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In juli stuurden we alle cliënten, vrijwilligers en medewerkers een 

ijscadeaubon. Om jou te bedanken. En om de zomer te vieren. 

Met de cadeaubon kan je een ijsje kopen. 

Heb jij er al één op? Of misschien wel twee!? 

Heb je nog geen ijsje gekocht? 

Je kan de bon inleveren tot en met 10 oktober 2021. 

Let op: Het kan zijn dat een ijssalon al eerder dicht gaat. 

Dus wacht niet te lang! 

Tip!

Lever je ijscadeaubon in bij de ijscaravan van Simpel 

en Puur (Plantagebaan 101, Wouwse Plantage). 

Hier werken cliënten van SDW in het werkatelier. 

Zij hebben een oude caravan helemaal opgeknapt en 

verbouwd (zie foto). 

Vanuit deze caravan verkopen ze nu heerlijk ijs!

Kijk op www.simpelenpuur.nl voor de openingstijden.
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Verbouwingen bij woonlocaties in Halsteren

Bij woonlocaties de Spil en de Beeklaan in Halsteren is er flink 

geklust. Bij de Spil heeft iedere bewoner nu een eigen badkamer 

en keuken. 

Ook is er een mooie gezamenlijke ruimte gekomen. Daar wordt 

dagbesteding gegeven en kunnen bewoners elkaar ontmoeten. 

Begeleider Melina zegt: ‘We spelen er bijvoorbeeld een spelletje, 

koken samen of drinken koffie. Er hangt een gezellige sfeer.’

Ook bewoner Jackie is blij met de verbouwing. Hij heeft nu een 

studio met eigen badkamer, mét zijn eigen Ajax-badmat. 

‘De keuken vind ik het allermooist. Die is nu helemaal van mij.’

Flinke verhuizing

Bij de Beeklaan was de verbouwing zelf iets minder groot.

Er werden 2 tussenmuren geplaatst. In plaats van 2 gedeeltes zijn 

er nu 3 gedeeltes waar in totaal 24 jongeren wonen.

Unitmanager Annika vertelt: ‘Na de verbouwing vond er een flinke 

verhuizing plaats. Zodat iedereen nu op de afdeling woont die het 

beste bij hem of haar past.’

‘We hebben de verbouwing en de verhuizing vooraf besproken in 

de bewonersraad. En daarna met alle bewoners.

Achteraf was bijna iedereen tevreden over de verhuizing.’

Foto links:

De nieuwe, 

algemene keuken 

van de Spil.

Foto rechts: 

Sommige 

bewoners van de 

Spil hielpen mee 

met sjouwen of 

schoonmaken.
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 Nieuw contract voor busvervoer

Bij SDW maken best veel cliënten gebruik 

van busvervoer. Zij gaan met de bus naar 

dagbesteding of het kinderdagcentrum.

PZN verzorgt op dit moment het busvervoer. 

Wij hebben met hen een contract. 

Dit contract loopt af op 1 januari 2022. 

Daarom moeten wij een nieuw contract afsluiten. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We hebben aan cliënten, het netwerk, de 

centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad 

gevraagd wat zij belangrijk vinden in het busvervoer. 

Dat deden we via een vragenlijst en een online bijeenkomst.

Daarna hebben we verschillende bedrijven gevraagd naar de 

kosten en andere afspraken. 

Op 23 augustus hebben 3 bedrijven een presentatie gehouden.

Hoe gaat het nu verder?

Binnenkort maken we de keuze met welk bedrijf we een nieuw 

contract afsluiten.

Welk bedrijf dus vanaf 1 januari het busvervoer gaat uitvoeren.

Maak jij gebruik van het busvervoer?

Zo ja, dan krijg je in november meer informatie. 

Belangrijk: Meld je op tijd af!

Ben je ziek? Of kan je niet naar jouw dagbesteding of 

kinderdagcentrum toe? Meld je dan op tijd af! 

Anders kost dit SDW geld. 

• Woon je bij SDW? Dan meld jouw begeleider jou af. 

• Woon je niet bij SDW? Meld je dan af via het vervoersportaal.  

