’. En dat ze tevreden zijn
over het feit, dat ze de beslissingen erg
zorgvuldig nemen. Dank je wel!

Veel van de leuke dingen kunnen nu niet
en dat maakt dat we soms boos en verdrietig worden.
De mensen waar je van houdt
niet meer spontaan een knuffel kunnen geven,
niet meer uit eten, niet meer naar de bioscoop of
gezellig winkelen.
Zelfs bezoek ontvangen is beperkt.
En toch ben je zelf degene die iets van de dag kan maken.
Het zit in kleine dingen,
een mooie bos bloemen voor jezelf laten bezorgen,
thuis uit eten als je iets bestelt van je favoriete restaurant,
een bioscoopavond thuis
en daarna via beeldbellen een drankje met vrienden doen
die dezelfde film hebben gezien.
Er zijn genoeg dingen te bedenken.
En soms help het ook
om na een goede dag te bedenken:
weer een dag dichter bij het einde van de corona-crisis.
Ik hoop dat jullie veel goede dagen zullen hebben,
zorg goed voor jezelf en elkaar
en bovenal: blijf gezond!

Deze foto heb ik onlangs gemaakt, toen ik
samen met mijn broer ‘uit-eten’ ging bij de
McDonalds. Dat wil zeggen eten halen bij
de McDrive en daarna eten in de auto, omdat de restaurants nu gesloten zijn.

Door Lia Wondergem, Specialistisch begeleider bij Ambulante zorg

In verbinding tijdens corona: Ambulante zorg
Menselijk contact. Dat is juist nu zo
belangrijk. Maar... hoe gaat dat?
Met cliënten
Het houden van contact met cliënten
is wisselend. Sommigen vinden het
heel belangrijk om een huisbezoek te

krijgen, omdat telefonisch contact
moeilijk is. Anderen zijn juist beducht
voor huisbezoeken, omdat zij zich
kwetsbaar voelen en bang zijn da
ze besmet worden. Of omdat de 1,5
meter afstand niet gewaarborgd kan
worden tussen de cliënt en de bege-

leider. Dit kan verschillende redenen
hebben. Zoals geen of weinig vertrouwen in zichzelf of de ander. Of de
cliënt heeft maar een klein appartement of de woning heeft een inrichting, die het houden van afstand bemoeilijkt.

Met collega’s
Fysieke bijeenkomsten zijn er nu niet.
Ook niet in kleine groepjes. Als collega’s onderhouden we veel telefonisch
contact. Onze teamoverleggen gebeuren via Skype.
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Namens de Werkgroep Vieringen, Manon Bommer, Geestelijk verzorger

Alles is anders: kringvieringen in d’n Tref
Alles is anders in corona-tijd, ook de vieringen zoals we die kenden op SWZ. Grote vieringen met bewoners, familie, medewerkers en live-muziek,
dat gaat nu even niet. Onze cliënten vertelden ons hoe ze dat misten: de sfeer, de muziek, de kaarsjes. In de Werkgroep Vieringen vroegen we ons
af hoe we toch bij elkaar zouden kunnen komen om te vieren.
En dat werden de kringvieringen, in
kleine groepjes met alleen mensen
van de eigen woongroep in d’n Tref.
Want samen komen, samen zingen,
een kaarsje aansteken en vertellen
wat je kwijt wilt op dat moment –
dat blijft belangrijk.
Elke woongroep van Zonhove
kreeg een uitnodiging om zich aan
te melden. Daarvan hebben zes
groepen gebruik gemaakt. Om ze
al een beetje voor te bereiden,
kregen ze van ons een kleurplaat,
die ze konden inkleuren.
Een beetje spannend was het wel,
die eerste keer. Zou alles werken
zoals we het hadden voorbereid?
Zouden de bewoners het wel leuk
vinden?
We hadden ons geen zorgen hoeven maken. Op wat kleine technische dingetjes na liep het prima.
Iedereen deed enthousiast mee:
meezingen met bekende liedjes
en kijken naar de filmpjes, die op
Zonhove werden gemaakt in corona-tijd. Vooral heel leuk als je jezelf
ineens langs ziet komen, natuurlijk!
Luisteren naar een verhaal over
Isidoor, die corona alleen maar
stom vindt. En Kika die bedenkt
dat er toch ook leuke dingen waren. Dan kun je zelf ook vertellen,
wat er echt helemaal niet fijn is aan
Corona, maar ook wat er wel leuk
kan zijn. Bijvoorbeeld alle post, die
er in het voorjaar op de groepen

kwam. Of de cadeautjes, die zomaar
tussen de schone was bleken te zitten. En dat we het allemaal samen
moeten doen, want anders gaat het
niet lukken.
Heel belangrijk is ook een kaarsje
aansteken. Voor iedereen is er een
kaarsje. En je mag zelf weten waar
het voor is. Dat je altijd vrienden
mag blijven. Voor papa of mama die
ziek is of misschien overleden. Dat
corona gauw weg mag gaan. Of zomaar omdat een kaarsje aansteken
fijn is.
Als de viering af is, drinken we samen koffie of thee. Er is dan nog een
verrassing, die alles te maken heeft
met ‘hoe je het samen fijn kunt maken’. Die verrassing mag je meenemen naar de groep.

En wat hebben we gedaan met de
kleurplaten? Kom maar kijken op
Zonhove! Ze hangen daar op het
terrein.
Alles wat anders is, moet je aan wennen. Ook aan de kringvieringen. Tot
nu toe kregen we alleen maar posi-

tieve reacties. Het zou zomaar kunnen, dat de kringvieringen een vast
element blijven binnen Zonhove,
ook na de corona-tijd. Vanuit de
werkgroep Vieringen blijven we in
elk geval creatief nadenken. Niet
vanuit de onmogelijkheden, maar
vanuit wat er wél kan.

Hallo lieve mensen,
We leven nu in een corona-tijd
ja, dat is nu een keiharde realiteit.
Dit is iets wat het wereldnieuws boeit.
Het is belangrijk dat niemand knoeit.
Corona-tijd brengt veel verdriet.
Het is een virus, een beestje dat je niet ziet.
Op Brink 13-15 gaan we gewoon vrolijk door
en alle begeleiding moet hier een mondkapje voor.
Het is wel erg wennen,
maar we weten de personen wel te herkennen.
Allemaal blijven we actief
en iedereen is op zijn eigen manier bijzonder lief.
Natuurlijk loopt er ook wel eens iets uit de hand,
maar dan komt er toch weer iets moois tot stand.
In het begin waren we bang, want er mocht niemand op
bezoek komen
en dat duurde maanden lang.
We hadden ook geluk,
13-15 kreeg veel post: de postbode had het druk!
Ook mensen van buitenaf stuurden ons een kaart.
Ja, dat gevoel van samen zijn was goud waard!
En wil iedereen dit onthouden:
we moeten elkaar wel blijven vertrouwen!
Yvonne Marinussen

SWZ nieuwsbrief 				

PAGINA 3

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

We blijven hoe dan ook in beweging!
Het behandelprogramma Hersenz leert mensen omgaan met hun niet-aangeboren hersenletsel. Fysieke en psychomotorische training zijn onderdeel van de groepsbehandeling. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin je letterlijk afstand moet houden? En hoe zorg je dat je die afstand tóch
veilig overbrugt? Fysiek trainer Ineke Groothoff blikt terug én vooruit …
“Vanaf september komen cliënten weer in kleine
groepen bij elkaar. Dat is prettig, want je kunt dan
beter zien hoe het met iemand gaat. Als fysiek
trainer is het belangrijk dat je van nabij kunt zien
tegen welke fysieke grenzen iemand aanloopt.
Dat zie je bijvoorbeeld tijdens het doen van verschillende oefeningen, maar ook aan de gezichtsuitdrukking en lichaamshouding,” legt Ineke uit.
“Het is fijn dat we dus weer samen kunnen komen,
al zijn we begrijpelijkerwijs nog wel beperkt. Zo
kunnen we niet in tweetallen oefenen, dragen we
bij verplaatsingen mondkapjes en heeft iedereen
zijn eigen stoel en oefenplekje op de grond. Ook
sommige oefeningen kunnen we niet doen, zoals
een bal overgooien. Je wordt beperkt in het ondersteunen van de mensen, dat vind ik een gemis.
Mijn betrokkenheid is deels verborgen achter
mijn mondkapje.”

