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Door Jody Cath, Bestuurder

Wat een bijzondere tijd hebben we achter 
de rug. En nog steeds is het corona-leed 
niet helemaal geleden. Wel komt het eind 
van de tunnel in zicht. Velen van ons zijn 
gevaccineerd. Nog even volhouden en dan 
kunnen we terug naar wat we allemaal ziels-
graag willen: contact hebben met elkaar op 
een manier die bij contact past. Wat zou dat 
heerlijk zijn.

Sommigen zeggen: we pakken de oude draad 
rond de zomer gewoon weer op. Anderen hou-
den een slag om de arm. Ze zeggen: ons leven 
wordt nooit meer hetzelfde. Ik ben bang dat de 
laatsten gelijk zullen krijgen. Corona blijft onder 
ons, als een onwelkome gast die veel te lang 
blijft hangen en die je het liefste zo snel mogelijk 
ziet gaan. Sommigen denken zelfs dat de manier 
waarop wij met elkaar omgaan definitief veran-
dert. Minder fysiek, wat meer op afstand. Tsja…

Dat klinkt somber. Maar eerlijk is eerlijk: er is ook 
veel om blij van te worden. De hervonden saam-
horigheid bijvoorbeeld, de samenwerking tus-
sen Wonen en Dagbesteding en die tussen Zorg 
en Ondersteuning, het fijne contact met familie 
van cliënten. Maar ook de aandacht voor thuis-
werken als parttime alternatief voor werken op 
locatie wat dik een jaar geleden nog ondenk-
baar was. Dus ja: corona blijft. En ja: er is deson-
danks heel veel perspectief.

Over dat woord perspectief gaat deze nieuws-
brief vooral. Perspectief voor ons als organisatie, 
perspectief voor merkbare mensgerichte zorg, 
en perspectief voor jou en mij. Als persoon. 
Dat is maar goed ook. Want zonder perspectief 
verliezen leven en werken een flink deel van de 
kleur die voor ons allemaal zo belangrijk is.

Perspectief
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Inmiddels weten we wat die behoedzaamheid 
heeft opgeleverd: relatief weinig besmettingen, 
zeker in vergelijking tot de aantallen waarmee 
veel andere instellingen te maken kregen. ‘Daar 
zijn familieleden ons ontzettend dankbaar voor’, 
weet zorgdirecteur Yvonne den Exter. Maar we 
hebben ook een flinke prijs betaald. De verzuim-
cijfers lagen maandenlang ongekend hoog. Veel 
medewerkers waren bekaf. Nog steeds eigenlijk 
wel. Het gemis van contact was indringend. En 
menigeen had een kort lontje, zoals je ook in de 
samenleving wel terugziet.

Maar er is perspectief, en niet alleen vanwege de 
vaccinaties. ‘We zetten al maanden alles op alles 
om de inzet van ZZP’ers naar normale proporties 
terug te brengen en teams te versterken met 

mensen die zich aan SWZ willen binden’, zegt 
strategisch HR-adviseur Wilco van Eldik. Dat geeft 
hopelijk wat meer rust, zowel bij teams als cliën-
ten. Ook start binnenkort een nieuwe campagne 
om medewerkers te werven. ‘Dat gaan we echt 
anders doen dan we jarenlang gewend waren. Zo 
hopen we veel meer te laten zien wie we als werk-
gever zijn en goede vakmensen voor een kennis-
making te interesseren. Die campagne moet bo-
vendien helpen om de openstaande vacatures 
snel te kunnen vervullen. Ook dat geeft rust.’
Verder doen we ons best om vast te houden wat 
we de afgelopen 16 maanden aan positieve erva-
ringen hebben opgedaan. Zoals dagbesteding 
bieden op maat en thuiswerken wanneer dat kan. 
En tot slot staat nu op papier welke koers SWZ de 
komende jaren wil gaan varen. Een koers die sa-
men met ongeveer 30 collega’s is uitgetekend. 
Een heel bijzonder traject waarover verderop in 
deze nieuwsbrief veel meer.

De zomervakantie ligt in het verschiet. ‘Het afge-
lopen jaar heb ik vaak het gevoel gehad dat we 
corona-oogkleppen op hadden’, blikt bestuurder 
Jody Cath terug. ‘Het was alsof we nergens anders 
meer mee bezig konden zijn. Logisch wel als je er 
middenin zit. Maar als ik het nu allemaal zo over-
zie, valt dat best mee. We hebben veel gedaan 
met het oog op onze toekomst. En dat voelt met 
terugwerkende kracht heel goed.’

Door Artwin Nuhn, Strategisch adviseur Marketing & Communicatie

Door Christel Porrey, Adviseur Marketing & Communicatie.

‘Wat zijn jullie streng.’ Dat hoorde het crisisteam van SWZ het afgelopen jaar heel vaak. Van 
medewerkers, maar ook van familie. ‘Dat waren we ook wel’, erkent Bertine van Winkel. Als  
bestuurssecretaris was zij spin in het crisisweb. ‘Maar we waren dat niet omdat we het zo leuk 
vonden. In zo’n spannende tijd willen we allemaal graag veilig blijven wonen en werken bij 
SWZ. Dan moeten we echt heel voorzichtig zijn.’

Met het oog op onze toekomst

Mensen die getroffen worden door hersenletsel raken veel kwijt. 
Wonen, werken, gezinsleven, vrije tijd: niets is meer vanzelfspre-
kend als je hersenletsel hebt. Hersenletsel gaat nooit over, maar je 
wilt wel graag verder met je leven. Het is niet eenvoudig om dat 
leven weer opnieuw vorm te geven.

In de nieuwe brochure “Hersenletsel… en dan” lees je hoe onze mede-
werkers samen met cliënten op zoek gaan naar manieren om weer mee 
te kunnen doen in de samenleving. Ieder verhaal en iedere situatie is 
uniek en heeft eigen vragen. Daar luisteren en kijken we naar, om er 
samen mee aan de slag te gaan. 

Nieuwe brochure over Hersenletsel en 
wat SWZ kan betekenen.

Brochure downloaden of bestellen
Op www.swzzorg.nl kunt u de brochure vinden 
bij ‘Downloads’. Ook kunt u een gedrukt exemplaar 
aanvragen door een e-mail te sturen met uw naam 
en adresgegevens naar receptie@swzzorg.nl of 
door te bellen naar het algemene nummer van SWZ: 
0499 - 471 241.
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Door de coronaperikelen hebben 
wij dagbesteding anders vorm 
moeten geven. Dit had voor onze 
cliënten zowel positieve als nega-
tieve kanten. 

Ook landelijk is de dagbesteding ex-
tra in beeld. De strakke financierings-
bemoeienis gaat er steeds meer van-
af en er is ook een geloof gekomen 
dat het niet alleen gaat om de regels 
maar dat je kunt vertrouwen op vak-
mensen. Dat biedt ruimte om te kij-
ken of de dagbesteding misschien 
ook anders kan. 

Dat het anders kan, weten we van 
andere, Rijnlandse organisaties. In 
Rijnlandse organisaties staat het vak-
manschap van de medewerkers cen-
traal en wordt (samen) gewerkt op 

basis van vertrouwen en gelijkwaar-
digheid. Misschien dat de kijk op 
dagbesteding van deze organisaties 
ook iets kan brengen voor SWZ en 
haar cliënten.

Daarom is SWZ gestart met een ver-
kenning. Deze verkenning vliegen 
we ook op de Rijnlandse manier aan. 
Dus samen met alle vakmensen die 
betrokken zijn bij dagbesteding en 
later ook een aantal cliënten en hun 
vertegenwoordigers. Alleen dan krij-
gen we een goed totaalbeeld. 

We zijn nu eerst gestart met een klein 
groepje medewerkers van de dagbe-
steding van Zonhove, aangevuld 
met collega’s van behandeling en de 
ondersteuning. De eerste afspraken 
om inspiratie op te doen bij collega-

organisaties zijn gemaakt. Eerst digi-
taal, maar later misschien ook weer 
live. Wat daarna volgt, zien we dan 
wel weer: ‘Na stap 1 komt stap 2’ en 
ook dat is typisch Rijnlands.  

Ook voor de dagbesteding buiten 
Zonhove gaan we aan de slag met dit 
thema. Er wordt momenteel nage-
dacht hoe we de verkenning voor 
deze regio vorm kunnen geven. 

Door Sandra Ouwersloot, Adviseur Bedrijfsprocessen

Verkenning dagbesteding

Het antwoord is simpel: het is altijd maatwerk. 
Iedereen is anders en dus is ook de begeleiding 
en ondersteuning van Carrousel steeds weer an-
ders. Die persoonlijke aanpak werkt, want inmid-
dels heeft Carrousel voor 25 jongeren passende 
dagbesteding of werk gevonden. Voor locatie 
Zonhove heeft Carrousel een serviceteam opge-
richt. Jongeren die hier gaan werken, krijgen de 
tijd en ruimte om te ontdekken wat ze kunnen, 
waar ze goed in zijn en wat ze willen. De begelei-
ders van Carrousel leren zo ook de cliënten goed 
kennen. Belangrijk, want zo weten ze wat iemand 

Carrousel maakt samen met jongeren 
werk van werk

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Wat voor werk wil ik, wat kan ik en wat voor begeleiding heb ik nodig? Carrousel helpt jongeren met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beper-
king om die vragen te beantwoorden. En ook belangrijk: de begeleiders van Carrousel zoeken een passende dagbestedings- of werkplek waar 
jongeren zich kunnen ontwikkelen. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk?

in zijn of haar mars heeft. De ene cliënt zit in het 
serviceteam helemaal op zijn plek, de andere 
cliënt wil graag doorstromen naar ander werk. 