Of bel naar PZN: 088-076 16 66. PZN is maandag tot en met 

vrijdag bereikbaar van 7.00 tot 17.00 uur.
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Jeroen is kok op woonlocatie Zuiderdreef

Woonlocatie Zuiderdreef in Bergen op 

Zoom is trots op Jeroen.

Jeroen kwam vanuit dagbesteding 

bij de Zuiderdreef werken. Hij leerde 

veel en ontwikkelde zich van cliënt tot 

medewerker van SDW.

Nu is Jeroen als kok aan het werk.

Afgelopen voorjaar tekende hij 

zijn arbeidscontract. Daar werd op 

geproost en een taartje gegeten.

Gefeliciteerd, Jeroen! En veel plezier in je werk als kok.

Wist je dat de medewerkers van de 

Tuinploeg met mooie foto’s in het 

tijdschrift van Samen in de Regio 

staan? 

In het tijdschrift wordt verteld wat 

de tuinploeg allemaal doet bij 

Fort de Roovere in Halsteren.

Vanuit het project ‘Zorg voor 

Groen’ is de Tuinploeg hier 

namelijk iedere dinsdag 

aan het werk.

Lees het artikel op 

https://sameninderegio.nl/

magazine-jubileum-uitgave

Tuinploeg op de foto voor tijdschrift



6

 Werk gezocht voor dagbestedingslocaties

Werk jij op een dagbestedingslocatie van SDW? 

Dan weet je hoe leuk het kan zijn om voor 

andere bedrijven of organisaties werk te doen.

Bijvoorbeeld:

• in- en ompakwerk, zoals tasjes vullen, 

producten inpakken, producten aftellen, 

producten in elkaar zetten.

• brieven printen, vouwen, in enveloppen 

stoppen, adresstickers plakken of 

kopieerwerk vouwen en snijden.

• hapjes en broodjes maken.

• artikelen maken om cadeau te kunnen 

geven, zoals vogelhuisjes, versieringen, 

cadeaupakketten.

Onze dagbestedingslocaties willen graag alle 

cliënten leuk en zinvol werk geven dat bij hen 

past. 

En waarmee zij een bijdrage kunnen leveren 

aan de samenleving.

Daarom zoeken we nog klussen.

Heb jij een klus voor SDW?

Heeft jouw bedrijf of organisatie een klus 

waarbij (veel) handmatige handelingen komen 

kijken? Schakel SDW in! 

Cliënten op onze dagbestedingslocaties gaan 

graag voor je aan het werk. 

Samen bekijken we wat de wensen zijn, welke 

deelhandelingen de opdracht bevat en hoe 

we het aan kunnen pakken. 
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Contactpersoon

Voor al je vragen over het uitbesteden 

van werk aan SDW kun je contact 

opnemen met Mariëlle Bastiaenen. 

E-mail: marielle.bastiaenen@sdwzorg.nl  

Telefoon: 088-259 3600

Kijk ook eens op: 

www.sdw.nl/ondernemen

Coronavirus bij SDW

Helaas is het coronavirus nog niet weg.

Gelukkig zien we bij SDW (bijna) geen mensen die ziek zijn door 

corona. Toch blijven we voorzichtig. 

Heb je klachten? 

Blijf dan thuis.

En laat je testen.

Woon je bij SDW? Dan testen we je thuis.

 

Krijg je zorg binnen de 1,5 meter?

Dan dragen we een mondkapje.

Ben je in contact gekomen met iemand met corona?

Dan ga je in quarantaine.

En ga je op vakantie naar het buitenland?

Volg dan de regels van de overheid op.

Wil je meer weten over de maatregelen van SDW?

Kijk dan op de website www.sdw.nl/nieuws/coronavirus

We blijven 

voorzichtig: 

hou je aan de 

coronaregels.
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SDW maakt zich klaar voor de toekomst

SDW is een grote 

zorgorganisatie. 

En in de zorg verandert er veel. 

Ook de komende jaren. 

Mensen worden steeds ouder. 

Ze hebben dus steeds langer 

zorg en meer zorg nodig.

We hebben hiervoor genoeg medewerkers nodig. 

