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 Inhoud: artikelen in deze SDW Nieuws

Managementteam wenst je fijne feestdagen!

Paginanummer en onderwerp:

2 Fijne feestdagen voor jou gewenst 9 Interview met vrijwilliger

3 Gewonnnen: Special Media Award 10 Ilse werkt bij Simpel & Puur

4 Coronavirus bij SDW 11 In gesprek met gemeenten

5 Tom brengt bestellingen rond 12 Nieuws van de CCR

5 Purper bestaat 15 jaar 13 Sector-cliëntenraad van start

6 De klets-mee-pot 14 Nieuwe vertrouwenspersoon Marcella

7 Nieuw contract busvervoer 15 Heel SDW kookt en bakt

8 SDW klaar voor de toekomst   

Sinterklaas is net het land uit.

We maken ons nu klaar voor de kerstdagen. 

En we kijken terug op 2021.

Een jaar dat net als vorig jaar in het teken 

stond van corona.

Maar ook een jaar waarin we stappen 

hebben gezet naar de toekomst. 

Namens het hele managementteam wens ik 

je gezellige feestdagen. 

En alle goeds voor 2022!

Ingrid van Huijkelom

Bestuurder SDW
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SDW Journaal wint Special Media Award

Het SDW Journaal heeft een Special Media Award gewonnen! 

Deze awards worden ieder jaar uitgereikt aan mediamakers met 

een verstandelijke beperking.

Het SDW Journaal won in de categorie ‘Beste Multimedia Team’. 

De jury zei: ‘Het SDW Journaal is van professionele kwaliteit en een 

feest om naar te kijken!’

De jury vond ook dat er veel humor in het SDW Journaal zit. 

En dat het leuk gepresenteerd wordt. 

Maurits is 1 van de bedenkers van het SDW Journaal.

Hij ging samen met medewerker cliëntenparticipatie Zeynep 

naar de prijsuitreiking in Hilversum. Op kantoor Bovendonk keken 

ongeveer 20 cliënten via internet mee naar de prijsuitreiking. 

Het werd echt feest toen bekend werd dat SDW gewonnen had!

Wil je meer weten 

over het SDW 

Journaal? 

Of wil je de laatste 

editie zien? 

Kijk op www.sdw.nl/

journaal

Foto’s boven: 

Maurits krijgt de 

award.

Foto’s onder:

Op kantoor 

Bovendonk werd 

ook een feestje 

gevierd.
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Coronavirus bij SDW

Helaas is het coronavirus nog niet weg. 

En zijn er weer meer maatregelen tegen het virus. 

Op de website www.sdw.nl/nieuws/coronavirus lees je wat die 

maatregelen bij SDW zijn.

Heb je klachten? Blijf dan thuis.

En laat je testen. Ook als je al geprikt bent. 

Woon je bij SDW? 

Dan testen we je thuis op de woonlocatie.

 

Heeft 1 van je huisgenoten corona? 

Dan ga je in quarantaine.

En laat je je testen op dag 5. 

Ben je in contact geweest met iemand met corona? 

Meld dit bij jouw persoonlijk begeleider. Jouw persoonlijk 

begeleider geeft aan welke stappen je dan moet volgen.

Basisregels

Hou je altijd aan de basisregels.

Ook die staan op www.sdw.nl/nieuws/coronavirus. Bijvoorbeeld:

• Houd 1,5 meter afstand van anderen.

• Was vaak en goed je handen.

• Geef andere mensen geen hand.

• Hoest en nies in je elleboog.

• Zorg voor frisse lucht in huis.

• Draag een mondkapje waar dat nodig is.

Meer informatie

Heb je vragen over corona? Stel ze aan je persoonlijk begeleider.

TIP: Steffie legt in eenvoudige taal uit over het coronavirus, testen 

en prikken (vaccineren) op de website: https://corona.steffie.nl

Wees voorzichtig 

en hou je aan de 

coronaregels.

Heb je klachten? 

Blijf thuis en laat 

je testen!
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Tom brengt bestellingen rond voor slager

De winkel Purper in Hoogerheide bestaat 15 jaar. 