Nieuwe uitdaging
Belangrijk is dat cliënten voldoende zelfvertrou-
wen opbouwen om hun werk te kunnen doen of 
om door te kunnen groeien naar ander werk. Een 
mooi voorbeeld is Jonne van Kempen. Toen ze op 
het speciaal voortgezet onderwijs zat, liep ze sta-
ge bij een grote winkelketen. Jonne vond het las-
tig om klanten goed te woord te staan. Daardoor 
daalde haar zelfvertrouwen. Via Carrousel ging 
Jonne aan de slag bij Lunchroom De Komeet op 
het terrein van Zonhove. Carrousel ondersteunde 
haar met duidelijke uitleg en een heldere werk-
structuur. Zo bouwde Jonne haar zelfvertrouwen 
weer op. Sterker nog: Jonne gaf aan dat ze vaker 
en meer met klanten wilde leren omgaan. Ze was 
toe aan een nieuwe uitdaging. Die heeft ze samen 
met Carrousel gevonden. In de winkel Kado & Zo 
staat Jonne klanten te woord en werkt ze achter 
de kassa. Ook werkt Jonne in de plaatselijke biblio-
theek waar ze boeken op alfabet zet.

Duidelijke structuur
Veel mensen vinden werk of dagbesteding be-
langrijk, omdat het zin geeft aan hun leven. Ook 

de structuur en het ritme van werk vinden veel 
cliënten prettig. Dat geldt ook voor Ricardo Hen-
driks. Zijn mbo-opleiding liep niet lekker en hij 
stopte met school. Via Carrousel ging hij aan de 
slag bij het serviceteam. Niet echt zijn droom-
baan, maar Ricardo merkte al snel dat het werk-
ritme voor hem belangrijk en goed was. Inmid-
dels is Ricardo doorgegroeid naar een baan waar 
hij het helemaal naar zijn zin heeft. Sinds de zo-
mer van 2020 werkt hij als oplader bij Lekkerland. 
Hij zorgt dat de juiste dozen op de juist route ko-
men. De jobcoach van Carrousel kijkt regelmatig 
samen met Ricardo hoe het gaat en wat hij nog 
moet of kan leren. Zo groeit hij steeds verder 
in zijn werk. Daar is niet alleen Ricardo blij mee. 
Ook zijn baas is trots op dat wat Ricardo kan en wil 
leren!

Wil jij weten wat Carrousel voor jou kan doen? 
Kijk dan eens op www.carrouselwerkt.nl of 
mail naar info@carrouselwerkt.nl. Er zijn op 
dit moment verschillende stages en vacatures!

Lunchroom De Komeet.
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“Ik wil anderen niet besmetten,” vertelt cliënt Fem-
ke Tilmans van Woonvorm Someren. “De prik zelf 
viel me erg mee en ik ben er gelukkig ook niet ziek 
van geworden. Vaccineren helpt hopelijk om wat 
meer vrijheid te krijgen. Het zou fijn zijn als ik niet 
telkens na hoef te denken over alle coronaregels. 
Ik kijk vooral uit naar weer gezamenlijk eten met 
anderen en een leven zonder mondkapje.”

Spannend maar opgelucht
Ook cliënten van woonvorm Simon Stevin in Den 
Bosch zijn blij met de vaccinatie. Al geeft Hein eer-
lijk toe dat hij het ook wel spannend vond. “Ik heb 
het er vaak met de medewerkers over gehad. Vol-
gens mij is dit de enige uitweg uit de coronacrisis. 
Dus hoe spannend ik het ook vond: ik ben blij dat 
ik de prik heb gekregen. Nu hoef ik niet meer bang 
te zijn dat ik besmet raak en kan ik weer normaal 
boodschappen doen. Ik kijk er naar uit om straks 
weer naar vrienden en feestjes te gaan. En ik 
wil ook graag weer naar het stadion van FC Den 
Bosch, want daar ben ik helemaal weg van.” James 
is wat voorzichtiger. “Eerst maar afwachten over 
een langere periode of de vaccinatie aanslaat. 
Het is tenslotte een pandemie met verschillende 
varianten. Maar ik ben wel opgelucht dat ik gevac-
cineerd ben. Niet alleen ik ben zelf nu beschermd, 
maar door de vaccinatie bescherm ik ook andere 
mensen. Dat vind ik bijvoorbeeld belangrijk voor 
de zorgmedewerkers van de woonvorm. Ook al 
mis ik mijn familie en vrienden en ook een zekere 
vrijheid: veiligheid en gezondheid vind ik veel be-
langrijker.” Michiel hoopt door de vaccinaties meer 
vrijheid terug te krijgen. “De vaccinatie helpt om 
andere mensen die letterlijk en figuurlijk dicht bij 
mij staan niet te besmetten. En ik hoop dat dat 
meer mogelijkheden in de samenleving geeft. Wat 
zou ik graag weer naar vrienden gaan, vakantie 
willen vieren of met de trein kunnen reizen!”

Eigen verantwoordelijkheid
SWZ vindt dat iedereen zelf de keuze mag en moet 
maken om zich te laten vaccineren. Medewerkster 

Karin van Iersel besloot om zich vooralsnog niet te 
laten vaccineren. En beslissing die ze niet zomaar 
nam. “Ik draag verantwoordelijkheid naar SWZ, 
naar mijn collega’s en een extra grote verantwoor-
delijkheid naar ‘mijn’ Munsel-cliënten. Die laatste 

voel ik behoorlijk. Hij weegt zwaar in mij! Nu met 
mijn keuze komt dat bewustzijn nog eens extra 
naar boven. Dat cliënten niet kunnen kiezen voor 
mijn nabijheid of niet. Ik weet van hun (soms fy-
sieke) kwetsbaarheid. Dat raakt me. Hun veiligheid 
en welzijn is mijn beroep. Maar zelfs met een vac-
cinatie kan ik blijkbaar nog wel het virus transpor-
teren en binnenbrengen, zo begrijp ik. Ik draag 
tegelijkertijd mijn verantwoordelijkheid naar mijn 
lichaam. Mijn lichaam is gezond, sterk en heeft 
een enorm intelligent zelfhelend vermogen. Met 

dit lichaam moet ik oud worden. Via natuurlijke 
wijze zelf weerstand en immuniteit opbouwen: 
daar geloof ik in. Dat past in mijn leefwijze. Als ik 
koorts heb neem ik geen paracetamol en als ik eet, 
is dat vegetarisch  en biologisch. Ik wens iedereen 
alle wijsheid met de keuze, zacht begrip voor de 
twijfel, en acceptatie naar elkaar. In alle openheid, 
met behulp van alle beschermende maatregelen, 
met elkaar onze zorg veilig houden.” 

Andere blik
Ouder Hanny Simonis kreeg ook een andere blik 
op vaccineren. “We willen allemaal van corona af! 
Als gezin verlangen we er intens naar om weer bij 
elkaar te zijn. Het is voor mijn dochter Bregje, die 
op Zonhove woont, van levensbelang dat ze niet 

ziek wordt. Ze kon na de eerste lockdown wel weer 
in de weekeinden naar huis. Maar dat betekende 
dat ik mijn andere kinderen en kleinkinderen niet 
kon ontvangen. Vaccineren van Bregje, maar ook 
van mijzelf, geeft ons hele gezin weer perspectief. 
Ook voor medewerkers en vrijwilligers vind ik dat 
perspectief belangrijk.” 
Hanny vertegenwoordigde de verwanten in de 
Werkgroep Vaccinatie. “Als ouder kijk je net wat an-
ders tegen de situatie aan. Ik mocht meedenken 
over een goede manier om ouders over de vacci-

We willen allemaal van corona af. Daarvoor zijn soms ingrijpende maatregelen nodig. De coronavaccinatie biedt perspectief, maar houdt de 
gemoederen flink bezig. Ook bij SWZ wordt verschillend gedacht over het vaccineren van cliënten en medewerkers. De een keek reikhalzend uit 
naar de vaccinatie, terwijl de ander juist de keuze maakte om zich niet te laten vaccineren. Hoe kijken cliënten, verwanten en ouders aan tegen 
de coronavaccinatie?

We willen allemaal 
van corona af!

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

 Vaccinatie bij SWZ
Op woensdag 27 januari startte SWZ met het vaccineren van cliënten. Roel, die in regio 1 woont, 
kreeg op Zonhove de eerste prik van verpleegkundige Marieke. Leroy, die in regio 2 woont, kreeg 
de vaccinatie van verpleegkundige Tineke. Met deze eerste prikken sloot SWZ een gedegen 
voorbereiding af. Cliënten, verwanten en medewerkers werden vooraf goed geïnformeerd en 
geïnstrueerd. 

Femke is 43 jaar en woont in de woonvorm van 

SWZ in Boxmeer.

Hoe vond je het om de vaccinatie te krijgen?
Daar had ik geen moeite mee. Het viel me mee en 

ik ben er gelukkig ook niet ziek van geworden.

Wat zijn je beweegredenen om je te vaccineren?
Mijn voornaamste reden is dat ik het voor anderen 

in mijn omgeving doe. Zodat ik ze in ieder geval 

niet kan besmetten. Nog niet zozeer voor mezelf, 

maar dat is nu zo ook meegenomen.

Wat zijn je verwachtingen over het leven
na de vaccinatie?
• Ze hoopt op meer vrijheden, en het niet meer 

telkens na hoeven denken over alle regels 

rondom het virus.

• Weer gezamenlijk eten met anderen.

• En niet telkens een mondkapje op hoeven.

• ‘Gelukkig kan ik nog wel m’n hondje vrij 

uitlaten.’

Femke over vaccinatie

naties te informeren. Het webinar voor ouders 
met uitleg vond ik heel waardevol. Het was trou-
wens heel goed om te weten wat er achter de 
schermen allemaal moet gebeuren om de vacci-
naties goed te laten verlopen: logistiek maar ook 
emotioneel. Complimenten voor de organisatie die 
er voor zorgde dat cliënten met persoonlijke aan-
dacht en voldoende afleiding geprikt zijn. Dat 
maakte het vaccineren een stuk minder spannend 
voor Bregje.”
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Dat is de uitkomst van denk- en schrijfwerk van 
zo’n 30 collega’s. Ook vertegenwoordigers van de 
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad 
van Toezicht deden mee. Samen bogen ze zich 
over de koers van SWZ voor de komende 5 jaar. 
Een opvallende keuze. Vaak zetten organisaties 
beleidsadviseurs en managers in voor zulk denk- 
en schrijfwerk. Wij niet. Althans, niet alleen. De 
strategisch adviseurs waren wel degelijk betrok-
ken. Maar de groep bestond voor het grootste 
deel uit zorgmedewerkers, behandelaren en col-
lega’s van de ondersteuning. ‘Dat hebben we ge-
daan omdat we denken dat we iedereen nodig 
hebben om te bepalen wat ons de komende ja-
ren te doen staat’, zegt bestuurder Jody Cath.