Hoe pakken we dat aan? 

En hoe zorgen we dat onze woningen betaalbaar blijven? 

En duurzaam zijn?

Meedenken

We hebben hiervoor een plan gemaakt.

We noemen dit: ‘SDW op koers naar 5G’.

Veel cliënten, vrijwilligers en medewerkers hebben meegedacht 

over het plan voor de toekomst. Het plan is bijna klaar. 

In het plan staat welke richting SDW wil ingaan de komende 3 jaar. 

We gaan voor: Goed leven, Goed werk, Gezonde organisatie en 

Goede samenwerking. 

Advies centrale cliëntenraad

We hebben ook de centrale cliëntenraad (ccr) advies gevraagd 

over het plan. 

De ccr vindt dat de (mede)zeggenschap van cliënten nog meer 

naar voren mag komen. 

Verder vindt de ccr het een goed plan. 

De ccr wil SDW helpen om het plan uit te voeren.

We denken dat we het plan in oktober of november aan je kunnen 

laten zien. In de volgende SDW Nieuws lees je meer.

Of kijk eens op www.sdw.nl/5g
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Dansen met vrijwilliger Jolanda

Jolanda is al 25 jaar vrijwilliger bij SDW.

Later is zij ook bij SDW gaan werken, op het hoofdkantoor.

Als vrijwilliger leert ze bij dansschool Quick & Slow de 

deelnemers de moeilijkste dansen. Onder andere aan Marloes 

en Krista. Zij dansen ook al bijna 25 jaar.

Prachtige jurken

Marloes en Krista vertellen enthousiast over het dansen.

‘We oefenen in gewone kleding.

Maar bij wedstrijden dansen we in prachtige jurken.

De Weense Wals vinden we het moeilijkst.’

Krista danst het liefst de Rumba, met danspartner Rutger.

De Chachacha is de lievelingsdans van Marloes. Die danst zij met 

Gert-Jan. Allebei de dames zijn Nederlands Kampioen.

‘Plezier is belangrijk. We lachen dan ook veel tijdens de les. 

Bijvoorbeeld als Jolanda expres de dans verkeerd voordoet.’

Energie

Jolanda vertelt waarom ze al zo lang vrijwilliger is:

‘Na een drukke dag werken, krijg ik weer energie van het 

geven van een dansles. De spontaniteit van de deelnemers, de 

oprechtheid en de spontane knuffels; daar geniet ik van.

Ik heb inmiddels ook mijn dochter enthousiast gekregen.

Zij komt nu ook vrolijk meedansen!’

Dansen met een hoepel

Door corona heeft het dansen lang stil gelegen.

‘In het begin konden we nog oefenen met een hoepel tussen de 

dansers. Dan hadden we toch genoeg afstand. 

Maar ook daar moesten we mee stoppen.

We zijn dan ook heel blij dat we 16 september weer gestart zijn met 

dansen. Wel op 1,5 meter, dus met een hoepel tussen ons in.’ 

Jolanda is al 25 jaar 

vrijwilliger bij de 

activiteit dansen.

Krista (foto boven) en 

Marloes (foto onder) 

hebben veel plezier 

tijdens de danslessen 

van Jolanda.
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Naar de Top: diploma-uitreiking en Zomertoer 

‘Ik durf nu meer ‘Nee’ te zeggen tegen mijn 

collega’s, vrienden en familie. 

Ik durf ook te zeggen: ‘Wat bedoel je?’ wanneer 

iemand iets zegt of vraagt als ik het niet begrijp.’ 

John was 1 van de 5 cliënten die eind juli zijn 

diploma haalde voor de training Naar de Top.

Tijdens de training leerden de deelnemers om beter voor zichzelf 

op te komen. Ook ontdekten zij wat hun talenten zijn en maakten 

ze de eerste stappen om hun wens uit te laten komen. 

‘Ik vind het leuk om voor anderen te zorgen. Ik zou ook graag in 

een verzorgingstehuis willen werken’, ontdekte Michelle.

Naar de Top Zomertoer

In augustus en september organiseerde SDW de Naar de Top 

Zomertoer. Coaches en ervaringswerkers die de trainingen gaven, 

gingen langs SDW-locaties.