Dat werd gevierd! Alle medewerkers en 

vrijwilligers gingen gezellig mee uit eten.

Purper is een winkel met tweede-hands kleding, 

sieraden en tassen. Ook heeft Purper een 

creatief atelier. Daar worden leuke artikelen voor 

in de winkel gemaakt.

Cliënten van SDW werken in de winkel en in het 

creatief atelier.

Ook feest op Markiezaten en Touwbaan

Bewoners van woonlocatie Touwbaan in Oudenbosch gingen 

naar de dierentuin. Dit omdat de woonlocatie 10 jaar bestaat.

Het was een gezellige dag.

Ook de Markiezaten in Bergen op Zoom bestaat 10 jaar.

Cliënten en medewerkers van het kinderdagcentrum genoten 

van gebak om dit te vieren.

Purper viert 15-jarig bestaan

Slagerij Machielse in Wouw kreeg regelmatig de vraag of ze 

bestellingen ook thuis bezorgen.

Tom was met zijn loopbaanbegeleider op zoek naar 

passend werk. Bij voorkeur iets in vervoer.

En zo vonden ze elkaar! 

Tom brengt nu iedere woensdagmiddag bestellingen van de 

slager rond in Wouw en omstreken.

Veel plezier in je werk, Tom!
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 Klets-mee-pot voor cliëntenraden

Heb jij de ‘klets-mee-pot’ al gebruikt?

Deze glazen pot zit vol met kaartjes.

En op die kaartjes staan vragen.

Die vragen gaan over meepraten en meedenken.

We noemen dat medezeggenschap.

Hoe werkt de klets-mee-pot?

Trek 1 of meer kaartjes uit de pot.

En beantwoord allemaal de vraag.

Zo leer je elkaar op een leuke manier beter kennen.

En ga je met elkaar in gesprek over onderwerpen die voor jullie 

allemaal belangrijk zijn.

Ook helpen de vragen je om je mening te geven.

Met 2 of meer personen

Je kunt de klets-mee-pot met 2 personen gebruiken.

Maar ook met de hele cliëntenraad.

Heb jij de klets-mee-pot nog niet gezien?

Vraag er eens naar bij jouw coach cliëntenraad.

 Nieuw contract voor busvervoer

Met elkaar in 

gesprek over 

vragen uit de 

klets-mee-pot.
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 Nieuw contract voor busvervoer

SDW heeft een nieuw contract afgesloten voor 

het busvervoer.

Dat hebben we gedaan met vervoerder 

Connexxion.

We hebben fijne gesprekken gehad met hen. 

En goede afspraken gemaakt.

Zelfde chauffeurs en routes

Vanaf 3 januari gaat Connexxion het busvervoer 

uitvoeren.

Goed nieuws: de chauffeurs van de taxibusjes 

blijven dezelfde chauffeurs.

Ook de routes blijven in het begin nog hetzelfde.

Vervoersportaal

Connexxion heeft een eigen vervoersportaal.

Dat moet je dus vanaf 3 januari gaan gebruiken.

Hierin kun je zien wat de planning van die dag is.

Je ziet hoe laat het taxibusje bij jou voor de deur verwacht wordt.

En 5 minuten voor de aankomst van het taxibusje krijg je een 

telefoontje.

Zodat je op tijd klaar staat. Maar ook zodat je niet te lang buiten 

hoeft te wachten.

Rit beoordelen

Ook kun je je afmelden via het vervoersportaal voor een rit.

Dit moet je wel minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

En je kunt na iedere rit beoordelen of je het een fijne rit vond of 

niet.
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SDW in 2022 en 2023

SDW op koers naar 5G!

Dat is de titel van SDW’s 

plan voor de toekomst. 

Veel cliënten, vrijwilligers 

en medewerkers hebben 

meegedacht over dit plan. 

Droombestemming

In dit plan staat de droombestemming van SDW.

Die droombestemming is een wereld waarin iedereen 

ertoe doet. 

Een wereld waarin iedereen mee kan doen in de samenleving.

