Verslag SDW van 2021
Goed Leven

Goed Werk

1. Coronavirus
2. Vernieuwen en
verbeteren
3. Werkgroep ‘Elkaar
ontmoeten’

1. Coronavirus
2. Ambassadeur
gehandicaptenzorg
3. Onderzoek
tevredenheid

4.
5.
6.
7.

4. Werven van goede
medewerkers

Medezeggenschap
Special Media Award
Tevredenheid cliënten
Wet zorg en dwang

914 medewerkers
291 vrijwilligers
Cijfers: in 2021 stonden							
50 pleeggezinnen
8 gezinshuizen

1 | Verslag 2021

Gezonde
Organisatie
1.
2.
3.
4.
5.

Plan voor de toekomst
SDW Fit
Sluiting de Schans
Leren en verbeteren
Functioneren van de
teams

klaar voor

1858 cliënten

Goede
Samenwerking
1. Samen Onbeperkt
2. Care Innovation
Centre
3. Huis van de Wijk &
Zoom-In

Goed Leven
1

Coronavirus

Begin 2021 hadden we 3 grote uitbraken op woonlocaties. Er waren zowel veel cliënten als
medewerkers besmet. We leerden dat we een plan moesten hebben. Een plan met stappen
die genomen moeten worden om de ondersteuning in moeilijke situaties te blijven geven.
In 2021 startte het coronateam ook om met cliënten te overleggen.
Tijdens die overleggen spraken we over hoe cliënten de maatregelen ervaren.
En hoe we de communicatie naar cliënten en netwerken kunnen verbeteren.
Het coronateam was ook nauw betrokken bij het vaccineren (prikken) van de cliënten op de
woonlocaties. Dit was nog best lastig. Het coronateam leerde er wel veel van.
Daardoor ging de boosterprik in december een stuk soepeler.

2

Vernieuwen en
verbeteren

In 2021 startten bij SDW 4 innovatiecoaches. Innovatiecoaches kijken waar cliënten en
begeleiders van SDW tegenaan lopen. En welke oplossingen daarvoor zijn.
De innovatiecoaches onderzochten bijvoorbeeld:
• Het Robotmaatje. Dat is een robot die cliënten kan helpen.
• Slimme brillen. Met een slimme bril kan op afstand iemand meekijken.
• De slaaprobot Somnox en slaapknuffels om rustig in slaap te vallen en beter te slapen.
Ook is in 2021 het beeldbellen verder mogelijk gemaakt onder cliënten die thuis ondersteuning
krijgen (ambulante cliënten).
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Werkgroep ‘Elkaar
ontmoeten’

Een vriendschap, relatie of een maatje: cliënten geven regelmatig aan daarnaar op zoek te
zijn. Door corona kwam er nog meer vraag naar.
In de werkgroep ‘Elkaar ontmoeten’ zijn in 2021 cliënten én medewerkers van SDW samen aan
de slag gegaan met deze vraag.
Zij stelden een vragenlijst op voor cliënten.
Zo onderzochten zij welke behoeftes er zijn op het gebied van sociale contacten en vrije tijd.
Daarna is de werkgroep op zoek gegaan naar oplossingen.
Zo is onder andere de keuze gemaakt om in 2022 te starten met ABCDate.
ABCDate is een landelijke datingsite voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer over ABCDate op www.sdw.nl/abcdate

4

Medezeggenschap

SDW vindt het belangrijk dat cliënten (en vertegenwoordigers) meedenken, meepraten en
meebeslissen over dingen die belangrijk zijn. We noemen dat: medezeggenschap.
Sinds december 2020 heeft SDW een nieuwe regeling medezeggenschap.
In 2021 zijn we met die regeling aan de slag gegaan.
Nieuw zijn bijvoorbeeld de sector-cliëntenraden.
In 2021 zijn de leden gezocht voor die sector-cliëntenraden.
En hebben de eerste kennismakingen en vergaderingen plaatsgevonden.
Lees meer over de sector-cliëntenraden en meepraten op www.sdw.nl/meepraten
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Special Media
Award

Het SDW Journaal is een video voor cliënten van SDW, gemaakt door cliënten van SDW.
Op een grappige en goed te begrijpen manier worden cliënten op de hoogte gehouden van
verschillende onderwerpen die bij SDW of in de samenleving spelen.
Er wordt 4x per jaar een SDW Journaal gemaakt.
In 2021 won het SDW Journaal de Special Media Award.
Dit is een prijs voor mediamakers met een verstandelijke beperking.
De jury zei: “Het SDW Journaal is van professionele kwaliteit en een feest om naar te kijken!”
We zijn erg trots op deze prijs!
Zie de laatste versie van het SDW Journaal op: www.sdw.nl/journaal
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Tevredenheid
cliënten

In 2020 vroegen we aan cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers wat zij van SDW
vinden. Wat gaat goed? En wat kan beter?
Met de uitkomsten van dat onderzoek maakten we verbeterkaarten.
De teams zijn in 2021 met de verbeterkaarten aan de slag gegaan, samen met cliënten en
cliëntvertegenwoordigers.
Een aantal verbeteracties is opgepakt. Maar door het coronavirus is niet alles gelukt.
Afgesproken is dat de teams de openstaande verbeteracties in 2022 oppakken.
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Wet zorg en
dwang