“Je wordt beperkt
in het ondersteunen
van mensen. Dat vind
ik een gemis.”
Alles er uit halen
De beperkingen zijn lastig, maar hebben ook een
positief effect: “Door de corona-uitbraak is het potentieel van ons team zichtbaarder geworden,”
vindt Ineke. “Het is mooi om te ervaren dat iedereen zijn kennis op andere manieren inzet om binnen de geldende beperkingen cliënten te blijven
ondersteunen. Iedereen, inclusief de cliënten, was
en is enorm gemotiveerd om het niveau waarop
iemand functioneerde in ieder geval vast te houden. Fysieke training maakt daar wezenlijk onderdeel van uit. Je kunt daarbij heel individueel inspelen op vragen van een cliënt. Heeft iemand
moeite met zijn evenwicht bewaren? Dan zie je
wat het euvel is, bijvoorbeeld een probleem met
balans of onzekerheid. Je kunt dan een manier
waarop het beter gaat oefenen. Daarnaast kunnen oefeningen ook helpen om cliënten een spie-

heid soms minder goed of niet volgen. Toch was
het team zich heel bewust van de intensiteit van
de online bijeenkomsten. “Jiska, de psychomotorisch therapeut, en ik hebben heel goed nagedacht hoe we fysieke trainingen online konden
geven en doseren,” vertelt Ineke. “We hebben een
duidelijk schema gemaakt: een kwartier fysieke
oefeningen, dan een kwartier het scherm uit
voor een koffiepauze, daarna psychomotorische
oefeningen en tot slot een groepsgesprek. Voor
de oefeningen gebruikte ik bijvoorbeeld het liedje ‘hoofd-schouders-knie-en-teen’. Dat kon veilig
en zorgde ook voor de nodige hilariteit. Dat was
ook broodnodig in de toch wel erg sombere corona-tijd.”

Ineke Groothof
gel voor te houden. Ben je misschien zo vermoeid
omdat je tempo te hoog ligt of niet tijdig gas terugneemt? Je lichaam leren aanvoelen en begrijpen: ook dat is een wezenlijk doel van de fysieke
oefeningen. En héél belangrijk: fysieke oefeningen kunnen een cliënt helpen om iets te begrijpen, te leren of om iets letterlijk anders te doen.”
In beweging blijven
Online contact was voor een aantal cliënten een
manier om toch in beweging te blijven. Maar dat
was soms best lastig. Ineke: ‘Sommige cliënten
kunnen of willen niet via online bijeenkomen
of beeldbellend contact onderhouden. Een aantal
cliënten wilde dat wel, maar vond dat technisch
lastig. Onze collega Maarten heeft daar met uitleg
en advies enorm in ondersteund.” Daarnaast
merkte het Hersenz-team dat de online bijeenkomsten voor sommige cliënten te intensief waren. Zij konden die vanwege hun prikkelgevoelig-

Individueel maatwerk
Ineke is naast fysiek trainer ook thuisbehandelaar
bij Hersenz. Juist die thuisbehandeling is heel
waardevol vindt ze. “Als iemand niet-aangeboren
hersenletsel heeft, komt hij of zij vaak in een revalidatietraject terecht. Dat traject focust op beter worden. Je leert je lichaam weer zo goed mogelijk te gebruiken. De onzichtbare gevolgen van
het hersenletsel worden thuis pas zichtbaar. Bij
Hersenz is het doel om te leren omgaan met
jouw beperkingen en te accepteren dat je leven
veranderd is. Daar ondersteunt Hersenz bij.” Tijdens de corona-uitbraak werden de thuisbezoeken tot het hoogstnoodzakelijke minimum beperkt en ook nu worden thuisbezoeken alleen
afgelegd als dat veilig kan. “Wat ik daarvan geleerd heb, is dat er alternatieven zijn, zoals beeldbellen,” zegt Ineke. “We kunnen op die manier
cliënten vaker zien en beter volgen. Als team
hebben we daarin echt onze grenzen verlegd en
daar ben ik trots op. Als doener ben ik heel blij
dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. We
gaan het online werken wel in het behandelproces vasthouden. Niet als noodzakelijk kwaad,
maar als een waardevolle aanvulling op de bestaande contactmomenten.”
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Door Monica van der Meer, Relatiebeheerder

In verbinding tijdens corona: Vitamine A
Hoe kun je in verbinding blijven met iemand
die op afstand is? Het lijkt wel wat op een lange
afstandsrelatie en is soms best een lastige opdracht, zo is gebleken.
De kunst is om ‘digitaal’ vanuit beide zijden het
juiste gevoel over te brengen, zodat de ‘liefde’ blijft
bestaan. Tuurlijk zijn er legio mogelijkheden en zijn
Zoom, Skype en Teams inmiddels volledig ingeburgerd. Maar wat je mist, is het warme contact. Juist
die Vitamine A, waarin de A staat voor aandacht,
is zo van belang. De relatie die je samen zorgvuldig hebt opgebouwd kan hier en daar onder druk
komen te staan. Een geintje onderling, een steekje onder water, lichaamstaal, het is allemaal iets
moeilijker te interpreteren via het beeldscherm.

Met collega’s onderling is er vaak alleen contact
wanneer je een directe vraag hebt, de gesprekken
zijn vooral functioneel en aan de hand van een met
zorg vastgestelde agenda. Geen gezellig bakje koffie in de pantry of een cappuccino op locatie. Geen
cliënten die je kunt overladen met complimenten,
omdat ze een mooi schilderij hebben gemaakt of
een prachtig beeld hebben geboetseerd. Dat is
voor mij een groot gemis.
Mijn laatste overleg met een gemeente was begin
september… nog wel ‘live’ op het gemeentehuis.
Met de nodige afstand en voorzorgsmaatregelen
natuurlijk, maar wel live in contact met elkaar. Juist
de informele gespreksonderwerpen die tijdens
een live afspraak aan bod komen, maken dat je

beter met elkaar in verbinding staat. Er is meer begrip, je hebt andere achtergrondinformatie en een
gevoel is beter uit te drukken en te interpreteren.
Het besef is er echter ook, dat we, nu we geproefd
hebben van deze nieuwe vorm van samenwerken,
qua efficiency best een aantal slagen kunnen maken. Digitaal overleg is een prima middel. Het bespaart tijd, die je weer op een andere manier kunt
inzetten. Maar het kan wat mij betreft het intermenselijke contact nooit vervangen.
Verbinden is het maken van een connectie en dat
kan op vele manieren. Het opbouwen van een
duurzame relatie vraagt echter meer. En daar moet
je elkaar af en toe eens goed voor in de ogen kunnen kijken.