Daar wil SDW aan werken.

En daarom ondersteunen we jou bij wonen, werken, leren en leven.

4G’s

We gaan voor 4G’s, namelijk: 

• Goed Leven: samen met de cliënt denken in wat wél kan.

• Goed Werk: we gaan voor geluk en gezondheid in het werk. 

• Gezonde Organisatie: we maken duidelijke keuzes om onze 

doelen te halen.

• Goede Samenwerking: met partners in de regio.

Wat is dan die 5e G?

Op koers naar 5G betekent voor SDW niet een 5e G.

5G is namelijk een techniek voor mobiele telefonie.

Een techniek die staat voor flexibel en slim.

En dat past bij de toekomst SDW!

Je leest het plan voor de toekomst op de website www.sdw.nl/5g
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Mark is vrijwilliger op woonlocatie ‘t Zand

Mark is pas net gestart als 

vrijwilliger bij SDW, maar zijn hart 

ligt al langer in de zorg. 

En het hart van de cliënten ligt 

duidelijk bij Mark. 

Een jonge man als vrijwilliger, dat 

zien we niet vaak binnen SDW.

Voor de cliënten is dit heel leuk. 

Dat is ook te merken aan de 

goede klik die Mark heeft met de 

cliënten.

Puzzelen en kleuren

‘Ik help op de dagbesteding bij woonlocatie ’t Zand in 

Roosendaal. 

Ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld met de cliënten te kleuren of 

puzzelen. Daar ontspan ik zelf ook van’, zegt Mark.

Sociale contact

Ook bij andere organisaties is Mark vrijwilliger.

Voor mij is het ook een stukje invulling van mijn dag, nu ik wegens 

persoonlijke redenen niet werk. 

Dat sociale contact heeft iedereen nodig. 

Door voor een ander te zorgen zorg ik ook voor mijzelf.’

Opleiding

Mark: ‘Mede door mijn ervaringen als vrijwilliger hoop ik in de 

toekomst een opleiding te gaan volgen en in de zorg te gaan 

werken. 

Misschien wel bij SDW.’
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Ilse werkt bij Simpel & Puur

Ilse werkt bij Simpel & Puur in de Wouwse Plantage.

Simpel & Puur verkoopt leuke artikelen voor in je huis. 

Cliënten van SDW werken in het creatief atelier.

Zij maken producten voor de webshop. 

Ook helpen zij mee met de voorbereidingen van 

workshops die Simpel & Puur geeft aan klanten. 

En zijn er taken als verven en in de tuin werken.

Ilse vertelt wat zij van haar werk bij Simpel & Puur vindt.

Medewerker

‘Ik ben Ilse. Ik ben medewerker bij Simpel & Puur.

Ik werk hier al best wel een tijdje. 

En ik ga ieder keer met plezier naar mijn werk. 

We noemen elkaar medewerker en geen cliënt. 

Dat voelt fijn, want we ervaren het ook als werk. 

En niet als dagbesteding. We doen namelijk nuttige 

dingen om het bedrijf Simpel & Puur te helpen.’

Afwisseling

‘We helpen bij allerlei werkzaamheden die in die week 

nodig zijn. Je doet dus niet altijd hetzelfde. 

Natuurlijk heb je wel een paar taken die iedere week 

terug komen. Ik maak en ontwerp vaak stickers,  

tel de voorraad, reinig het koffiezetapparaat en 

maak persoonlijke opdrachten voor klanten.

Er is ook veel afwisseling. Er is genoeg te doen!

Die afwisseling vind ik fijn binnen Simpel & Puur. En als 

iets niet goed lukt, kan ik het altijd bespreken met Kristel.’

Werken bij Simpel & Puur

Wil je ook bij Simpel & Puur komen werken? Neem dan 

contact op met Startpunt via 088-259 3010 of startpunt@sdwzorg.nl

Bijzondere samenwerking

Kristel is eigenaar van Simpel 

& Puur én begeleider bij SDW. 