Het was best spannend om met zo’n breed sa-
mengestelde groep onze toekomst uit te stippe-
len, erkent ook zorgdirecteur Yvonne den Exter. 
‘Het voelt alsof je het stuur op een super belang-
rijk moment uit handen geeft. Maar ik vond het 
ook mooi. Want het past bij onze overtuiging dat 
onze vakmensen weten wat er nodig is. Wij geven 
elkaar in ons dagelijkse werk erg veel ruimte. 
Waarom dan niet ook in het uitdenken van onze 
koers?!’

Inmiddels is iedereen behoorlijk in zijn nopjes 
met het resultaat van al het denkwerk. De hoofd-
lijn is deze: we houden vast aan de ondersteu-
ning van mensen met NAH en (E)MB. Want daar 
zijn we goed in. Aan onze kennis blijft zonder 

twijfel behoefte. Wel gaan we onze kennis en 
kunde verrijken en verdiepen. En we gaan probe-
ren ons werk nog beter af te stemmen op behoef-
ten van cliënten en hun familie. Ook als dat bete-
kent dat we hen anders moeten gaan begeleiden 
dan we gewend waren.

Klinkt niet erg spectaculair. Toch?! ‘Het is maar 
hoe je het bekijkt’, reageert Yvonne. ‘Veel andere 
instellingen hebben de neiging om vooral te kij-
ken naar waar ze geld mee kunnen verdienen. Ze 
zijn misschien bang om kansen te laten liggen. 
Dat mag. Wij doen dat niet. We kiezen voor waar 
we al jaren erg goed in zijn. Daarin willen we nog 
beter worden. Zeg maar bijzondere specialisten. 
Dat is moedig en krachtig. Ik geloof daar zelf ook 
heilig in.’

Toen we ons meerjarenplan klaar hadden, popte 
een nieuwe vraag op: hoe staat het eigenlijk met 
onze kernwaarden? Die doen ertoe. Ze geven im-
mers richting aan wat we doen en hoe we dat 
doen. Tenminste, als het goed is. Maar de kern-
waarden die we al bijna 10 jaar geleden omarm-
den, voelen een beetje gedateerd. Ze pasten des-
tijds prima en hielpen ook echt. Inmiddels zijn we 
jaren verder in onze ontwikkeling. ‘Ons viel op dat 
bijna niemand ze nog kende’, zegt Jody Cath. 
‘Daarom stelden we ons de vraag: welke waarden 
zouden passen bij wie we nu zijn?’ Het antwoord 
kwam verrassend snel:  verbinding – vertrouwen 
– vakmanschap. Deze drie werden getoetst bij 
dezelfde groep collega’s die meewerkte aan ons 
meerjarenplan. Hun reactie was dezelfde: prima 
waarden die hartstikke goed bij ons passen, en 
ons bovendien kunnen helpen bij de stappen die 
we de komende jaren te zetten hebben. Daarom 
heeft het Strategisch Team de nieuwe kernwaar-
den vastgesteld.

Richting zomer neemt het Strategisch Team ons 
inspirerend kader nog eens goed onder de loep: 
klopt alles nog wat we daarin zeggen? Ook krij-
gen de drie nieuwe kernwaarden een plekje in de 
tekst. Rond de zomer moet het aangepast zijn. 

De rest van dit jaar nemen we de tijd om concrete 
plannen te maken. Plannen die passen bij onze 
koers. Ook dat doen we samen met medewer-
kers, cliënten en hun familie. En met andere orga-
nisaties en kennisinstituten als universiteiten en 
kenniscentra. ‘Want met samenwerken komen 
we allemaal verder’, aldus Jody.

Door Artwin Nuhn, Strategisch adviseur Marketing & Communicatie

De komende vijf jaar blijven we doen waar we goed in zijn: het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met 
(ernstige) meervoudige beperkingen (EMB). En ja, ook mensen met lichamelijke beperkingen (LG) blijven welkom. Maar we gaan onze kennis en 
ervaring wel verdiepen en verrijken. Want we willen echte specialisten worden. Daar blijft behoefte aan.

Blijven doen waar we goed in zijn

ONZE KOERS IN 5 PUNTEN

• Vasthouden aan NAH en EMB
• Onze kennis uitbreiden
• Meer samenwerken
• Omdat we willen leren van elkaar
• Technologie slim gebruiken

SWZ zet koers uit voor 5 jaar en past kernwaarden aan
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Reacties op onze koers
Lonneke van den Eijnden:
‘Ik kijk er met een heel positief gevoel op te-
rug. Wat ik vooral erg prettig vond, was dat de 
inbreng van iedereen persoonlijk echt gewaar-
deerd werd. Er hadden zich eigenlijk veel meer 
mensen aangemeld dan verwacht. Niemand 
werd afgezegd, maar de plannen werden aan-
gepast. Top! We hebben hele mooie, open ge-
sprekken gevoerd. En uiteindelijk een mooie 
koers opgeleverd waar we elkaar allemaal in 
hebben gevonden. Als er nog eens zo’n kans 
voorbij komt, dan meld ik me bij deze alvast 
weer aan!’

Jeanne Raaphorst:
‘Ik heb dit als zeer positief ervaren. Onderne-
mingsraad, Cliëntenraad en Raad van Toezicht 
samen met professionals... Een goed idee dat 
navolging verdient. Immers, samen zijn we 
SWZ. Ook de werkmethode sprak me erg aan. 
Hoop dat dergelijke gezamenlijke acties vaker 
voorkomen.’

Angela van der Burgt:
‘Ik vond het fijn om dit samen met verschillen-
de collega’s te mogen doen. Vooral ook leuk 
om eens andere mensen te zien en te horen 
hoe zij werken. Ik ben zelf nog maar net 2,5 
jaar werkzaam binnen SWZ en ben nu ook weer 
meer te weten gekomen over de organisatie. 
Leuk om samen met anderen tot een tekst te 
komen en die samen aan het Strategisch Team 
over te mogen dragen. Top dat het op deze ma-
nier gedaan is en je je personeel hierin meege-
nomen hebt!’

Anita Nijnens:
‘Ik ben zeer tevreden met het uiteindelijke re-
sultaat. Voor mij gaat het om de doelgroep 
NAH. Ik werk op een woonvorm met deze cliën-
ten en vind dat zij veel meer gezien moeten 
worden. Als dat lukt kunnen we nog betere 
kwaliteit van zorg bieden en dat wens ik voor 
hen. Als Begeleider Wonen vond ik het een eer-
lijk en mooi proces. Moeten we vaker doen.’

Irene Herben:
‘Het proces van totstandkoming van het meer-
jarenbeleid maakte de energie los voor precies 
dat waar we naartoe willen samen. We hebben 
samen mét cliënten en het netwerk gespro-
ken. De mix van medewerkers in het gesprek 
leidde tot verbindend vakmanschap en het 
proces is ondersteund vanuit de bedoeling. 
We hebben het echt samen gedaan.’

Manon Bommer:
‘Als nieuwkomer binnen SWZ vond ik het een 
bijzondere ervaring om op deze manier be-
trokken te zijn bij de totstandkoming van het 
meerjarenbeleid. Er is een mooi, evenwichtig 
stuk uit gekomen dat vanuit de dagelijkse 
praktijk, het nadenken daarover en vanuit een 
open blik naar de wereld om ons heen, lijnen 
uitzet voor SWZ. Spannend, leerzaam en pro-
ductief.’

Regien Vos:
‘Fijn om betrokken te worden in het meerja-
renplan, brainstormen over visie waardoor je 
als werknemer van SWZ nog meer verbinding 
gaat ervaren. Mooi dat deze kans ons geboden 
werd! Ik vond het sparren in kleine groepjes 
over casuïstiek en daarbij toekomstmogelijk-
heden (zonder drempels) verkennen erg inte-
ressant. We konden echt nadenken over prak-
tische invulling; mooie ideeën hebben we 
gedeeld. Daar werden we allemaal enthousiast 
van.’

Wilco van Eldik:
De participatieve aanpak van het vormgeven 
van het meerjarenbeleid past bij de werkwijze 
van SWZ. Binnen het geheel van gezamenlijke 
gesprekken en creatieve werkvormen ontstaat 
een strategische richting waarbij verschillende 
gezichtspunten worden meegenomen. Mooi 
dat dit zo kan.

Monica van der Meer:
‘Inspirerend om samen met collega’s betrok-
ken te worden bij de vorming van het meerja-
renbeleid maar vooral bij de toekomst van 
SWZ. Deze moeten we uiteindelijk samen 
vormgeven. Het heeft geleid tot een mooi rea-
listisch plan waarmee we ons de komende ja-
ren positief kunnen onderscheiden.’

DRIE NIEUWE KERNWAARDEN
• Verbinding
• Vertrouwen
• Vakmanschap



De taalgroep van Activiteitencen-
trum Sambeek bestaat 5 jaar. Elke 
maandagochtend komt een groep 
vaste bezoekers bij elkaar om sa-
men met twee vrijwilligers bezig te 
zijn met taal. Dat doen ze met veel 
plezier en enthousiasme. Dat blijkt 
wel uit dit artikel dat ze zelf voor 
hun jubileum schreven.

Onze taalgroep bestaat al bijna 5 jaar. 
Dus het is mooi om nu bij dit jubileum 

stil te staan. Twee vrijwilligers werken 
iedere maandagochtend met een 
enthousiaste groep vaste cliënten. 
Deze twee kanjers van vrijwilligers zijn 
van oorsprong werkzaam geweest in 
het speciaal onderwijs.

Onze taaltraining bestaat voorname-
lijk uit luisteren naar verhalen en hier-
uit komen de opdrachten voort. Ver-
der doen we ook geheugentraining, 
begrijpend leeslessen en invullessen 

taalvaardigheid. We werken thema-
gericht op seizoenen en andere 
feestdagen en bijzonderheden. Als 
de cliënt ergens in geïnteresseerd is, 
bijvoorbeeld het onderwerp vogels, 
dan wijden we daar een les aan.