Door Carmen Reuser, Medewerker marketing & communicatie

Bob en Rilana doen het gewoon!
Twee bewoners van woonvorm Mondriaan
stapten op 21 augustus 2020 in het huwelijksbootje. Volgens persoonlijk begeleider
Kirsten van Gaalen was het een prachtige
dag.
Bob en Rilana hebben elkaar bijna vier jaar geleden leren kennen via een vriendin van Rilana.
Het was liefde op het eerste gezicht. Bob: “Rilana
heeft toen lekker voor me gekookt. Daarna ben
ik nog heel vaak bij haar komen eten!”
Het klikte zo goed tussen hen, dat ze na acht
maanden gingen samenwonen bij woonvorm
Mondriaan in Veghel. Op Koningsdag 2019
deed Bob aan Rilana een huwelijksaanzoek. Dat
deed hij op een hele leuke manier. De hond van
zijn ouders had een tasje om zijn nek met twee
ringen erin. En Bob zei: “Wil je de rest van je leven mijn maatje zijn? Rilana antwoordde daarop
enthousiast met: “Ja!”
Toen kwam de vraag: wanneer en waar zullen
gaan we trouwen? Bob en Rilana zitten namelijk beiden in een rolstoel en de meeste vrienden van hen óók. Dit betekent dat je een grote
ruimte nodig hebt. Uiteindelijk vonden ze een
mooie, grote locatie bij partycentrum De vrije
teugel in Uden. Daar was genoeg ruimte voor
iedereen. De eigenaar gaf hen nog een extra
zaal en de buitenruimte erbij. Naarmate de
trouwdatum dichterbij kwam, werden de Corona-maatregelen steeds meer versoepeld. In
overleg met hun ouders besloten Bob en Rilana
om de bruiloft toch door te laten gaan.

“Wat zag ze er prachtig uit in haar bruidsjurk!”
vertelt Bob enthousiast met een blos op zijn
wangen. In de speciale ceremoniezaal werden
Bob en Rilana in de echt verbonden door de
ambtenaar van de burgerlijke stand. “Die ambtenaar was heel enthousiast en deed het heel
leuk,” volgens Rilana. Namens SWZ waren vier
medewerkers bij de ceremonie aanwezig.
Na de ceremonie was het tijd voor taart en
champagne. Na de borrel hebben ze samen met
hun gasten heerlijk gegeten in de feestzaal. “Het

was er super gezellig, al was het wel een zitfeestje,” vertelt Bob. “Vanwege de corona-maatregelen mocht er niet gedanst worden die avond en
daar hebben we ons aan gehouden.”
Om het feest compleet te maken is het bruidspaar na de feestavond samen met familie en de
getuigen blijven slapen in het hotel. “En de volgende morgen was er een champagne-ontbijt!”
roepen ze in koor. De blijdschap straalt ervan af.
Een dag om nooit te vergeten. We wensen beiden een lang en gelukkig leven samen!
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Aangepast ontwerp voor nieuwbouw Zonhove
Dit plan is beter voor iedereen!
Een wijk waar cliënten zich thuis voelen, medewerkers prettig werken en buurtbewoners
graag komen dat is het doel van de herontwikkeling van Zonhove.
In de praktijk betekent dit, dat je met heel veel
wensen en eisen rekening moet houden. Dit najaar is het bestaande ontwerp aangepast. Er komt
geen bouwweg dwars door het bos, het terrein
wordt ontsloten via de Nieuwstraat. Er is aandacht
voor veiligheid en SWZ zet alles op alles om de
bijzondere natuur op Zonhove zoveel mogelijk te
behouden.
Een ontwerp maken kost tijd en energie, maar levert uiteindelijk wel flinke verbeteringen op. Dat
is ook bij het aangepaste ontwerp zo. “Het aangepaste ontwerp heet ook wel model 5B,” legt
zorgdirecteur Yvonne den Exter uit. “SWZ laat
heel bewust allerlei groepen meedenken. Al eerder zijn cliënten, verwanten en medewerkers
betrokken bij het ontwerp. We hebben het ontwerp ook aan omwonenden voorgelegd. Daar
stuitten we op bezwaren. Omwonenden hebben
hun ideeën aangedragen en we zijn toen meerdere modellen gaan onderzoeken. Hun wensen
en opmerkingen bleken héél waardevol en zijn
verwerkt in het aangepaste ontwerp.”

Magazijn aan de Nieuwstraat
Omwonenden hadden vooral zorgen over de geplande plaats van het magazijn achter op het ter-

rein. Buurtbewoners vreesden voor verkeersoverlast in hun wijk. “De architect heeft in overleg met
allerlei partijen vervolgens een goede oplossing
bedacht. Het magazijn komt in het gebouw waar
ook de cliënten van de Heriklaan, de kind- en de
logeerwoning komen,” vertelt Yvonne. In eerdere
ontwerpen zaten de kinderopvang en logeerwoningen op de begane grond. Nu komen ze op de
eerste verdieping. Daar gaan we voldoende binnen- en buitenspeelruimte maken. Aan de achterzijde van het gebouw komt een afgeschermde tuin
waar kinderen ook veilig kunnen spelen.”

Belangrijke stap
Het nieuwe aangepaste ontwerp is een belangrijke
stap in de nieuwbouwplannen. “Persoonlijk vind ik
het aangepaste ontwerp erg mooi. Het komt tegemoet aan wensen van cliënten, medewerkers én
omwonenden, geeft meer veiligheid tijdens en na
de nieuwbouw en maakt behoud van de natuur op
Zonhove mogelijk,” zegt Yvonne. Ook omwonenden én de Cliëntenraad van SWZ zijn te spreken
over de aanpassingen. De cliëntenraad stemde in
met de aanpassingen. Gerard Mienis, cliëntvertegenwoordiger: “Er komt in dit ontwerp veel minder
verkeer op het terrein en bij de aparte toegang
vanaf de Nieuwstraat naar de Emiliusschool. Ook
de veiligheid voor de kinderen van de school is
voor ons zeer belangrijk.”

Speciale bouwweg
In het aangepaste ontwerp rijden nu alle leveranciers via een aparte inrit naar het magazijn.
Daarnaast komt er een aparte inrit voor de Emiliusschool. Yvonne: “Zo zorgen we dat er geen hinder, verkeersoverlast en gevaarlijke situaties bij de
school ontstaan.” Ook de bouwstraat - waar al het
bouwverkeer overheen gaat – is verlegd. Die loopt
straks vanaf de Nieuwstraat naar het terrein. Yvonne: “Dat is veiliger voor onze cliënten, maar ook
voor de basisschool en de bewoners in de buurt. Antonie Piek is heel betrokken bij de nieuwbouwplannen
Wat ik heel waardevol vindt, is dat de aannemer ac- van Zonhove en geeft regelmatig advies aan zorgdirectief heeft meegedacht over veilig bouwverkeer. De teur Yvonne den Exter.
bouwstraat wordt afgesloten met slagbomen. Die
staan open als er geen bouwverkeer is, waardoor
cliënten gewoon deze straat veilig kunnen gebruiken. Als er bouwverkeer is, wordt de weg tijdelijk
Cliënten, verwanten en medewerkers kunnen
afgesloten voor al het andere verkeer.”
meedenken en meepraten over de nieuwbouwplannen. In 2021 zullen verschillende
informatiebijeenkomsten georganiseerd gaan
worden. Ook tijdens het Powercafé is de nieuwbouw een belangrijk thema. Op de website
www.nieuwbouwzonhove.nl staat alle informatie en bovendien het laatste nieuws over de
nieuwbouw.