Zij lieten cliënten en begeleiders kennismaken met de training.

Geheel in zomerse stijl met ijsjes als traktatie.

Gratis voor cliënten van SDW

Ben je cliënt bij SDW? Dan kan je gratis meedoen aan de training.

Geef het door aan jouw begeleider. Er moeten meerdere cliënten 

op jouw locatie of in jouw team zijn die de training willen volgen.

Michel houdt zijn 

eindpresentatie.

Ook Kimberley 

haalde haar 

diploma. ‘Ik wil met 

mijn ervaringen 

anderen helpen.’

Meer informatie

Kijk op: 

sdw.nl/naardetop
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Boekenruilkast en plantenruilkast bij Purper

Ben je al eens bij Purper 

in Hoogerheide geweest?

Dit is een gezellige winkel 

in tweedehandskleding 

en nieuwe cadeau-

artikelen. 

Ze hebben daar 

ook deze toffe 

zwerfboekenkast en 

plantenruilkast. 

Zwerfboekenkast

Joëlle beheert de zwerfboekenkast. 

Ze sorteert de boeken en legt de kinderboeken apart. 

‘Je mag er boeken uithalen, inleggen of ruilen.’ 

Daarnaast laat ze regelmatig via instagram weten welke nieuwe 

boeken er te vinden zijn. 

Kijk maar eens op www.instagram.com/zwerfboekenkastjepurper 

 

Plantenruilkast

De plantenruilkast is een project van Frits. 

Hij werkt 3 dagen in de week bij Purper. 

Frits stekt en verzorgt de planten. 

‘Er komen veel mensen langs die een plantje ophalen of brengen. 

Zo maken wij als mensen de wereld wat groener. En vrolijker.’ 

Ook Frits houdt een account op instagram bij.

Dat is het account www.instagram.com/plantenruilkastpurper

Kom je ook een keer kijken? Je vindt Purper aan de 

Raadhuisstraat 49 in Hoogerheide.

Joëlle beheert de 

zwerfboekenkast.

Bijzondere 

samenwerking

Lydia is eigenaar 

van Purper én 

begeleider bij 

SDW. Door deze 

samenwerking 

kun je als cliënt 

van SDW in de 

winkel en het 

atelier van Purper 

werken. Lydia 

begeleidt jou 

daarbij, zodat 

je kunt leren en 

ontwikkelen.

Frits zorgt voor de plantenruilkast.
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Nieuws van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

Opstarten sector-cliëntenraden

In de vorige SDW Nieuws vertelden we over de nieuwe 

medezeggenschapsregeling. Sinds die tijd is er veel werk gedaan. 

Zo hebben de CCR en medewerkers van SDW regels opgesteld 

voor de cliëntenraden.

En hebben we een start gemaakt met de sector-cliëntenraden.

Er komen 3 sector-cliëntenraden, namelijk:

• Wonen 

• Ondersteuning thuis en dagbesteding

• Kind, Jeugd en Gezin

Leden van de sector-cliëntenraad luisteren, praten en denken mee 

over thema’s die voor alle cliënten in de sector belangrijk zijn. 

Sollicitatiegesprekken

De sector-cliëntenraad Ondersteuning thuis en dagbesteding heeft 

al sollicitatiegesprekken gehouden.

CCR-lid Jaap is voorzitter van deze sector-cliëntenraad: ‘Naast 

mijzelf waren ook Co van MET! erbij en coaches van de raden. 

We hadden hele leuke en open gesprekken met de kandidaten.

De meesten waren een klein beetje zenuwachtig, maar dat 

verdween snel.’

‘Na het voorstellen, spraken we over 

wat de sectorraad gaat doen.

En of de kandidaten voor zichzelf en 

anderen op kunnen komen en hun 

mening durven geven.

We hebben nu 5 mensen 

geselecteerd.

We hopen in september helemaal 

klaar te zijn om te beginnen.

Ik heb er veel zin in!’