De cliënten werken met een eigen 
klapper. Daarin kunnen de opdrach-
ten bewaard worden en de cliënten 
kunnen daarin terugkijken. Iedereen 
werkt op zijn eigen tempo en niveau. 
Iets niet weten, is helemaal niet erg. 
Mooi om te zien hoe de saamhorig-
heid een belangrijke rol speelt. En we 
hebben belangstelling voor elkaar. 
Dit geeft onze vrijwilligers en de 
cliënten voldoening.

In deze coronatijd hebben we in eer-
ste instantie geen bijeenkomsten ge-
had. Dit was voor alle partijen een 
groot gemis. Onze vrijwilligers heb-
ben thuis voor al onze cliënten les-
pakketten samengesteld. Het team 

bracht deze lespakketten bij de cliën-
ten thuis. Dit hebben de cliënten erg 
gewaardeerd. We werken aan onze 
lessen voor de cliënten nu ze weer op 
het AC mogen komen.

Wij kunnen terugkijken op een zeer 
vruchtbare periode in de afgelopen 5 
jaar. En we hopen dat we met deze 
kanjers van vrijwilligers nog lang mo-
gen genieten.

Team Sambeek

“Hallo hallo, ik heb m’n leven zo lief.
Ja, dat schrijf ik zo ontzettend graag in deze nieuwsbrief.
Of je nou met opgepompte banden rijdt,
het gaat om de mens met goede kwaliteit!
Vaak voel ik me blij en spontaan,
en als ik er blij van word dan wil ik er ook echt voor gaan!
In een jaar of nog langer is van alles in de wereld gebeurd.
We houden van humor en feestjes,
we werden verstoord in de hele wereld met corona-beest-
jes!
De hele wereld is ermee gemoeid.
En we hebben er in de samenleving ook mee geknoeid.
Het klinkt een beetje negatief,
maar nee, in de corona-plaag zijn we met alle bewoners erg 
actief!
We maken er iedereen dag wat moois van!
We zijn zoals we zijn en dat is fijn!
Ook missen we natuurlijk ons eigen vertrouwde werk,
maar we houden elkaar erg sterk.
Ja, er gaat ook wél eens iets mis,
omdat het al zolang anders is!
Bij Brink 13-15 weten we elkaar te respecteren,
en de dagbesteding weet ons positief te stimuleren!
Ook staat de begeleiding open voor de onderwerpen die wij 
willen,
of iemand begint ineens te gillen!
Het moet er toch uit.
De onvrede en blijheid zie je bij iedereen aan zijn of haar 
snuit!
We blijven toch maar positief,
en hebben iedereen héél erg lief!
De corona-plaag is zeker géén grapje,

want iedereen in de hele wereld draagt een mondkapje!
Maar onder het mondkapje zit vaak een vrolijk gezicht.
Tenminste hier op Zonhove is iedereen in alles afgesteld en 
ingericht!
We kunnen samen wél blijven kniezen,
of je kunt denken we maken er een gezellige tijd van die we 
niet willen verliezen!
Er is nog zoveel moois om ons heen.
en dat corona-gevoel hebben we niet alleen.
Het is vervelend zat,
en we hebben van al die strenge regels al genoeg gehad!
Je mag ook wel eens beeldbellen,
dan kun je elkaar lekker iets vertellen.
En als dat niet kan,
dan maak je er toch maar het beste van!
Een directeur kan ook eens informeren hoe het met ieder-
een gaat.
Dat is misschien ook wel zorg op maat!
Want ook belangstelling tonen per telefoon,
nou dat kan gewoon.
In iedereen zit één klavertje geluk,
ook al is het in de groepen vaak erg druk!
Zeg eens iets liefs tegen elkaar,
dat helpt, echt waar!
Bij Kado & Zo worden ze niet snel boos.
We worden enthousiast van de begeleiding; ze schieten 
recht in de roos!
Natuurlijk komt de liefde en geduld van twee kanten,
en weten we van hard werken en wanten.
Zo beleef ik het iedere keer,
en zo hou je ook een gezellige sfeer!
Maar het voelt nog steeds zo ontzettend raar,

deze groep is nog steeds niet compleet al langer dan één 
jaar!
Alleen één externe cliënt,
heeft  nu misschien sneller Kado & zo talent!
Als je op Zonhove woont mag je in corona-tijd daar niet 
werken,
het verlangen naar elkaar is echt wél te merken!
Als ik naar de winkel wil rijden dan denk ik ho,
o God was ik maar wéér bij Kado & Zo!
Daar voel ik me op m’n gemak,
als ik er wéér naar toe mag ga ik echt helemaal uit m’n dak.
Maar we moeten alleen nog door,
wachten, er is niks aan te doen hoor!
Dag lieve mensen jullie krijgen van mij een zoen!
Het is nu even zoals het is,
weet dat ik jullie allemaal mis!
In deze rare corona-tijd, ja dat is nu een groot feit.
Goeie grutten,
al die persconferenties van Rutte!
Daarvan krijg ik het soms zo heet,
omdat ik gehoord heb bij het Nieuws dat hij z’n afspraken 
vergeet!

Veel liefs lieve mensen,
Ik wil jullie allemaal véél geduld en liefde toewensen!
Een dikke zoen,
wil ik er nog bij doen!
Dat is mijn perspectief,
luisteren naar elkaar!
Ik heb jullie in ieder geval hartstikke lief!!

Lieve groetjes, Yvonne Marinussen!

Perspectief

Taalgroep AC Sambeek bestaat 5 jaar

Door Team Sambeek 
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Steeds weer kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn

Corona geeft ons een andere blik op zorg 
en ondersteuning
Corona zette de hele maatschappij op zijn kop. Ook bij SWZ hebben we het afgelopen jaar veel moeten doen (maar ook laten!) om corona zo goed 
mogelijk buiten de deur te houden. Cliënten en medewerkers hebben daarvoor offers moeten brengen. Dat was zwaar en lastig. Tegelijkertijd 
bracht corona ons ook nieuwe inzichten en ervaringen. Dat hielp om niet achterom te kijken, maar om juist de focus te verleggen naar de toe-
komst. Verschillende medewerkers en cliënten blikken terug én vooruit …. 

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Marian van Kempen, voorzitter Coronateam 

“Meer focus op samenwerking”
“Iedereen binnen SWZ probeerde zich zo goed mogelijk aan alle maatregelen te hou-
den. Dat heeft echt geholpen om alles steeds beter onder controle houden. Die geza-
menlijke inspanning zorgde dat ik, en het hele coronateam, stap voor stap vooruit kun-
nen kijken. Wat ons echt perspectief gaf was dat er tijdens de coronacrisis ook mooie 
dingen ontstonden. Die dragen bij aan een andere blik op zorg en ondersteuning. Als 
team zijn we ons heel bewust geworden dat een goede samenwerking tussen de on-
dersteunende diensten noodzakelijk is om de zorgteams goed te ondersteunen. Tijdens 
de coronacrisis is heel zichtbaar geworden dat de ondersteunende diensten ook we-
zenlijk bijdragen aan de kwaliteit van zorg. De strenge maatregelen waren soms lastig, 
maar hebben gelukkig ook resultaat gehad. Ik kijk er naar uit dat we alle maatregelen 
steeds verder kunnen afbouwen. Dan kunnen cliënten en medewerkers weer genieten 
van alle mooie facetten die SWZ te bieden heeft. En ik hoop dat ik dan weer naar mijn 
werkplek kan, zodat ik collega’s en cliënten weer live kan zien en spreken. ”

Bram Paridaans, medewerker Zorgtechnologie 

Vanaf de eerste dag voelde ik me welkom
“Elk voordeel heeft zijn nadeel…. Natuurlijk is het lastig om als nieuwe medewerker de 
organisatie en bedrijfscultuur op noodgedwongen afstand te moeten leren kennen. 
Maar doordat ik thuis mocht werken, bespaarde ik wel veel reistijd. Eerlijk is eerlijk: ik 
hoop dat we deze situatie zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Ik voelde me trou-
wens vanaf de eerst dag erg welkom bij SWZ. Ik heb héél veel vragen aan mij collega’s 
gesteld. Super dat ze altijd openstaan om mij te helpen. Mijn nieuwe baan geeft me veel 
energie. Ik mag (zorg)vragen vertalen naar technologische toepassingen. Gaaf!  Waar ik 
naar uitkijk? Op bezoek gaan bij verschillende locaties om iedereen beter te leren ken-
nen, zodat ik nóg meer kan helpen bij vragen met betrekking tot zorgtechnologie! Ik 
kijk er naar uit om ook de sfeer op de locaties te proeven en wat meer afwisseling in mijn 
werk te hebben. Heel de dag voor een scherm zitten kan soms best vermoeiend zijn!”

Cohortverpleegkundige Dominique van Deursen 

 “De cliënten zijn ons dankbaar”
Dominique van Deursen werkte als verpleegkundige op de cohortafdeling. 
Soms zwaar, vaak pittig, maar altijd dankbaar om te doen. Ze kijkt terug en 
natuurlijk ook vooruit. “We probeerden als team het voor de cliënten zo aange-
naam mogelijk te maken op de cohortafdelingen het ’normale’’ dagritme op te 
pakken. Zo deden we toch een spelletje ondanks het ziek zijn of maakten we 
mooie tekeningen, zongen we liedjes of bakten we een cake. We maakten er 
met veel humor in hun ‘zieke periode’ leuke en gezellige dagen van. De cliën-
ten uit regio 1 en 2 die op op de cohortafdeling zijn geweest, zijn ons allemaal 
dankbaar. 

Binnenkort zullen de maatregelen wel minder strak worden. Ik hoop dat we 
allemaal dan nog steeds goed opletten en onze verantwoordelijkheden blij-
ven pakken, zowel op de werkvloer als privé. Ik verwacht dat Covid-19 voor-
lopig nog wel onder ons blijft. Maar als de besmettingen terug kunnen wor-
den gebracht, kunnen we het beter aan.”