Door deze samenwerking 

kun je als cliënt van SDW in 

de winkel en het atelier van 

Simpel & Puur werken. Kristel 

begeleidt jou daarbij, zodat 

je kunt leren en ontwikkelen.
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Op gesprek bij de gemeente

Ervaringsdeskundige Maurits en medewerker 

cliëntenparticipatie Zeynep gingen op gesprek bij de 

gemeenten Steenbergen en Roosendaal.

Zeynep: ‘We willen dat de gemeenten beter weten 

wie SDW is en wie de cliënten zijn.

We hebben het bijvoorbeeld gehad over de 

communicatie vanuit de gemeente.’

Meelezen

Maurits vult aan: ‘Vanuit Bureau MET! willen we best 

brieven nalezen en feedback geven. Zodat de 

brieven duidelijker worden voor meer mensen.

Ik heb uitgelegd wat Bureau MET! is.

En dat we vanuit Bureau MET! ook trainingen kunnen geven.

Bijvoorbeeld waar je op kunt letten als er mensen met een 

verstandelijke beperking aan de balie staan met vragen.’

Verkiezingen

Zeynep zegt: ‘Ook hebben we het met beide gemeenten gehad 

over stemmen. Volgend jaar zijn er namelijk verkiezingen.

Voor veel van onze cliënten is dat best ingewikkeld.

We hebben de gemeenten gevraagd wat zij kunnen doen, zodat 

meer mensen met een beperking gaan stemmen.

Misschien kunnen ze onze cliënten wel een rol geven bij het 

stemmen?’

‘We vonden het fijne gesprekken.

We hebben de mensen van de gemeente aan het denken gezet.

En we hebben natuurlijk zelf ook meegedacht. 

We willen bij nog meer gemeenten langsgaan.

Zodat we ook daar mooie samenwerkingen kunnen opzetten.’
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Nieuws van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

Ik ben Gerard Pols. Ik ben nu ongeveer 3 jaar lid van de CCR. 

Onze dochter Tessa gaat al jaren met heel veel plezier naar de 

dagbesteding van De Plataan. 

Daarom wilde ik graag iets doen voor de cliënten van SDW.

En ben ik lid geworden van de CCR.

Ik vind het hartverwarmend te zien met hoeveel passie en plezier 

de medewerkers en leiding van SDW zich inzetten voor de cliënten. 

Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering. Samen met de andere 

CCR-leden draag ik hier graag mijn steentje aan bij.

Sector-cliëntenraden

In de SDW Nieuws van september schreven we over de 

sollicitatiegesprekken voor de 3 sector-cliëntenraden. 

Deze zijn inmiddels bijna allemaal afgerond.

De sector-cliëntenraden Ondersteuning Thuis & Dagbesteding 

en Kind, Jeugd & Gezin hebben zelfs al de eerste vergaderingen 

gehad.

Samen met de cliëntenraden van de teams/locaties en met de 

CCR, geven de sector-cliëntenraden advies aan SDW over het te 

voeren beleid. In 2022 stellen we vast welke onderwerpen in welke 

raad besproken worden. En hoe de communicatie tussen de 

verschillende raden en SDW het beste kan.

Advies

Dit jaar heeft de CCR niet alleen de sector-cliëntenraden 

opgestart. We hebben ook advies gegeven. 

Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

• het vernieuwen van de Algemene Voorwaarden.

• de kosten voor de servicediensten in 2022.

• diverse vragen bij huisvesting (gebouwen).

• het plan ‘SDW op koers naar 5G’ (zie ook pagina 8).

Vragen of tips?

Heb je vragen 

of tips voor de 

CCR? Dan horen 

wij dat graag via 

ccr@sdwzorg.nl

CCR-lid Gerard Pols
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VVV-bonnen voor de Plataan

Een vrijwilliger van dagcentrum de Plataan is overleden.

Hij was nog niet heel lang vrijwilliger. 

Maar kwam wel regelmatig op de locatie. 

Hij had een band opgebouwd met voornamelijk 1 cliënt. 

En hij genoot van het vrijwilligerswerk!

Als een vrijwilliger overlijdt, dan stuurt SDW een mooi boeket 

naar de familie. 