Meedenken
en meepraten

Meer zien?
Yvonne den Exter heeft een vlog gemaakt over
de nieuwbouw. In deze vlog kijkt ze terug op de
afgelopen periode. En staat zij stil bij een aantal
bijzondere plekken op het terrein van Zonhove.
Ook stelt zij zich voor hoe het er in de toekomst
uit komt te zien.
Kijk op: https://youtu.be/_z4ePfpcw20
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Ben je ontevreden?
Bij SWZ willen we goede zorg en begeleiding bieden aan onze cliënten. Mogelijk ben je als cliënt toch niet tevreden over ons. Of ben je van
mening, dat je niet correct behandeld bent. Dan is het goed om te weten, op welke manier en bij wie je jouw ongenoegen kunt uiten.
Ontevredenheid kan voortkomen uit misverstanden of meningsverschillen. Vaak kan dit worden
opgelost door een goed gesprek te voeren met
de medewerker, die de ontevredenheid heeft
veroorzaakt. Onze medewerkers worden getraind
om hier goed mee om te gaan. En om samen met
jou tot een oplossing te komen.
Hulp inschakelen
Het kan best lastig zijn om je ontevredenheid bespreekbaar te maken. Dan kun je iemand uit je
eigen netwerk vragen om te helpen. Ook kun je
een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je jouw verhaal
kwijt. Dit gesprek blijft strikt vertrouwelijk. Een
cliëntenvertrouwenspersoon kan je helpen om
voor jouw belang op te komen. Aan het inschakelen van een cliëntenvertrouwenspersoon zijn
geen kosten verbonden.
Bij SWZ werken drie vertrouwenspersonen en één
klachtenfunctionaris. Zij zijn allemaal onafhankelijk. En hebben ieder hun eigen aandachtsgebied.
We stellen ze graag aan je voor.

?

Cliëntenvertrouwenspersoon Jeugdhulp
Werkzaam bij:
Zorgbelang Brabant, een onafhankelijke organisatie die onder meer cliënten ondersteunt vanuit
het Adviespunt Zorgbelang. Wij werken in opdracht van het AKJ (Advies en klachten jeugdzorg).
Wie kan bij jou terecht?
Alle cliënten, ouders en verwanten die te maken
hebben met de Jeugdwet. Zij bellen in eerste instantie met het landelijke informatienummer,
waar vaak al informatie en advies gegeven kan
worden. Als er meer ondersteuning gewenst is,
wordt mij gevraagd om contact te zoeken. Ik
neem dan contact op met de cliënt en/of ouder
of verwant van de cliënt voor een intakegesprek.
Samen bepalen we de ondersteuning-route.
Waarvoor kan men bij jou terecht?
Voor een vertrouwelijk gesprek. Het kan zijn dat
een cliënt ergens mee zit, maar dit niet aan de
ouders, verzorger of hulpverlener durft te vertellen. Ik heb een geheimhoudingsplicht. En
kan informatie en advies geven over praktische
of juridische zaken. Daarnaast ondersteun ik bij
(klacht)gesprekken. Bovendien help ik bij het
schrijven van een klachtbrief.

Wat kun jij doen?
Ik kan luisteren naar hun verhaal, informatie en
advies geven en helpen bij het contact leggen
met de juiste personen om in gesprek te gaan.
Ook help ik bij het schrijven van een brief. De vertrouwenspersoon staat naast de cliënt en heeft
geen oordeel over de inhoud van een behandeling. Ik heb dan ook geen beslissingsbevoegdheid.
Wat is je tip?
Wees eerlijk en geef duidelijk aan, wat je behoeften zijn. Tip aan de cliënt: vind je iets niet
prettig, ga dan in gesprek. Lukt dat niet alleen?
Dan kan ik helpen met een gesprek voorbereiden én met het gesprek voeren.
Hoe kan men je bereiken?
Via 088 555 - 1000 of info@akj.nl

Els
de Blok

Cliëntenvertrouwenspersoon Zorg

Marieke
Ubbink

Werkzaam bij:
Het LSR, een onafhankelijke organisatie die zich
inzet voor de medezeggenschap en zeggenschap
van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg.

Wat kun jij doen?
Ik kan luisteren, meedenken en adviseren wat de
cliënt kan doen. Ook kan ik ondersteuning bieden
door mee bijvoorbeeledte gaan naar een gesprek.

Wie kan bij jou terecht?
Alle cliënten, ouders en verwanten die mij willen
spreken.

Wat is je tip?
Loop niet te lang met onvrede of een klacht rond.
Meestal is er iets aan te doen! Als je er niet uitkomt
met de begeleiding, dan kun je mij altijd bellen of
mailen.

Waarvoor kan men bij jou terecht?
Als ze iemand in vertrouwen willen spreken. Het
kan gaan over onvrede of een klacht over de zorg.
Maar het kan ook over persoonlijke zaken gaan.

Hoe kan men je bereiken?
Via 06- 19 46 23 52 of via m.ubbink@hetlsr.nl
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Klachtenfunctionaris:
Werkzaam bij:
Het LSR, een onafhankelijke organisatie die zich inzet
voor de medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg.
Wie kan bij jou terecht?
Alle cliënten, ouders en verwanten.
Waarvoor kan men bij jou terecht?
Je kunt bij mij terecht als je een klacht hebben, waarover
je een oordeel wenst van de organisatie of van de klachtencommissie van SWZ. De klachtenfunctionaris doet
onderzoek naar de omstandigheden, spreekt met alle
betrokkenen (hoor en wederhoor) en legt de bevindingen aan de organisatie of de klachtencommissie voor.

Wat kun jij doen?
De klachtenfunctionaris zorgt ervoor, dat de klacht binnen de organisatie of door de klachtensommissie behandeld wordt. En houdt de cliënt op de hoogte van hoe
de behandeling van de klacht verloopt. Ook zorgt de
klachtenfunctionaris dat de klacht behandeld wordt binnen de wettelijke termijn.
Wat is je tip?
Als je het lastig vindt om de klacht onder woorden te
brengen, kun je de cliëntenvertrouwenspersoon Zorg
om hulp vragen. Als klachtenfunctionaris breng ik ‘het
hele plaatje in beeld’. Dus zowel van de cliënt als ouders
of verwant én de begeleiding/organisatie. De vertrouwenspersoon Zorg ondersteunt jou als cliënt. Het kan
dus gebeuren, dat de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon Zorg bij één klacht beiden betrokken zijn.

Marit
van Ewijk

Hoe kan men je bereiken?
Via 06 - 115 376 01 of via klachten@swzzorg.nl

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang
ingevoerd. In deze wet staat hoe onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke
beperking of niet-aangeboren hersenletsel
geregeld moet worden. In de wet staat ook
dat elke instelling aan cliënten en verwanten
kenbaar moet maken en hen moet informeren dat er een cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang is. Bij SWZ Is Riek Ansems
cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en
dwang. Riek vertelt wat de nieuwe wet inhoudt en wat zij voor cliënten kan betekenen.
Wat houdt de nieuwe Wet zorg en dwang in?
“De Wet zorg en dwang geeft cliënten meer eigen regie. In de wet is in een stappenplan geregeld hoe, wanneer en hoe lang onvrijwillige zorg
mag worden toegepast. Bij elke stap in het plan
moet de cliënt of zijn vertegenwoordiger betrokken worden. Dit geeft meer regie aan de cliënt
en zorgt voor een transparant beslissingsproces.
Daarnaast is de ‘nee, tenzij … regel’ een belangrijk uitgangspunt van de wet. Dit betekent dat
een instelling eerst moet kijken of er een alternatief is voor onvrijwillige zorg. De wet dwingt om
onvrijwillige zorg heel goed af te wegen. De bedoeling is dat alleen onvrijwillige zorg gegeven
wordt als het écht niet anders kan.”
Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang?
“Ik ben er voor elke cliënt of cliëntvertegenwoor-