Cliëntenraad 
locatie/team

Sector-
cliëntenraad

Cliëntenpanel

Centrale 
Cliëntenraad
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Lid worden sector-cliëntenraad

Ben jij cliënt bij SDW of een wettelijk vertegenwoordiger van een 

cliënt bij SDW? Dan kun je lid worden van een sector-cliëntenraad.

Er zijn nog plekken vrij.

Kijk voor meer informatie op www.sdw.nl/sector-cliëntenraden

Contact met de CCR

Heb je vragen voor de CCR? Of tips?

Stuur ons dan een e-mail via ccr@sdwzorg.nl 

Cliënten van ‘t Palet verrassen managers SDW

Eind juli hadden Koen en Robbert namens 

dagcentrum ‘t Palet in Roosendaal een afspraak 

bij het managementteam van SDW. 

Robbert hield een speech voor bestuurder 

Ingrid van Huijkelom. Hij wenste haar en het hele 

managementteam namens de cliënten van 

‘t Palet een fijne vakantie. 

Ook bedankte hij hen voor hun inzet en het harde werk tijdens de 

coronaperiode. Daar hoorde een klein bedankje bij en een lekkere 

reep chocolade. 

Robbert en Koen deelden de bedankjes uit. 

Van alle managers kregen zij een groot applaus!

Robbert en 

Koen verrasten 

bestuurder Ingrid 

en de andere 

managers van 

SDW met een 

speech en een 

bedankje.
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Bingo en andere tips om vallen te voorkomen

Als je kan lopen, dan wil je dit zolang mogelijk blijven doen. 

Door een val kan lopen soms moeilijker worden. 

Of lukt het (even) helemaal niet meer. 

Probeer daarom de kans op vallen te verkleinen. 

Oefeningen

Doe bijvoorbeeld oefeningen. Hiermee verbeter je jouw spierkracht 

en evenwicht. Probeer deze oefeningen eens:

1. 5x achter elkaar opstaan van een stoel zonder je handen te 

gebruiken.

2. 5x op de tenen gaan staan en dan weer zakken. 

Doe deze oefening biivoorbeeld aan de wasbak of de eettafel.

Nog een paar tips om vallen te voorkomen:

• Draag goed passende schoenen. Dan sta je steviger.

• Slik je medicijnen? Dan is het goed om je medicijnen regelmatig 

te laten controleren. Van sommige medicijnen kun je namelijk 

duizelig worden. Of worden je spieren slapper. 

• Eet lekker en gezond. Dan krijg je goede bouwstoffen binnen 

om de spieren sterk te houden.

• Laat je ogen ieder jaar controleren. Goed zien zorgt voor een 

beter evenwicht. En je ziet natuurlijk beter waar je kunt lopen.

Bingo-kaart voor veilig huis

Nog een goede tip is om je huis veilig te maken.

Hoe zorg je nou dat je huis veilig is? De therapeuten bij 

SDW verzonnen een leuke actie: de valpreventie-bingo.

Op deze bingokaart staan 9 vakjes.

In die vakjes staan punten waarop je jouw huis kunt controleren. 

Soms kun je met een kleine aanpassing een extra vakje afvinken.

Hoeveel vakjes kun jij afvinken? Je vindt de bingokaart op  

www.sdw.nl/mijn-sdw in het oranje blok ‘Handige informatie’.

Bewoners van 

woonlocatie 

de Lindenberg 

konden veel vakjes 

afvinken.
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Volg jij SDW al op sociale media?

Wist je dat SDW te vinden is op sociale media? 

Veel locaties en teams van SDW hebben een 

Facebookpagina. Of zelfs een Instagrampagina. 

En ook SDW als organisatie kan je volgen. 

Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. 

Krijg je handige tips. En lees je vooral veel leuke berichten. 

Benieuwd? Zoek eens naar ‘SDW 

Zorg’ op Facebook, Instagram, 

Twitter of LinkedIn. Of naar jouw 

woonlocatie, dagbestedingslocatie 

of ambulante team. 

Kleurrijk SDW

Bij SDW geloven wij in leven zoals jij dat wilt. 

Daar hoort ook bij dat je kan zijn wie je bent. 

Juist de verschillen maken jou bijzonder.

#kleurrijkSDW
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