Het complete verhaal van Dominique lees je op onze website,
www.swzzorg.nl/corona/perspectief

Manon Bommer, Geestelijk Verzorger Regio Son

De flexibiliteit vind ik winst
“Als geestelijk verzorger heb ik in deze coronatijd steeds 
twee sporen aangehouden in het contact met cliënten. Aan 
de ene kant gaf ik ruimte om uit te spreken wat er allemaal 
‘stom’ is. Maar aan de ander kant bleef ik steeds zoeken naar 
wat wel kan, wat leuk is en wat er wel goed gaat. Die twee 
sporen kwamen terug in veel persoonlijke gesprekken, maar 
ook in de kringvieringen en trefkringen voor cliënten van 
Zonhove. De laatste serie ging over ‘Grote dromen dromen’: 
waar droom jij van? Heel vaak ging dat over wat we zo graag 
willen doen als de maatregelen het weer toelaten. 

Voor mezelf helpt het om me af te vragen wat ik kan doen 
om deze dag tot een goede dag te maken: thuis, op het werk, 
met collega’s, met cliënten….. Even stilstaan bij wat moeilijk 
is en niet kan en dan weer kijken naar welke mogelijkheden 
er wél zijn. Het helpt enorm om ‘de bedoeling’ voor ogen te 
houden in mijn werk en privé en in grote en kleine zaken. Als 
ik weet wat voor mij de bedoeling is van wat ik wil, kan ik 
gaan kijken hoe ik dat in de situatie, zoals die op dat moment 
is, zo goed mogelijk waar kan maken. Voor mij is deze tijd een 
bevestiging dat er naast veel beperkingen ook altijd weer 
mogelijkheden zijn. De flexibiliteit die ik dan zie, bij mezelf, 
maar zeker ook bij anderen, vind ik winst. Dat lukt natuurlijk 
niet altijd. Dan mopper ik, trap ik soms ergens tegen aan, 
zucht ik eens goed, plak een pleister op mijn teen, ga in bed 
liggen met een kop thee en een boek  en … probeer het 
daarna maar weer opnieuw. Intussen heb ik ook geleerd dat 
er altijd weer een nieuwe dag komt!”



Erg spectaculair nieuws hebben we nog niet over onze nieuwbouw in Zonhove. De 
aanleg van de bouwweg is aanstaande, al gooit de bezwaarprocedure een beetje 
roet in het eten. En de tijdelijke huisvesting voor dagbesteding en de eerste wo-
ning wordt dezer dagen in de fabriek in elkaar gesleuteld. 

Dat was krap een half jaar geleden wel anders. Na diverse sessies met omwonenden 
pasten we ons nieuwbouwplan flink aan. De bouwweg zou niet meer dwars door 
het bos leiden, het terrein zou worden ontsloten via de Nieuwstraat. En we beloof-
den er de komende jaren alles aan te doen om de bijzondere natuur op Zonhove in 
alle bouwgeweld zoveel mogelijk te sparen. Daar houden we vanzelfsprekend aan 
vast. Deze periode werken we de plannen uit in een definitief ontwerp. Daarna kun-
nen we ook echt gaan bouwen. Maar dan is het zeker wel eind 2021.

Voor Anthony Piek zou dat morgen mogen zijn. 
Al dik 20 jaar woont hij op de Buitenbrink. En bij-
na net zo lang op zijn kamer. Geen traan zal hij 
erom laten als de sloophamer zijn Buitenbrink 
vernielt. “Eigenlijk zou ik zelf wel willen begin-
nen met mijn eigen kamer”, liet hij een tijdje 
geleden al optekenen. “Lekker rammen.” Oh, 
een tikje weemoedig zal hij zich best voelen 
tegen die tijd. “Ik heb hier veel herinneringen, 
hè. Maar ik weet ook wat ik ervoor terugkrijg 
en dat vind ik heel mooi.”

 

Dat het erg mooi gaat worden, bewijzen niet alleen de tekeningen. De collega’s van 
Huisvesting stelden in april ook sfeerbeschrijvingen op van de verschillende ruim-
ten in gebouw A (Dagbesteding, behandeling en ondersteuning). Dat pand wordt 
als eerste gerealiseerd. Die sfeer ademt gastvrijheid, ontmoeting en verbinding. 
Even was er discussie over de vraag of de coronacrisis nog gevolgen zou moeten 
hebben voor het ontwerp. “Het afgelopen jaar werkten immers veel mensen van 
ondersteuning thuis. Sommigen dachten dat we dan wel met minder vierkante 
meters toe zouden kunnen”, vertelt Strategisch adviseur Huisvesting Irene Herben. 
Maar dat is niet zo. Deels omdat we starten in het gebouw met tijdelijke huisvesting 
voor alle dagbestedingsgroepen van AC de Schalm. Later wordt het gebouw pas 
geschikt gemaakt voor behandeling en ondersteuning. “Maar we zitten ook niet te 
ruim in onze vierkante meters omdat we in het gebouw ontmoeting centraal stellen. 
Daar heb je nu eenmaal oppervlakte voor nodig. Bovendien gaan we vanuit kantoor 
meer beeldbellen met de collega’s thuis”, aldus Irene.

Bij zo’n nieuwe fase hoort ook een andere werkstructuur. Geen werkgroepen meer, 
geen ophaalsessies of brainstormbijeenkomsten. Dat ligt achter ons. De bouwmen-
sen gaan nu onze plannen technisch invullen. Dan komen vast nog vragen boven 
die meedenken nodig maken. Die puntjes op de i gaan we natuurlijk organiseren. 
Ook de functie van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad verandert. Zij vallen 
terug in hun oorspronkelijke rol. Ze krijgen de komende tijd allerlei documenten 
voorgelegd. En die toetsen zij, zoals altijd.

Onze nieuwe werkstructuur is een stuk eenvoudiger dan de oude. Handiger is ie nu, 
efficiënter, en duidelijker ook over wie precies wat moet doen. Bovendien ligt de 
komende tijd verreweg het meeste werk bij onze externe partners. We hebben nu 
ook alle externe partners aan boord. De aannemer hadden we al, net als het bedrijf 
voor de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. IDverde completeert het 
team. Dat bedrijf gaat over de groenvoorziening. 
Het gaat nu echt beginnen

Nieuwbouw Son 
gaat bijna beginnen 

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Ere-opzicher Anthony Piek.

Lopend naar de ontbijtzaal verloor ik steeds mijn even-
wicht. Ik liep als een dronken vrouw, had steeds meer 
steun van mijn man nodig en toen kon ik nauwelijks meer 
lopen. Een hap van een broodje met gekookt ei viel zo-
maar uit mijn mond weer op het bord. Ik moest plassen 
en het lukte me niet om mijn broek open te maken. Rond 
het middaguur lag ik ineens op de intensive care van een 
ziekenhuis. Een herseninfarct. 

Eerst was ik helemaal overdonderd en in paniek door al-
les wat gebeurde. Maar toch kwam al snel mijn vechtlust 
weer naar boven. ‘Dit kan niet, dit mag niet, dit wil ik niet. 
Mijn lijf moet het gewoon weer gaan doen! Ik ga alles op 
alles zetten. Als ik straks ooit oma word, wil ik zélf mijn 
kleinkind kunnen vasthouden, wil ik zélf achter de kin-
derwagen kunnen lopen.’ Ik weet nog zo goed dat deze 
gedachte boven kwam. Eigenlijk vond ik het helemaal 
niet zo’n logische gedachte. Het was nog zo ver weg en ik 
wist überhaupt niet of het ooit zou gebeuren. Maar op de 
een of andere manier was het een gedachte die zich heel 
erg opdrong en steeds weer naar boven kwam.

Ik heb toen maar besloten om er mijn voordeel mee te 
doen. Tijdens mijn fysieke revalidatie is het steeds mijn 
ijkpunt gebleven. Als ik verdrietig of moedeloos was 
haalde ik elke keer hetzelfde beeld naar voren. Ik hield al 
knuffelend een lieve baby vast en ik liep als trotse oma 
achter de kinderwagen, pronkend met mijn kleinkind. 
Dat gaf me kracht en energie op de momenten dat ik het 
nodig had. Uiteindelijk ben ik ver gekomen, fysiek ben ik 
nagenoeg hersteld.

Natuurlijk kan zo’n beeld niet alles goed maken. Je kunt 
je nog zo inzetten, nog zo hard voor een doel vechten, 
maar in je hersenen moet herstelmogelijkheid aanwezig 
zijn. Dat is de eerste voorwaarde. Maar áls die mogelijk-
heid er is, kan een fijn toekomstbeeld zeker helpen om je 
herstelkans ten volle te benutten en om vol te houden. Ik 
heb ervaren dat positieve gedachten motiveren en je 
sterker maken dan je denkt!

En nu ben ik sinds kort echt oma! We hebben een prach-
tige kleindochter gekregen. Mijn houvast is werkelijk-
heid geworden, hoe fijn en bijzonder is dat!

Toekomstbeeld
Het is al bijna twaalf jaar geleden, maar de wanhoop 
kan ik nog terughalen alsof het gisteren is gebeurd. 
Samen met mijn man was ik aangekomen bij ons hotel 
in Tsjechië. Na jaren weer een weekje zonder kinderen 
op vakantie. Weliswaar moe, maar gezond ging ik naar 
bed. De volgende ochtend kon ik mijn linkerarm en 
-been niet meer goed gebruiken. 

Column door Jeannette Heijting, 
Ervaringsdeskundige niet-aangeboren hersenletsel
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“Duurzame inzetbaarheid is altijd 
maatwerk,” legt adviseur Rian van 
Duijnhoven uit. “Dat is logisch, want 
elke medewerker loopt tegen an-
dere vragen aan als het om inzet-
baarheid gaat. Het is algemeen be-
kend dat in de zorg de lichamelijke 
en geestelijke belasting hoog is. 
Door samen te kijken hoe we ie-
mand praktisch kunnen ondersteu-
nen, willen we zorgen dat een me-
dewerker zijn werk goed kan blijven 
doen en niet uitvalt.” 