diger die in vertrouwen wil praten over onvrijwillige zorg. Dat kan vooraf gebeuren, zodat je weet
wat je kunt of moet doen als je iets niet wilt of als
je iets wilt maar het niet mag. Het kan zinvol zijn
om met iemand te praten over wat vrijheid voor
jou inhoudt en om te weten welke mogelijkheden de wet biedt. Maar het kan ook zijn dat je in
de knel komt, omdat je het oneens bent met de
onvrijwillige zorg die iemand krijgt. Ik ben partijdig aan de cliënt. Dat betekent dat ik opkom voor
het belang van de cliënt. Ik kan met een cliënt
meegaan als hij iets wil bespreken wat hij lastig
vindt. Ik sta naast de cliënt, biedt een luisterend
oor, leg uit wat de rechten en plichten zijn en kan
de weg wijzen in wat je kunt doen of hoe je een
probleem bespreekbaar maakt. Ik heb geen mening of oordeel over een situatie. Een cliëntenvertrouwenspersoon is niet van de inhoud maar
van het proces. Daarnaast bezoek ik SWZ om te
kijken hoe zij in de praktijk werkt met de Wet zorg
en dwang. Dat heet de signaleringsfunctie.”
Je bent partijdig en ook onafhankelijk:
hoe zit dat?
“Partijdig betekent dat voor mij het belang van
de cliënt centraal staat. Dat vind ik belangrijk,
omdat elk mens recht heeft op vrijheid. Die vrijheid mag je alleen inperken als het écht niet
anders kan om ernstig nadeel te voorkomen, bijvoorbeeld omdat de gezondheid van een cliënt
gevaar loopt als hij een bepaalde behandeling
weigert. Cliënten kunnen mij alles in vertrouwen

vertellen. Daarom ben ik niet bij SWZ in dienst.
Ik werk bij Zorgbelang Brabant. Ook goed om te
weten: cliënten kunnen gratis bij mij terecht. Logisch, want we willen juist dat elke cliënt zonder
belemmeringen bij mij terecht kan.”
Deze wet en functie zijn nieuw:
hoe heb je je hierop voorbereid?
“Ik heb een extra opleiding van vier maanden
gevolgd. Op de hoogte zijn wat de Wet zorg en
dwang inhoudt en wat ik als cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kan doen
voor cliënten is belangrijk om mijn functie uit te
voeren.”
Hoe kunnen cliënten met jou in
contact komen?
“Door corona heb ik helaas nog geen locaties van
SWZ kunnen bezoeken. Maar beeldbellen, gewoon bellen of mailen kan natuurlijk wel. Ik ben
te bereiken via ransems@zorgbelang-brabant.nl
en 06-36336076.

Riek
Ansems
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Door Margot Schoonakker, Beleidsadviseur

Nieuwe wet zorg en dwang... Wat houdt dit in?
Onvrijwillige zorg werd voorheen geregeld
door de wet Bopz (bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen). Deze wet sloot
onvoldoende aan bij mensen met een verstandelijke beperking en bij mensen met dementie.
Sinds 1 januari 2020 is er daarom een nieuwe
wet van kracht: de Wet zorg en dwang (Wzd).
Kern van de wet
Iedere Nederlander heeft recht op bescherming
van zijn grondrechten. In onze grondwet staat, dat
in principe niemand in zijn vrijheid beperkt mag
worden. Als een cliënt in zijn vrijheid moet worden
beperkt vanwege zijn eigen veiligheid of die van
een ander, maar daar zich tegen heeft verzet of zijn
wettelijk vertegenwoordiger zich daartegen heeft
verzet. Wat dan? Dan heeft de cliënt recht op bescherming vanuit de wet. Als er verzet is, maar de
zorgverleners vinden het tóch belangrijk dat er vrijheidsbeperkingen worden ingezet, dan beschrijft
de wet dat ze de onvrijwillige zorg/vrijheidsbeperking zorgvuldig moeten doen. Bijvoorbeeld door
de cliënt, wettelijk vertegenwoordiger en andere
deskundigen, te betrekken bij structurele overleggen om te beoordelen of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. Door te kijken of er geen betere alternatieven zijn voor onvrijwillige zorg. En door goed te
kijken naar de oorzaken van het gedrag.

rechten van cliënten zoveel mogelijk beschermen.
Daarom verwachten wij dat alle zorgteams en
zorgverleners hierin hun verantwoordelijkheid nemen. De gedragskundigen begeleiden hen hierbij.
We vinden het belangrijk, dat de zorgverleners
met elkaar en met cliënten (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) hierover in gesprek gaan.
• Opdat samen de juiste afweging wordt gemaakt.
En dat ze de afweging zo zorgvuldig mogelijk
doen, wanneer er sprake is van onvrijwillige
zorg;
• Dat ze in gesprek gaan over welke alternatieven
het beste aansluiten bij de cliënt;
• Dat ze blijven kijken of de onvrijwillige zorg afgebouwd kan worden.
• Dat de zorgverantwoordelijke hierbij zoveel
mogelijk rekening houdt met de wensen en behoeften van de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Visie SWZ
Zorgvuldig omgaan met het beschermen van de
grondrechten zien we bij SWZ als onderdeel van
merkbare mensgerichte zorg, die de cliënt nodig
heeft en van ons mag verwachten. We willen de

Rechten van de cliënt die in de wet benoemd
worden
• Begrijpelijke informatie over zorg;
• Periodieke evaluatie van het persoonlijk plan
door overleg met verschillende deskundigen;
• Advies en bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon;
• De mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Wat heeft SWZ al geregeld?
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om alles zo
goed mogelijk te regelen. Er is een cliëntenvertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Riek Ansems.
Zij is onafhankelijk en de gesprekken over onvrijwillige zorg zijn strikt vertrouwelijk. Ook onze
zorgverleners zijn inmiddels geschoold in de nieuwe wet. De komende tijd zetten we verder in op
deskundigheidsbevordering. Onze persoonlijk begeleiders brengen samen met gedragskundigen in
kaart bij welke cliënten er sprake is van maatregelen met betrekking tot onvrijwillige zorg.
Het beleid dat SWZ voert met betrekking tot de
wet zorg en dwang is gereed. Op korte termijn
wordt de cliëntenraad hierover om advies gevraagd. Vanaf 1 januari 2021 werken alle zorgverleners van SWZ volgens de Wzd. Halverwege 2021
gaan we het beleid en onze werkwijze evalueren
om te kijken hoe we het doen. Er is natuurlijk altijd
ruimte voor verbetering.

Margot Schoonakker

Ondanks de corona-tijd blijven
we met de cliënten er het beste
van maken!
Impressie nieuwsflits Brink 13-15 Zonhove.
Hallo hallo,
We gaan alweer richting de 30e Corona-plaag week,
en we zijn nog steeds niet van streek!
Ook al moeten we soms een beetje balen,
we zijn nog steeds enthousiast met vele verhalen.
De inzet van dagbesteding is reuze,
want ja natuurlijk is de Corona-plaag ook niet onze keuze.
Premier Rutte en minister de Jong hadden afgelopen maandag weer een
persconferentie gegeven, Nog steeds anderhalve meter afstand houden,
in winkels en taxi een mondkapje voor duurt dus nog wel even.
Maar op 13-15 liggen we vaak in een deuk,
en dat houdt het ook eigenlijk wel vaak enorm leuk.
Regelmatig worden we verrast,
met het spelen van een poppenkast.
Dat maakt ons enorm blij,
en ook de begeleiding komt vaak niet meer bij.
Ze hebben dan leuke dingen ervaren,
iedereen gaat dan ook weer terug naar hun kinderjaren.

Samen zijn we iedere dag iets moois aan het opbouwen,
de mooiste momenten blijven we het liefst ook onthouden.
Dorthy is jarig geweest! Ze trakteerden haar collega’s
en ons heel leuk want er kwam in verband met corona geen feest.
Aan iedereen denken is een kracht,
ze had ook nog is voor iedereen een grandioze lunch bedacht!
Dat hebben we geproefd en geweten,
helemaal niemand was vergeten.
Gisteren hebben we ook nog een speurtocht gedaan,
iedereen had er iets aan.
Een goede sfeer en lekker weer
Veel is er in onze nieuwsflits terug te lezen!
Yvonne Marinussen
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Mariëlle de Wilt, Intensieve gezinsbehandelaar

In verbinding tijdens corona: Intensieve gezinsbehandeling

We zijn een relatief klein team met
vijf collega’s. Op je scherm kun je elkaar dus goed zien en dat is prettig.
We nemen er de tijd voor, en we willen er allemaal bij zijn. Er haakt dus
ook zelden iemand af.

dit team is deze manier van verbinding voor mij dus een uitkomst. Ik
heb mijn collega’s nog nooit zo veel
gezien! We bespreken werkgerelateerde onderwerpen, mails die we
vanuit de organisatie krijgen, nieuwe aanmeldingen, taakverantwoordelijkheden. Doordat we dat wekelijks doen, blijven de te bespreken
onderwerpen te behappen.