De familie van deze vrijwilliger gaf aan dat zij geen boeket 

hoefden. Ze wilden liever een donatie aan de Plataan geven. 

En zo kreeg de Plataan VVV-bonnen.

De cliënten van de groep waar de vrijwilliger altijd kwam, dachten 

goed na over wat ze zouden kopen van de bonnen.

Ze hebben er mooie kerstversieringen van gekocht.

Dat vinden wij heel mooi bedacht!

De Plataan dacht 

goed na over wat ze 

zouden kopen van 

de VVV-bonnen.

Sector-cliëntenraad ontmoet sectormanager

In oktober was de sector-cliëntenraad Ondersteuning 

Thuis & Dagbesteding er klaar voor: de eerste 

vergadering met sectormanager Hilde Hulsen.

Hilde: ‘Tijdens deze eerste vergadering samen, stelde 

iedereen zichzelf voor. De leden hadden elkaar al eerder 

ontmoet, maar ik hen nog niet.

We maakten ook afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld over 

hoe vaak en wanneer we in 2022 gaan vergaderen.’

‘     Het is een enthousiaste raad die zich in gaat zetten voor alle 

cliënten van deze sector. Samen kijken we naar wat goed gaat en 

wat we nog kunnen verbeteren’, zegt Hilde.
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Marcella is vertrouwenspersoon voor cliënten

Marcella Karstens is een nieuwe vertrouwenspersoon 

voor cliënten van SDW. 

Marcella: ‘Heb je een vraag of klacht over de 

ondersteuning of zorg van SDW? 

Dan kun je mij bellen of mailen.

Ik bied voornamelijk een luisterend oor. 

Ik heb de volle aandacht voor jouw verhaal. 

Als je wilt, kan ik je ook advies geven.’

‘Ik werk niet voor SDW, maar voor het LSR. SDW heeft LSR 

ingeschakeld om onafhankelijke vertrouwenspersonen te bieden. 

Alles wat je met mij bespreekt, blijft tussen ons. 

Met jouw toestemming kan ik zo nodig helpen om tot een oplossing 

te komen.’

Heb je te maken met zorg die je niet wilt? Dan kun je ook in 

vertrouwen praten met Antje Walhout of Ine van Doornmalen. 

Je vindt de contactgegevens van alle vertrouwenspersonen op de 

achterkant deze SDW Nieuws.

Of kijk op www.sdw.nl/mijn-sdw/vertrouwenspersoon

Marcella is 

vertrouwenspersoon.

Leden gezocht voor sector-cliëntenraden

Ben jij cliënt bij SDW? Of ben jij een vertegenwoordiger van een cliënt? 

En wil je graag meepraten en meebeslissen over het beleid bij SDW? 

Er zijn nog enkele plekken vrij in de sector-cliëntenraden! 

Voor meer informatie of aanmelden: ga naar www.sdw.nl/sector-clientenraden
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Heel SDW kookt en bakt

Eind oktober organiseerde dagcentrum de Plataan in 

Roosendaal een themaweek: heel de Plataan bakt.

Iedere groep bakte een heerlijke taart!

De jury heeft heel wat gesnoept.

Het was lastig kiezen 

Uiteindelijk heeft groep de Populier gewonnen.

Eigenlijk waren er alleen maar winnaars.

Daarom kreeg iedereen een bakdiploma. 

Clown Saartje deelde de diploma’s uit.

OPROEP: Heb jij een lekker recept? We delen het graag in de rubriek ‘Heel SDW kookt 

en bakt’. Stuur jouw recept naar communicatie@sdwzorg.nl. En vergeet niet om foto’s 

mee te sturen: foto’s van het resultaat, maar ook als je het recept aan het maken bent!

Foto boven: de jury aan het werkFoto’s 

links: er werden lekkere en mooie taarten 

gebakken.

Foto links: het was een gezellige themaweek op de Plataan.

Foto midden: de jury kijkt, ruikt en proeft.

Foto’s rechts: boven: de Populier heeft gewonnen; onder: clown Saartje deelt bakdiploma’s uit.
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