Teamwerk
De eerste stap is dat een medewer-
ker erkent dat hij of lichamelijk of 
geestelijk overbelast wordt. Dat is 
soms een lastige stap. Zo had Per-
soonlijk Begeleider Lianne Suntjens-
Kersten zelf niet door dat ze tegen 
haar eigen grenzen aanliep. “Mijn 
collega’s hadden eerder door dat 
het niet zo goed met me ging. Tij-
dens een functioneringsgesprek 
werd me gevraagd hoe het nu écht 
met me ging. Toen besefte ik dat 
ik overbelast was. Wat me prak-
tisch hielp was dat collega’s soms 

taken van me overnamen. Via Rian 
kwam ik in contact met een coach. 
In een paar sessies leerde ik mijn 
werk beter te structureren en los te 
laten. SWZ dacht ook mee hoe ik 
mijn werk beter kon doen. Zo heb 
ik kantoortijd gekregen. Ik heb ge-
leerd dat ik de mails in die tijd kan 
beantwoorden. Het mooie is dat ik 
door de zorgzaamheid van mijn col-
lega’s op tijd aan de bel kon trekken 
en niet uitgevallen ben. Inmiddels 
heb ik mijn werkplezier weer voor 
100% terug. Sterker nog: de mooie 
gesprekken met cliënten geven me 
weer energie.”

Andere blik
Anita van de Kerkhof werkt al meer 
dan 35 jaar op Zonhove. “Mijn werk 

op Brink 20-22 geeft me enorm veel 
voldoening. Maar de cliënten heb-
ben veel zorg nodig en ons team 
was niet compleet. Daardoor werk-
ten we noodgedwongen veel met 
flexmedewerkers en ZZP’ ers. Ik ken 
het werk én de cliënten heel goed 
en voelde me verantwoordelijk om 
alles in goede banen te leiden en 
de vraagbaak te zijn. Ik was altijd, 
ook thuis nog, aan het werk.” De 
liefde voor haar werk hield Anita 
lang op de been. Toch kreeg ze 
steeds meer lichamelijke klachten 
en werd ze ook nog eens getroffen 
door corona. “Mijn lijf liet héél dui-
delijk weten dat het werk lichame-
lijk te zwaar was. Ook geestelijk 
vond ik mijn werk heel pittig. Toen 
ik noodgedwongen thuis aan het 
herstellen was, besefte ik dat ik be-
ter naar mijn lichaam moest luiste-
ren. Ik vroeg me af wat ik nou ei-
genlijk wilde.” SWZ zorgde dat ik 
naar een vitaliteitscoach kon en 
een capaciteitsmanager keek mee 
naar de bezetting op Brink 20-22. 
Binnen een jaar tijd veranderde er 
veel voor Anita. “Ik besefte dat ik 

beter voor mijn lichaam moest zor-
gen en heb mijn voedingspatroon 
aangepast. Daardoor ben ik 15 kilo 
afgevallen, maar belangrijker is dat 
ik lekkerder in mijn vel zit. Daar-
naast heb ik geleerd dat ik niet alles 
tegelijk hoef te doen. Minder multi-
tasken geeft mij meer rust in mijn 
hoofd. Daarnaast zijn we als team 
heel bewust aan de slag gegaan 
met het verminderen van de licha-
melijke belasting en een andere 
taakverdeling in het team. Daar-
door wordt de intensieve zorg be-
ter verdeeld. We zorgen voortaan 
met twee medewerkers voor één 
cliënt, waardoor de lichamelijke be-
lasting minder is. Door SWZ is beke-
ken hoe in het rooster piekbelastin-
gen van korte diensten voorkomen 
kunnen worden. Ik ben nog steeds 
niet de oude, maar ik heb wel mijn 
motivatie en werkplezier terug. Wat 
ik enorm waardeer is dat mijn col-
lega’s waar nodig taken overne-
men. De wijze les? Je kunt alleen 
goed voor anderen zorgen als je 
eerst goed voor jezelf zorgt.”

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

De coronamaatregelen hebben veel gevraagd van onze cliënten en medewerkers. Juist deze tijd heeft duidelijk gemaakt dat medewerkers goed 
voor zichzelf moeten zorgen om cliënten de juiste zorg en ondersteuning te geven. SWZ maakt al langer werk van duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Kort samengevat betekent dit dat we medewerkers praktisch helpen om lichamelijk en geestelijk goed voor zichzelf te zorgen. Zo 
kunnen ze beter hun werk doen en willen we het ziekteverzuim verminderen. Dat zorgt weer voor een vastere bezetting in teams. En juist dat vin-
den cliënten fijn én belangrijk.
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“Dit hadden ze al veel eerder moeten doen!”
Woonvorm de Munsel in Boxtel bestaat al 27 
jaar. Het pand is aan een grondige renovatie 
toe. Het nieuwe gebouw zorgt dat cliënten 
comfortabeler kunnen wonen en medewer-
kers prettiger kunnen werken. De grote ver-
bouwing was ook aanleiding om anders te kij-
ken naar de samenstelling van de drie units. 
De Munsel 2.0 heet dat in de wandelgangen. 
Cliënten, medewerkers en verwanten zijn er 
heel enthousiast over.

“De renovatie was een pittige puzzel,” vertelt in-
houdscoach Leonie Diemers. “We moesten na-
denken over wie waar zou gaan wonen na de re-
novatie. Begeleider Miranda vult aan: “De 
groepssamenstelling en ook de hulpvragen zijn 
in de loop der tijd veranderd. De renovatie was 
een mooi moment om te kijken hoe we naast het 
wooncomfort ook het woongenot van cliënten 
konden verbeteren. We hebben meer gekeken 
naar de individuele cliënt, naar zijn ontwikkeling 
en in welke groep hij zich thuis zou voelen.” Cliënt 
Matt vat het mooi samen: “Ik wil me nog beter 
thuis voelen bij De Munsel. Ik houd van gezellig-
heid, maar dat geldt niet voor iedereen op de 
groep. Straks kom ik bij gelijkgestemden te wo-
nen. Daar heb ik zin!”

Persoon centraal
Ook cliënt Bram kijkt uit naar de nieuwe groeps-
indeling. “Ik woon nog niet zo lang op De Munsel. 
Het lijkt me super chill om met mensen te wonen 
waar ik een klik mee heb. Lekker een biertje drin-
ken met mijn maat Matthew: daar kijk ik naar uit. 
Het mooie vind ik dat je kunt aangeven wat je zou 
willen veranderen. De begeleiding kijkt dan hoe 
dat kan. Zo heb ik al ideeën over koken op de 
groep.” Leonie vult aan: “De Munsel is een grote 
woonvorm met drie units. In de loop der jaren 
werd de indeling van de units steeds meer geba-
seerd op de zorgvraag. We kiezen nu bewust om 
vooral te kijken naar een betere aansluiting in 
persoonlijkheden en interesses.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynthia, Dirk en Carolien hebben nu al zin in hun 

nieuwe kamer!

Bram vat het heel kernachtig samen: “Vroeger 
werd er meer naar de beperking gekeken en nu 
naar de persoon daarachter.”

Vaste bezetting
Een grondig opgeknapt gebouw én een nieuwe 
groepsindeling… Dat is best spannend voor de 
cliënten, zeker voor de bewoners van het eerste 
uur. Toch zijn Cynthia, Dirk en Carolien dolblij met 
de nieuwe indeling. “Ik heb heel veel zin in mijn 
nieuwe groep en appartement,” vertelt Cynthia. 
“Ik krijg straks meer contact met bewoners die ik 
goed ken.” Carolien sluit zich daarbij aan: “Volgens 
mij wordt het gezelliger en trekken we nog meer 
naar elkaar toe. Maar het is ook spannend.” Dat 
geldt ook voor Dirk. “Ik zie er tegenop maar ik kijk 
er ook naar uit. De medewerkers leggen alles 
goed uit en dat helpt. Er is bij de nieuwe groeps-
indeling vooral gekeken naar de leeftijd en wie bij 
elkaar past. Ik vind dat ze dit veel eerder hadden 
mogen doen.” Matt vult aan: “Wat ook fijn is: straks 
krijgen de units een vastere bezetting. Zo leer je 
de medewerkers beter kennen en kunnen ze nog 

beter rekening houden met wat je wil en nodig 
hebt.” Leonie vindt dat ook een groot voordeel 
voor de medewerkers. “Zij hebben nu soms wel 
acht verschillende petten op. Als je vaker en rede-
lijk vast op een unit staat, hoef je minder te scha-
kelen.” De indeling van de vaste bezetting van de 
afdeling was een mooi moment voor teamreflec-
tie. “We hebben zelf aangegeven waarom we op 
welke unit willen werken,” vertelt Miranda. “Maar 
ook collega’s gaven aan waarom ze jou op een 
bepaalde unit zien staan.”

Dansje 
De medewerkers zagen De Munsel 2.0 meteen 
zitten. Toch vonden ze het ook spannend om hun 
plan aan cliënten en verwanten voor te leggen. 
Vooraf was goed nagedacht hoe ze het beste het 
gesprek konden aangaan. Corona gooide roet in 
het eten. “Dat was op een vreemde manier een 
zegen,” blikt Leonie terug. “We besloten de nieu-
we visie individueel te bespreken. De reacties wa-
ren overweldigend positief. Zo was er een ouder 
die bijna een dansje ging doen, omdat haar doch-
ter nu in een groep komt te wonen die beter bij 
haar past.” Ingrid, die vanuit De Munsel de ver-
bouwing coördineert, voegt toe: “Goede informa-
tie en communicatie is erg belangrijk. We hebben 
onder meer een tweewekelijkse informatiemail 
voor ouders, een speciaal mailadres voor vragen 
en een powerpoint over de renovatie.”