Bij IGB werken we allemaal solistisch,
je werkt alleen binnen de gezinnen.
Alleen de hoofdbehandelaar gaat op
vaste momenten mee in gesprek bij
een gezin. Nu werk ik al langer veel
‘locatie-onafhankelijk’, oftewel, veel
thuis en alleen met reden vanuit kantoor. Dus mijn collega’s zag ik weinig.
En als relatief nieuwe collega binnen

Daarnaast maken we ruimte om elkaar te bevragen op hoe we het vol
houden en wat de ontwikkelingen
en nieuwe regels met ons doen.
‘Hoe doen jullie dat dan?’ Hoor ik mezelf regelmatig vragen tijdens deze
vergaderingen. Deze momenten maken het voor mij veel makkelijker om
elkaar zo maar even aan te spreken,

Elke week kijk ik er weer naar uit:
dinsdagochtend om 11.00 uur skypen we als team met elkaar.

te weten waar iedereen mee bezig is
en wat er bij je collega’s speelt. Dus
ondanks dat we op afstand zijn gaan
werken, van de gezinnen, maar zeker

van elkaar, voel ik dat mijn collega’s
op die dinsdagmorgen heel dichtbij
zijn, en dat helpt!

Door Carmen Reuser, Medewerker marketing & communicatie

Alternatieve vakantie in corona-tijd.
Kijken naar wat er wél kan.
Paul Denissen is bewoner van de Buitenbrink op Zonhove. Dit jaar was zijn zomervakantie anders
dan anders. Zoals voor veel mensen kon zijn vakantie naar het buitenland vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.
Maar de broer en zus van Paul hadden een alternatief bedacht. Chris Dijkmans-Denissen, zus van
Paul: “Deze alternatieve vakantieweek hebben wij
bedacht ter vervanging van de vakantie van Paul
met SET-Reizen naar Duitsland.”
“We noemden de vakantie: Tour du Europe. Elke
dag haalden we Paul op bij Zonhove. En elke dag
stond in het teken van een ander land. Met het
eten uit dat land. Zo gingen we op de Belgische
dag Vlaamse frieten eten met stoofvlees. Tijdens de
Franse dag aten we quiche. En op de Duitse dag

aten we samen braadworst. Naast België, Duitsland en Frankrijk kwamen ook Italië, Spanje en
Griekenland aan bod. Wat hebben we een lol gehad samen!”
“Normaal gaat Paul op vakantie ook altijd even
shoppen. Dit jaar deden we het anders. Zo lietenwe een aantal cadeautjes bij Paul thuisbezorgen.
Ook hebben we elke dag foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn verwerkt in een vakantieboek, zoals Paul
die normaal ook altijd krijgt van SET-Reizen. Een
mooi aandenken.”
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Corona zorgt voor een andere
kijk op dagbesteding
Corona heeft grote invloed op het dagelijkse leven van iedereen. Ook cliënten hebben zich tijdens de eerste en tweede golf moeten aanpassen. De tijdelijke sluiting van onze dagbesteding
locaties dit voorjaar én de beperkte heropening
bracht voor onze medewerkers en cliënten veel
uitdagingen en emoties met zich mee. Dat was
niet makkelijk, maar het leverde ook iets waardevols op. Medewerkers constateren dat door
de beperkende maatregelen de behoefte van
de cliënt aan dagbesteding meer centraal is komen te staan.

Laagdrempelig en dicht bij huis
Ook activiteitenbegeleider Ans van Rozendaal
vindt dat dagbesteding op de woonvorm meerwaarde heeft. “Vanaf de eerste corona-golf ben ik
vanuit activiteitencentrum Duinendaal op woon-

Persoonlijk begeleider Kirsten van Gaalen: “Cliënten die bij woonvorm De Mondriaan in Veghel
wonen, mogen nu voor 50% naar hun dagbesteding. Onlangs hebben we berekend dat we vanwege deze zogenoemde ‘50%-regeling’ op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur
dagbesteding op de woonvorm kunnen aanbieden. We organiseren dan extra activiteiten, zoals
koken, wandelen of naar de winkel gaan. Dat bevalt de cliënten goed.”
Ans van Rozendaal

Kirsten
van Gaalen

vorm De Eekelhof in Schijndel gaan werken. Best
even wennen, maar ik voelde me vanaf dag 1 meteen welkom. Deze manier van werken bevalt mij
én de cliënten prima. Dagbesteding op de woonvorm leidt hen af van de corona-maatregelen, die
hen erg hard raken. Het mooie is, dat door deze
laagdrempelige ‘dagbesteding aan huis’ cliënten
van verschillende units elkaar beter hebben leren
kennen. Zo zijn er een aantal mooie vriendschappen ontstaan.”
Juliënne Putmans, begeleider bij KookKunst Tinks
in Veghel, zag tijdens de eerste golf ook mooie
dingen ontstaan: “Cliënten vonden het prettig,

Juliënne Putmans

dat we tijdens de sluiting van Tinks toch dagbestedingsactiviteiten aanboden op de woonvorm.
Dit gaf hen afleiding. Daarnaast vonden wij het
belangrijk om met hen in verbinding te blijven.
Ook met de cliënten, die niet bij SWZ wonen. Wij
belden hen elke week op. Dit was op een vast tijdstip. Zo bleef de structuur voor deze cliënten nog
enigszins behouden. Veel cliënten waren namelijk
zonder dagbesteding hun ritme kwijtgeraakt. En
ze misten elkaar. Toen zijn we met meerdere cliënten tegelijkertijd gaan beeldbellen. Sommigen
vonden dat zo leuk, dat ze telefoonnummers met
elkaar hebben uitgewisseld. Mooi dat die onderlinge verbinding in een moeilijke tijd toch versterkt is!”
Gulden middenweg
Cliënten misten tijdens de verplichte sluiting van
de dagbesteding locaties ook hun eigen activiteiten. Claudia Coppens, persoonlijk begeleider
bij dagbesteding locatie Van Speijk in Helmond:

“Het ‘even van huis
weg zijn’ hebben
ze erg gemist”
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“Onlangs evalueerden we met onze cliënten de
noodgedwongen sluiting tijdens de eerste corona-golf. Zij gaven aan dat ze het waarderen, dat
we tijdelijk alternatieve dagbesteding op de
woonvorm hebben aanboden. Dat was een uitkomst en bood hen afleiding. Toch geven ze aan,
dat ze het liefste naar de dagbesteding locatie
toe gaan. Vooral het contact met anderen, het

Claudia
Coppens

Dit is belangrijk voor cliënten, maar ook voor de
mantelzorgers van cliënten die niet bij SWZ wonen. Zij worden ontlast als hun kind of partner
naar de dagbesteding toe kan gaan.”
Het nieuwe normaal
Saskia van Rooij, persoonlijk begeleider bij woonvorm Someren: “Dagbesteding is voor cliënten
niet alleen afleiding, maar het is óók hun werk. Op
de dagbestedingslocatie kunnen zij weer die activiteiten doen, waar ze zelf voor hebben gekozen.
En waar ze goed in zijn. Zo kan Peter weer kokkerellen op de boerderij, verzorgt Werner de
dieren en kan Nico weer keramieken. Shirley geniet weer van haar wekelijkse brain-training en
Michael van zijn muziek-activiteiten.”

“De corona-crisis
heeft geleid tot nieuwe
initiatieven”
grote aanbod aan activiteiten en het ‘even van
huis weg zijn’ hebben ze erg gemist.
Dat merkten we ook toen in oktober de tweede
corona-golf kwam. Veel cliënten waren bang dat
we wéér moesten sluiten. Gelukkig kunnen we,
met de nodige aanpassingen, nog openblijven.
Onze cliënten passen zich trouwens goed aan.
Vanaf de heropening in de zomer moeten zij tijdens de dagbesteding in één en dezelfde ruimte
blijven. Dat brengt voor sommige cliënten een
zekere rust met zich mee, terwijl andere cliënten
juist de wisseling van ruimte nu missen. We willen daar - als er weer wat meer mag en kan – nog
een gulden middenweg in gaan zoeken. Voor nu
zijn we vooral blij, dat we open kunnen blijven.

Bij de woonvorm in Someren hopen ze, dat er
geen corona-besmetting komt, want dan moeten cliënten in quarantaine. “Daarom houden we
tijdens de tweede corona-golf de ‘bubbel’ zo
klein mogelijk. Dat wil zeggen, dat we het aantal
contacten met verschillende mensen beperkt
houden. Hiermee proberen we corona buiten de
deur te houden. Want we willen niet graag terug
naar de situatie die er was tijdens de eerste golf.
Sommige cliënten voelden zich opgesloten.”
Meer maatwerk
Cliënten en medewerkers hebben verschillende
ervaringen met dagbesteding op de woonvorm.
Medewerkers zijn het wel met elkaar eens, dat
corona noodgedwongen een andere kijk op
dagbesteding heeft gegeven. En dat dit heeft

Saskia
van Rooij

geleid tot nieuwe initiatieven. Activiteitenbegeleider Juliënne: de corona-crisis heeft ons flexibeler gemaakt. En we doen nu meer online.”
Ans: “Voor een aantal cliënten is gebleken, dat
zij dagbesteding op de woonvorm meer waarderen, omdat hun dag nu rustiger begint. Dit
hadden we zonder de corona-crisis niet geweten. Persoonlijk vind ik het ook prettig om op
woonvorm De Eekelhof te blijven werken. Het
is kleinschaliger. De lijntjes met de begeleiding
én cliënten zijn kort. En mocht een cliënt extra
aandacht nodig hebben, dan kan ik die nu geven. Even wandelen of kletsen, kunnen een
heel positieve uitwerking hebben.”
“Zo heeft de lastige corona-tijd ook iets waardevols gebracht. We gaan onderzoeken of we voor
langere tijd dagbesteding op de woonvorm kunnen blijven aanbieden aan cliënten die dit prettig vinden. Inmiddels hebben we een programma opgebouwd, dat volgens mij past en werkt.
Het mooiste vind ik, dat cliënten die eerst moeilijk te motiveren waren voor dagbesteding nu
opbloeien. Omdat we voor hen aangepaste activiteiten aanbieden.”
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Zoek juist nu de samenwerking!
in deze tijd verbinding op alternatieve manieren
te zoeken. Ik vind het enorm belangrijk dat je als
zorgmedewerker aan ouders laat zien dat het goed
gaat met hun kind en dat er ook plaats voor plezier
is. Juist voor ouders zijn deze signalen belangrijk.
Zelf vond ik de vlogs van Jody Cath waardevol en
inspirerend. Maar wat zou het waardevol zijn als
ook naasten of cliënten zo’n vlog zouden maken!”

Corona heeft heel veel gedaan met cliënten,
verwanten en medewerkers. Noodgedwongen
afstand houden - en soms zelfs contact moeten ontberen - was voor iedereen emotioneel
zwaar. Juist daarom is het belangrijk om op
andere manieren de samenwerking te zoeken
tussen cliënt, naaste en medewerker, vinden
cliëntenvertrouwenspersoon Marieke Ubbink
en Geestelijk Verzorger Manon Bommer.
Driehoekskunde betekent dat je als cliënt, ouder/verwant en medewerker samen werkt aan
goede zorg op maat. Iedereen levert vanuit zijn
eigen positie een waardevolle bijdrage aan de
driehoek. Bij driehoekskunde past dat cliënten
opkomen voor zichzelf en aangeven wat ze willen. Ouders en verwanten zijn belangrijk voor
de driehoek, omdat ze hun naaste goed kennen en daardoor kunnen aangeven wat voor het
welzijn van hun naaste én henzelf belangrijk
is. Zorgmedewerkers dragen bij aan goede
zorg vanuit hun kennis, ervaring en kunde.
Bij driehoekskunde hoort ook dat cliënten en
verwanten aangeven hoe ze zich voelen en wat
ze (anders) willen. Juist in corona-tijd kan dat
extra lastig zijn. Maar het kan wél: dat is de overtuiging van cliëntenvertrouwenspersoon Zorg
Marieke Ubbink en Geestelijk Verzorger Manon
Bommer.

“De vanzelfsprekendheid
om bij mij te komen is
een stuk minder...”
Kringvieringen
Manon startte in corona-tijd als geestelijk verzorger bij SWZ. “Natuurlijk was het een vreemde tijd
voor iedereen. Maar de beperkingen die er waren,
gaven ook een vorm van vrijheid in mijn werk.
Ik moest gaan bedenken hoe we op een andere
manier toch bij elkaar konden komen. De grotere
vieringen - die traditiegetrouw onder meer met
Pasen en Kerst zijn - kunnen niet doorgaan. Daar-

Marieke Ubbink
om ben ik begonnen met kleinere kringvieringen
op de woongroepen bij Zonhove. We zingen een
lied, luisteren naar een mooie tekst en steken een
kaarsje aan. De bijeenkomsten zijn klein, waardoor er meer ruimte is om iedereen zijn verhaal
te laten doen en een kaarsje te laten aansteken.”
Contact blijven zoeken
Voor cliëntenvertrouwenspersoon Marieke Ubbink is het juist lastiger om cliënten en verwanten
te bezoeken. “Als vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk en dus niet in dienst bij SWZ. Door corona
kon ik niet naar cliënten of Zonhove toe en moest
ik meer op afspraak en afstand werken. Niet iedereen is vertrouwd met online beeldbellen. Via mail
en telefoon kan ik uiteraard ook met cliënten of
naasten contact onderhouden. Maar toch: de vanzelfsprekendheid en laagdrempeligheid om bij mij
te komen is een stuk minder. Je kunt niet zomaar
even binnenlopen en in alle vertrouwen bespreken
waar je mee zit. Terwijl het juist in corona-tijd zo
belangrijk is om op te komen voor jezelf! Ik kreeg
ook signalen van met name ouders die ontevreden
of boos waren dat ze hun kind tijdens de eerste
corona-golf niet konden ontmoeten. Die verbindingsbehoefte is natuurlijk ook goed te snappen.
Als je niet kunt knuffelen of samen komen, is dat
pijnlijk. Familiecontact is een wezenlijk onderdeel
van het welzijn van een cliënt. Het is belangrijk om

Gevoelens erkennen
De corona-tijd maakt bij iedereen emoties los. Logisch, want alles is anders en het is onbekend hoe
lang dat nog gaat duren. Maar die gevoelens zijn
gelukkig niet alleen negatief, constateert Manon.
“Natuurlijk komen gevoelens als angst of verdriet
- en soms ook onbegrip - voor bij cliënten en ouders. Die emoties mogen er zijn en worden ook
door medewerkers erkend. Tegelijkertijd gebeu-

“De corona-tijd maakt
bij iedereen emoties los
want alles is anders...”