Mooier en makkelijker
We zouden het bijna vergeten: aanleiding voor 
De Munsel 2.0 is de renovatie van de woonvorm. 
Alle ruimtes worden grondig opgeknapt en ge-
moderniseerd. Een grote verbetering zijn de 
bredere deuren die voor rolstoelen beter toe-
gankelijk zijn, het minder gehorig maken van de 
kamers en een andere indeling van de badka-
mers, zodat er meer ruimte is. Elke bewoner 
heeft trouwens eigen keuze uit een aantal bad-
kamertegels, een kleur op de muur en gordij-
nen. “Waar nodig verhuizen bepaalde hulpmid-

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Renovatie woonvorm De Munsel hét moment om anders naar wonen te kijken

delen mee,” legt Ingrid uit. “Denk aan tilliften, 
maar bijvoorbeeld ook het systeem waarmee 
Cynthia zelf haar gordijnen kan bedienen.” De 
units worden stuk voor stuk gerenoveerd. Dat 
betekent ook dat bewoners tijdelijk moeten ver-
huizen. “We hebben gekozen voor de tijdelijke 
unit achter De Eekelhof in Schijndel,” legt Ingrid 
uit. “Daar woonden cliënten van de Eekelhof tij-
dens de renovatie van hun woonvorm. Ook hier-
bij hebben we gekeken naar wat een cliënt wil 
en aankan. Matt en Bram zullen bijvoorbeeld 
bijna 30 weken daar blijven. Matt lacht: “Dat vind 
ik prima, want het is hier net een vakantiehuisje!” 

Bram, Leonie, Ingrid, Miranda en Matt voor de tijde-

lijke woonunit achter De Eekelhof.
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Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver

Renovatie Woonvorm De Eekelhof afgerond:

De renovatie van de De Eekelhof gebeurde in 3 fa-
sen, waarbij elke unit apart werd gerenoveerd. De 
bewoners verhuisden tijdelijk naar een unit achter 
de woonvorm. Dankzij een strakke planning en or-
ganisatie verliep dat heel soepel, al gooide corona 
wel roet in het eten. Verwanten en vrijwilligers kon-
den bijvoorbeeld niet helpen met in- en uitpakken. 
Toch is Sjef heel tevreden over de verhuizingen. 
“We kregen een duidelijke plattegrond van onze 
tijdelijke kamer. Samen met de begeleiders heb-
ben we gekeken hoe je meubels op die kamer pas-
ten. Dat hielp om te kiezen wat in de opslag ging en 
wat niet. We kregen trouwens steeds duidelijke uit-
leg en veel hulp. Daardoor vond ik de verhuizing 
minder spannend, maar ik was toch best zenuw-
achtig. Gelukkig is het allemaal super gegaan.”

Van een huis naar thuis
Sjef woonde al drie jaar naar volle tevredenheid bij 
De Eekelhof. Maar na de renovatie is hij nóg meer 

te spreken over zijn studio. “De badkamer is hele-
maal vernieuwd en ik heb alles naar mijn zin kun-
nen maken. Alles is heerlijk nieuw en fris.” Dat komt 
omdat de cliënten een aantal materialen zelf kon 
uitkiezen, zoals gordijnen en vitrage en de badka-
merstegels. De renovatie van De Eekelhof was ook 
een mooie kans om de woonvorm mooier, comfor-
tabeler én veiliger te maken voor cliënten en me-
dewerkers. Alle deuren zijn brandwerend én bre-
der, waardoor een rolstoel er makkelijk door kan, 
de logeerkamer is gemoderniseerd en heeft een 
eigen terras gekregen, de nachtkamer voor mede-
werkers heeft een badkamer gekregen, er is een 
extra voorraadkamer gemaakt en de gezamenlijke 
keuken is gemoderniseerd.

Woonvorm De Eekelhof in Schijndel is grondig gerenoveerd. Alle cliënten moesten tijdelijk ver-
huizen naar een tijdelijke unit achter het gebouw. Dat was spannend en intensief. Maar het was 
ook de moeite waard! Alle cliënten en medewerkers zijn super blij met het eindresultaat. Of zoals 
cliënt Sjef het samenvat: “Het is nu echt mijn eigen stek geworden.”

“Het is nu écht mijn eigen stek”

Nieuwe folder klachtenregeling  
Door Bertine van Winkel, Bestuurssecretaris

SWZ wil goede zorg bieden en haar dienstverlening afstemmen op de wensen en behoeften van onze 
cliënten. Toch kan het zijn dat een cliënt of zijn vertegenwoordiger niet tevreden is over ons. Dan vin-
den wij het belangrijk dat een cliënt weet op welke manier hij zijn onvrede bespreekbaar kan maken of 
eventueel een klacht kan indienen. 

De oude gang van unit B (boven) en de nieuwe gang 

met meer ruimte, bredere deuren en meer rust.

Eekelhof is grondig gerenoveerd. En dit is de nieuwe entree die zorgt dat je meteen wel-

kom voelt. 

Boven: Zo zag de Eekelhof er eerst uit.  Daaronder: En 

dit is de nieuwe ‘look’!

Daar leren we namelijk van. We be-

schouwen een opmerking, sugges-

tie, wens, compliment of klacht als 

een gratis advies om onze zorg- en 

dienstverlening te verbeteren. In de 

wintereditie van deze nieuwsbrief 

maakten jullie daarom uitgebreid 

kennis met onze cliëntvertrouwens-

personen en onze klachtenfunctio-

naris. In deze nieuwsbrief willen we 

jullie attenderen op onze nieuwe 

folder over de klachtenregeling. In 

deze folder staat op een makkelijke 

manier uitgelegd wat cliënten of 

hun vertegenwoordigers kunnen 

doen als ze ontevreden zijn. De fol-

der ‘Bent u ontevreden’ staat op 

onze website. 

Op onze website staat overigens ook de  
volledige klachtenregeling. Beide documen-
ten vindt u op  www.swzzorg.nl onder het 
kopje: Ik wil meer weten / Organisatie / 
Klachtenregeling.  
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Corona schiep letterlijk afstand, maar zorgde 
figuurlijk dat we dichter bij elkaar kwamen. We 
kregen nog meer oor en oog voor elkaar. En we 
ontdekten dat digitale toepassingen ons kun-
nen helpen om op andere manieren contact te 
houden en informatie en kennis te delen. We 
zullen ook na corona (deels) op afstand blijven 
werken en ICT gebruiken om eenvoudiger, ge-
bruiksvriendelijker en flexibeler te werken. Dat 
heeft voordelen voor cliënten en medewerkers!

Halbe Huitema is Strategisch adviseur Informatie & 
Innovatie. Hij houdt zich onder meer bezig met het 
nieuwe ECD. “Bij SWZ gebruiken we nu Plancare 
voor het ECD. Maar deze leverancier heeft aange-
kondigd te stoppen met dit programma. Ook werd 
duidelijk dat Plancare in de praktijk niet altijd even 
toegankelijk en eenvoudig is. Samen met mede-
werkers en leden van de Cliëntenraad hebben we 
een wensenlijstje voor een nieuw ECD gemaakt. 
Grote wens was dat het ECD ook op bijvoorbeeld 
tablets en smartphones toegankelijk is. Dan kun-
nen medewerkers in bijvoorbeeld de huiskamers 
van cliënten of bij cliënten thuis het ECD samen 
invullen en bijwerken. Daarmee vergroot je heel 
praktisch de regie van de cliënt. Een tweede grote 

wens was dat het ECD voor cliënten en verwanten 
meer mogelijkheden zou bieden en tegelijkertijd 
eenvoudiger te gebruiken was.

Proeverijen
De wensenlijst was de basis om een aantal ECD-
leveranciers te selecteren. De volgende stap was 
om medewerkers en cliënten van de verschillende 
toepassingen te laten ‘proeven’. Uit deze proeve-
rijen is Ons van Nedap gekozen. Dit ECD-systeem 
scoorde een 7,3 in totaal en zelfs een 7,8 voor het 
cliëntenportaal. “Ons voldoet aan alles wat wij be-
langrijk vinden aan het ECD,” vat Halbe samen. “We 
krijgen straks een gebruiksvriendelijk systeem dat 
voor alle betrokkenen toegankelijk en bruikbaar is. 
Sterker nog: er komen meer mogelijkheden voor 
cliënten en verwanten om informatie te delen en 
toe te voegen.” Het nieuwe ECD zal stapsgewijs in-
gevoerd gaan worden. In mei start de implemen-
tatie en naar verwachting zal in februari 2022 heel 
SWZ overgestapt zijn op Ons.

De nieuwe werkplek
Corona heeft ons ook geleerd dat we niet altijd op 
een vaste werkplek onze taken hoeven uit te voe-
ren. ICT maakt het mogelijk om deels thuis te wer-

ken of juist vaker bij cliënten taken uit te voeren. 
Bij SWZ noemen we dat ‘de nieuwe werkplek’. Voor 
die nieuwe werkplek heb je wel de juiste hard- en 
software nodig. “Ons huidige Citrix-systeem werkt 
niet op mobiele apparaten, zoals tablets. Een an-
der nadeel is dat niet alle computerprogramma’s 
in Citrix geopend kunnen worden,” legt Halbe uit. 
“Tijdens corona hebben we in de praktijk gemerkt 
dat we het online samenwerken in ‘the cloud’ 
beter moeten faciliteren. Dat geldt extra sterk 
voor de ondersteunende diensten. Daarom is in 
mei het project ‘De nieuwe werkplek gestart. 
We gaan stapsgewijs over op andere soft- en hard-
ware. Daardoor kunnen we beter en eenvoudiger 
samenwerken vanuit flexibelere werkplekken. Zo 
kan bijvoorbeeld een medewerker die geen zorg-
dienst heeft vanuit huis aansluiten bij teambespre-
kingen en hoeven zorgmedewerkers niet meer 
per se op de pc in het kantoor administratie bij 
te werken. We hopen dat ‘De nieuwe werkplek’ op 
1 december bij heel SWZ ingevoerd is.”

Eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en
flexibeler werken bij SWZ

Door Hubertine van den Biggelaar, Tekstschrijver
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Marian Smits:
“Het thuiswerken is bijna een normale situatie aan 

het worden. Door enkel thuis te werken mis ik wel 

de verbinding met collega’s bij de koffie of de lunch. 

Daardoor hoor ik niet meer vanzelfsprekend wat er 

bij anderen speelt of waarmee SWZ allemaal bezig is. 

Verder mis ik het contact met cliënten en medewer-

kers die je op locaties treft. Dit geeft mij altijd posi-

tieve energie omdat je jezelf dan realiseert voor wie 

je je werk uitvoert.

Wel had ik nooit verwacht dat digitaal thuis werken 

mij zo goed af zou gaan. Ik heb hier veel in geleerd en 

Teams is voor mij inmiddels vanzelfsprekender dan 

bellen. Ook werkt het efficiënt omdat je geen reistijd 

hebt en via Teams korter overleg hebt dan fysiek. 

Maar ik mis dan weer wel een stuk gezelligheid en 

betrokkenheid. Gelukkig merk ik dat we steeds meer 

tijd nemen om ook via Teams persoonlijke aandacht 

te hebben voor elkaar.

Een voordeel van thuiswerken is wel dat ik niet meer 

in de file sta en dat de avonden daardoor ook langer 

zijn geworden.

Voor de toekomst zou het mijn wens zijn om huis-

werken en op locatie werken te kunnen combineren. 

Bijvoorbeeld 50% thuis en 50% elders. Ik heb de ver-

wachting dat dit ook beter werkt, omdat je dan op de 

dagen thuis administratieve klussen eerder oppakt 

en afrondt.”

Nannie Bouwmans:
“Het thuiswerken bevalt in technische zin prima. Je 

krijgt soms meer gedaan dan op kantoor in dezelfde 

tijd, omdat je minder verstoringen hebt (mensen die 

binnenlopen e.d.) Op kantoor weet iedereen je te vin-

den, ook met vragen die voor jou niet relevant zijn. 

Deze vragen komen nu ook niet meer bij mij terecht, 

maar vinden beter de weg in de organisatie direct 

naar de juiste persoon. Maar het contact met col-

lega’s mis ik ontzettend. Even kort overleggen als je 

elkaar tegenkomt, even dat kletspraatje en lachen 

bij de koffieautomaat. Het opvangen van dingen die 

gezegd worden op de gang, ik was veel meer op de 

hoogte van wat er speelt.

Ik ben bang dat zoveel mogelijk thuiswerken de 

norm blijft binnen veel organisaties. Ik hoop uitein-

delijk gewoon terug te gaan naar hoe het was voor 

corona. Ik mis echt de verbinding met collega’s en 

het opvangen van zaken op kantoor die nu volledig 

langs mij heen gaan.“

Sandra Ouwersloot:
“Het thuiswerken voelt heel dubbel. Enerzijds heeft 

het vele voordelen. Het scheelt enorm veel reistijd en 

je kunt veel flexibeler met je tijd omgaan. Ik woon 

ver van het werk (een uur rijden en met pontje etc.) 

dus dat is in mijn geval echt wel makkelijker nu. Even 

tussendoor iets regelen, gaat nu veel makkelijker en 

kost minder tijd. 

Anderzijds is de inhoud van mijn werk minder leuk 

en ook echt lastiger geworden. Ik mis vooral de in-

teractie met collega’s. Je wereldje wordt zo wel klein, 

zeker ook omdat veel coronamaatregelen buiten 

werktijd ook gewoon hun impact hebben. Voor co-

rona stond ik regelmatig voor een groep. Nu zit ik 

dagen achter mijn laptopje. Een stukje werkplezier 

is daarmee wel verloren gegaan. Zeker ook omdat 

de werkzaamheden waar ik mijn meeste tijd mee 

vul niet altijd ‘sexy’ zijn voor het merendeel van 

mijn collega’s. Van een afstand mensen enthousiast 

daarvoor krijgen en ‘samen doen’ is dan toch een 

stuk lastiger. Als je dan van nature niet iemand bent 

die het contact zelf snel zoekt, dan is het soms best 

eenzaam werken.

Ik verwacht naar de toekomst toe dat we nooit meer 

terug gaan naar hele dagen op kantoor of locatie 

(wat betreft de ondersteuning). Een goede mix van 

thuiswerken en op kantoor zou mijn voorkeur heb-

ben. Zeker als dit technisch ook steeds makkelijker 

wordt en meer mogelijkheden krijgt. Maar ik kan 

niet wachten om weer met een groep enthousiaste 

collega’s aan de slag te gaan!”

Marian van Kempen:
“Het nieuwe werken beviel me goed. Ik had eerst 

veel contact met collega’s via teams, bellen en mai-

len. De afgelopen maanden is meer rust gekomen in 

mijn werkzaamheden. Nu is dat contact wat min-

der. Daardoor heb ik het gevoel dat ik niet altijd vol-

doende in verbinding sta met mijn collega’s.

Ik heb het spontane contact met collega’s en cliën-

ten op het terrein verloren. Ik mis het enorm om met 

iemand te praten die je spontaan tegen komt.  Maar 

ik vind het aan de andere kant weer prettig dat ik 

geen reistijd heb en mijn werk voor een groot ge-

deelte kan doen wanneer het mij uitkomt. Ik breng 

bijvoorbeeld vaak de jongens naar school en als 

mijn agenda het toelaat ga ik eerst een uur hardlo-

pen voordat ik aan het werk ga. Deze tijd haal ik dan 

in de avonduren in als de jongens in bed liggen.

Ik verwacht voor de komende jaren dat we met el-

kaar veel flexibeler worden. Bijvoorbeeld digitaal 

overleg, flexibele werkplek, werken op momenten 

dat het zowel voor de organisatie als jezelf uitkomt. 

Mijn wens zou zijn dat iedereen zoveel mogelijk ge-

bruik kan maken van die flexibiliteit. Binnen mijn 

functie is dit vrij gemakkelijk en krijg ik alle ruimte 

om dit te doen. Dat zorgt ervoor dat werk en privé 

goed in balans zijn waardoor ik er veel voor mijn kin-

deren kan zijn en nog steeds een goede werknemer 

voor SWZ.”
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Nieuws
van de
Cliëntenraad

Wat vraagt de nieuwe wet van ons? 
Een belangrijke aanpassing in de Wmcz 2018 is dat 
de nieuwe Wmcz 2018 uit gaat van een gelaagd-
heid in de medezeggenschap. Ze verplicht zorg-
aanbieders van langdurige zorg die meerdere loca-
ties hebben, meerdere Cliëntenraden in te stellen.

Hoe hebben we de formele medezeggenschap 
nu geregeld? 
Binnen SWZ werken we momenteel met één Cliën-
tenraad die zowel de cliënten met een (ernstig) 
meervoudige beperking (EMB) in Zonhove en de 
Heriklaan vertegenwoordigt (middels verwanten) 
als de cliënten met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) (middels cliënten). 
Voor de cliënten met EMB is er daarnaast nog een 
regioberaad. Dit regioberaad draagt zeker bij aan 
de wijze waarop inspraak plaatsvindt, maar heeft 
niet de formele status van een Cliëntenraad. Voor 
de cliënten met NAH is er echter geen aparte Cliën-
tenraad op regionaal niveau. Op dit punt voldoen 
we dus niet aan de verplichtingen die de WMCZ 
2018 aan ons als zorgorganisatie stelt.

Hoe willen we bij SWZ invulling geven aan de 
Wmcz 2018? 
We stellen voor om het regioberaad voor cliënten 
met EMB te formaliseren naar een Cliëntenraad. In 
de praktijk fungeert het Regioberaad als een soort 
van Cliëntenraad, echter is het nog niet geformali-
seerd en leidt het soms in de praktijk ook tot on-
duidelijkheid over de specifieke rol en verwachtin-
gen. Zaken die op locatieniveau spelen (locatie 
Zonhove en Heriklaan) kunnen in deze raad wor-
den opgepakt. 

Ook voor onze cliënten met NAH willen we op regi-
onaal niveau een Cliëntenraad instellen. De af-
stand tussen de overleggen/beraden in de locaties 
en de huidige Cliëntenraad is groot. Cliënten met 
NAH zijn nu alleen vertegenwoordigd op hun loca-
ties of in de Cliëntenraad.

Door het Regioberaad te formaliseren naar een Re-
gionale Cliëntenraad en te onderzoeken of cliën-
ten met NAH en/of verwanten zitting willen ne-
men in een regionale Cliëntenraad, stellen we de 
structuur voor beide doelgroepen gelijk aan elkaar. 

Ook de rol van de huidige Cliëntenraad verandert 
door deze aanpassing. Door te gaan werken met 
twee Regionale Cliëntenraden, fungeert de hui-
dige Cliëntenraad als de Centrale Cliëntenraad 
van SWZ. Belangrijk is dat er goede afspraken zijn 
welke zaken onder het aandachtsgebied vallen 
van de Centrale Cliëntenraad SWZ en welke zaken 
bij de Regionale Cliëntenraden van SWZ. Deze af-
spraken hebben we vastgelegd in twee medezeg-
genschapsregelingen. 

Wat is het vervolg en welke bijdrage kunnen
cliënten of vertegenwoordigers leveren? 
De huidige (Centrale) Cliëntenraad heeft haar in-
stemming gegeven op de nieuwe medezeggen-
schapsstructuur. Dat betekent dat we de volgende 
stap kunnen gaan zetten: het formaliseren van de 
Regioraad van cliënten met EMB naar de Cliënten-
raad regio 1 en het oprichten van een Regionale 
Cliëntenraad voor cliënten met niet-aangeboren 
hersenletsel. Als er voldoende leden geworven zijn 
dan kan ook deze Regionale Cliëntenraad gefor-
maliseerd worden.

Daarom zijn we dringend op zoek naar cliënten of 
vertegenwoordigers die zitting willen nemen in 
de Regionale Cliëntenraad voor cliënten met niet- 
aangeboren hersenletsel. 

Ben je benieuwd wat jouw bijdrage kan zijn in 
een Regionale Cliëntenraad, wat het werk voor 
een Regionale Cliëntenraad inhoudt en hoe je 
invloed kunt hebben voor cliënten? Neem dan 
contact op met clientenraad@swzzorg.nl  

Door Bertine van Winkel, bestuurssecretaris

Sinds 01 juli 2020 is de Wmcz 2018 (Wet medezeggenschapsregeling cliënten zorginstellingen) van 
kracht. Deze wet vraagt van onze organisatie een aantal aanpassingen in de wijze waarop we in-
spraak en medezeggenschap voor onze cliënten organiseren. In de afgelopen maanden hebben 
we in de speciale werkgroep (vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en de bestuurssecretaris) 
hierover gesproken. 

Wet medezeggenschapsregeling 
cliënten zorginstellingen 2018