Manon Bommer
ren er ook leuke dingen waar cliënten kracht uit
putten. Dat zit vaak in kleine maar heel belangrijke dingen, zoals een leuke speurtocht over het
terrein.” Marieke vult aan: “Petje af voor alle medewerkers! Zij hebben echt gefocust op het geven
van veiligheid en vertrouwen aan cliënten in hun
eigen huis. Daar hebben ze heel creatief invulling
aan gegeven, onder meer door dagbesteding aan
huis te organiseren. Het feit dat medewerkers zich
door corona noodgedwongen moesten concentreren op de zorg in hun ‘eigen’ huis heeft in mijn
beleving ook positieve kanten, zoals meer rust en
structuur voor bewoners.” Manon vult aan: “Door
de beperkingen moet zorg anders ingevuld worden. Dat daagt elke medewerker, ook mij, uit om
te zoeken naar andere werkwijzen. En het noopt
SWZ tot nadenken over belangrijke vraagstukken
en dilemma’s, bijvoorbeeld over de visie op dagbesteding. Dat is mooi en waardevol.”
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Door Tinks

Feestelijke onthulling van de social sofa van Tinks
Op 27 november was de grote dag. Na maanden van hard
werken door cliënten, medewerkers en vrijwilligers is de
social sofa van Tinks onthuld. De social sofa is onthuld
door een oud werknemer van CHV de Noordkade samen
met een Tinks deelneemster van het eerste uur.
Juliënne Putmans, begeleider: “Dit jaar viert Tinks haar 4e
lustrum. En is het ons eerste lustrum op de Noordkade. Om
dit heuglijke feit te vieren, hebben we de afgelopen maanden samen met de deelnemers van Tinks een social sofa gemaakt. Dat is een betonnen bank, die versierd wordt met
stukjes gekleurd mozaïek. Tinks schenkt deze social sofa
aan de Noordkade. De bank staat vanaf vandaag buiten
vlakbij de ingang van Tinks.”

Jordi Kivits, Persoonlijk begeleider bij het Logeerhuis

In verbinding tijdens corona:
het nieuwe werken
Corona heeft veel invloed
(gehad) op onze manier van
werken.
In het begin zijn wij een paar
maanden dicht geweest omdat de
cohort afdeling op het logeerhuis
was. Vanaf 1 juli zijn wij weer opengegaan en is de cohort afdeling
verplaatst naar de 1e etage van het
logeerhuis. Logeren kon zo op de
begane grond gewoon door gaan.
In de tijd van maart t/m juni
hebben wij allemaal op een
andere woning gewerkt. Via onze
groepsapp hadden we nog wel
contact, maar teamvergaderingen
hebben wij toen niet meer gehouden. Een paar kinderen boden wij
in deze periode nog wel dagopvang.
Dit waren de kinderen waarvan de
ouders in ‘noodzakelijk’ beroepen
werken. Deze opvang werd op een
andere locatie geboden dan het
logeerhuis.
Vanaf juli zijn wij weer open gegaan. Dit verliep naar omstandigheden redelijk goed.
Er was weer meer contact tussen
collega’s. Teamvergaderingen
werden weer gehouden. In eerste

instantie digitaal. Alhoewel dit niet
voor iedereen prettig werkt. Dit is
onze ervaring. Het liefst wordt er
fysiek vergaderd. Dit is nu helaas
niet mogelijk. Digitale teamvergaderingen houden we wel. 100%
functioneel zullen deze nooit gaan
worden. Het is veel lastiger communiceren. We hebben nog wel
gekeken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld bij medewerkers
thuis een teamvergadering met
het in acht nemen van de RIVM en
SWZ maatregelen. Maar dit zou
toch te risicovol zijn.
Voor nu dus alleen digitale vergaderingen. Deze zijn nog niet
optimaal. Je merkt toch dat dit
extra ‘computervaardigheden’
vraagt van iedereen. En de een
is daar handiger in dan de ander.
Onze optimale manier van digitaal
vergaderen hebben we daarom
nog niet helemaal gevonden. We
zijn nog bezig om te kijken wat
voor ons werkt en wat voor tools er
nog meer zijn om hierin te helpen.
Daarnaast is het werken voor ons
nu helemaal anders geworden.
Preventief wordt er gewerkt met
mondkapjes en handschoenen.
Je merkt dat sommige cliënten dit
wel moeilijk vinden. Het fysieke
contact dat sommige cliënten no-

dig hebben, is er nu niet. Al is het
alleen maar de handen vasthouden. Met handschoenen aan voelt
dit anders. Ook de bewustwording
van de preventieve maatregelen is
zichtbaar. Waarbij je bij het warme
eten eerst nog kon ‘blazen’ om
het af te laten koelen, moet je nu
wachten totdat het eten op goede
temperatuur is. Bepaalde handelingen uitvoeren kosten met handschoenen aan ook meer tijd. Zo
is het voor iedereen weer zoeken

naar wat voor hen de fijnste manier
van werken is.
Al met al zijn de maatregelen belangrijk en moeten we ons hier ook
aan houden.
Aan de andere kant denk ik, dat de
zorgkwaliteit hier wel op achteruit
gaat. Alles is nu minder persoonlijk,
terwijl de cliënten toch behoefte
hebben aan aandacht. We maken
er samen het beste van.
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Door Cliëntenraad SWZ

Bericht van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad is de laatste maanden via
beeldbellen veel bezig geweest. Corona en alle
bijbehorende afstemmingen, afspraken en regelingen waren daarbij onderwerp als gesprek.
Wij hebben heel veel waardering en respect voor
alle ondersteuning en inzet van de bestuurder,
directie en het personeel. Dank daarvoor namens
alle leden.
De achterliggende periode is voor iedereen (cliënten, verwanten, personeel, directie en bestuurders) een ware beproeving geweest. Het wordt
vaak als emotioneel, vervelend of belemmerend
ervaren. Corona heeft heel veel inzet en geduld
geëist.
Wij zijn ons bewust van het feit, dat het van alle
betrokken medewerkers en ondersteuners heel
veel heeft gevraagd. Het is duidelijk dat Corona
voorlopig nog niet weg is. En dat het heel belangrijk is, dat iedereen zich aan de regels houdt. Tot
nog toe is gebleken, dat als iedereen zich aan de
regels en richtlijnen houdt, de tweede golf redelijk buiten de deuren van SWZ kan worden gehouden.

Verder kunnen wij melden, dat:
- Wij ons in de komende tijd nog moeten bezighouden met de veranderingen i.v.m. de nieuwe
Wet zorg en dwang en de Wet medezeggenschap WMCZ 2018.
- Wij tot op heden diverse reacties hebben gehad
op onze oproep voor nieuwe CR leden.
- Wij open staan voor nog meer aanmeldingen
van nieuwe leden.
- Wij hebben deelgenomen aan het selectieproces voor nieuwe leden van de raad van toezicht
(RvT).
- Er veel beeldbel-bijeenkomsten zijn geweest
over de nieuwbouw Zonhove. En dat de leden
van de cliëntenraad, ouders en verwanten hierbij betrokken zijn.
- De Cliëntenraad een positief advies heeft gegeven voor de PGB-tarieven 2021.
- Wij hopen dat het op niet al te lange termijn
weer mogelijk is om weer om fysiek bij elkaar te
komen.

Nieuw jaar
Niet meer datzelfde oude liedje.
Niet meer bang voor wat niet komt.
Niet meer wachten op dat ene grietje.
Niet denken dat ‘t lawaai verstomt.
Nooit meer in dat verdomde hoekje,
waar je jezelf in hebt gestuurd.
Niet leven volgens hun wijze boekje.
Het heeft lang genoeg geduurd.
Een slecht humeur wordt niet gepruimd.

Verder hopen wij samen met iedereen, dat 2021 in
alle opzichten een beter jaar mag worden dan
2020. Om deze wens te onderstrepen, hebben wij
een gedicht voor jullie van Wim Hordijk, onze oudvoorzitter van de Cliëntenraad.

Ik zie een mooi begin.
Ik ben, als de rommel, opgeruimd.
Ik heb weer goede zin.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!
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