Soms vinden anderen dat je zorg nodig hebt die je zelf niet wilt. Dit heet onvrijwillige zorg.
Moet je bijvoorbeeld tegen je zin medicijnen gebruiken? Of moet je op een vaste tijd naar
bed en ben je het daar niet mee eens? Dan krijg je onvrijwillige zorg.
Wil je iets doen, maar mag je dat niet? Dan krijg je ook onvrijwillige zorg.
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt wanneer onvrijwillige zorg gegeven mag worden.
En welke stappen SDW moet nemen als er onvrijwillige zorg gegeven wordt.
Bij SDW houdt de commissie onvrijwillige zorg in de gaten hoe het bij SDW gaat met
onvrijwillige zorg. En of de Wzd goed uitgevoerd wordt.
Ook kunnen teams bij deze commissie terecht met vragen over de Wzd en onvrijwillige zorg.
In 2021 heeft de commissie onvrijwillige zorg verschillende acties opgepakt, zoals:
• Locaties bezocht. De commissie ging dan in gesprek met de unitmanager, een
begeleider en een gedragsdeskundige over onvrijwillige zorg.
• Een nieuw plan gemaakt om de medewerkers van SDW te laten leren over de Wzd.
• Spreekuren gestart. Medewerkers kunnen dan zonder afspraak hun vragen stellen.
Ook maakt de commissie overzichten over welke onvrijwillige zorg er bij SDW wordt
gegeven. En of dat dan goed gaat volgens de Wzd.
Volgens die overzichten werd er in 2021 minder onvrijwillige zorg gegeven dan in 2020.
We denken dat dat komt doordat er meer aandacht voor onvrijwillige zorg is gekomen.
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Goed Werk
1

Coronavirus

Net als de cliënten, hebben ook onze medewerkers te maken gehad met het coronavirus.
Maatregelen en besmettingen zorgden ervoor dat veel van de medewerkers werd gevraagd.
Zij moesten hun werk deels anders doen. Ze moesten steeds bedenken wat nog wel kon.
SDW is trots op haar medewerkers en vrijwilligers. Want ondanks deze lastige tijd hebben zij er
steeds voor gezorgd dat de ondersteuning aan cliënten zo goed mogelijk door kon gaan.
Dat vroeg flexibiliteit en creativiteit. Ook van de cliënten trouwens.
Daarom organiseerde SDW diverse waarderingsacties om iedereen te bedanken.
Zoals de zomeractie waarbij cliënten, medewerkers, vrijwilligers, pleegouders en
gezinshuisouders een tegoedbon kregen voor een heerlijk ijsje!

2

Ambassadeur

gehandicaptenzorg

Sabrina Alleman is bij SDW de eerste officiële ambassadeur gehandicaptenzorg.
Een ambassadeur is een vertegenwoordiger.
Sabrina zet zich als ambassadeur in om de gehandicaptenzorg goed in beeld te brengen.
Bijvoorbeeld bij studenten en mensen die een baan in de zorg zoeken.
Zij heeft hiervoor in 2021 een opleiding gevolgd.
Sabrina gaat als ambassadeur naar banenmarkten en informatiebijeenkomsten.
Om daar te vertellen over SDW en de gehandicaptenzorg. Ze richt zich ook op de opleidingen.
“Ik wil dat studenten een goed beeld krijgen van de gehandicaptenzorg.
Zodat ze weten wat het werk inhoudt. En dat de studenten zien hoe divers de doelgroep is.”
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4

Onderzoek
tevredenheid

Werven van goede
medewerkers

In 2021 voerden we een onderzoek uit onder de medewerkers van SDW.
We onderzochten de tevredenheid van de medewerkers over werken bij SDW.
Daarbij kwamen de volgende resultaten naar voren:
Top 3 met verbeterpunten voor SDW:
Top 3 waar de medewerkers trots op zijn:
• Elkaar aan durven spreken als iets niet
• Cliëntgericht werken.
goed gaat of beter kan.
• Samenwerken met collega’s.
• De werkdruk.
• Zelf verantwoordelijk zijn.
• Kennis delen binnen de teams.

In 2021 hebben we de werving van medewerkers verbeterd.
Werven betekent: het zoeken en aannemen van medewerkers.
We vinden het belangrijk om goed personeel en genoeg personeel bij SDW te hebben.
Zodat we alle cliënten de best mogelijke ondersteuning kunnen geven.
Voorbeelden van verbeteringen in de werving zijn:
• Een nieuwe, extra website die zich richt op het zoeken van nieuwe medewerkers. En van
nieuwe vrijwilligers en pleegouders. Kijk maar eens op www.samenwerkenbijsdw.nl
• Gesprekken met medewerkers die bij SDW weggingen. We vroegen deze medewerkers
waarom ze weggaan. En wat SDW als werkgever kan verbeteren.
• Verbeteringen in de communicatie naar mensen die solliciteerden.
• Verbeteringen in het systeem bij solliciteren.
• We hebben een adviseur Werving & arbeidsmarktcommunicatie aangenomen.
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Gezonde Organisatie
1

2

Plan voor de
toekomst

SDW Fit

In 2021 hebben we een plan voor de toekomst gemaakt.
Veel mensen hebben meegedacht over dit plan: cliënten, medewerkers, vrijwilligers, de
Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en organisaties waar we mee samenwerken.
Dat plan heet ‘SDW op koers naar 5G’.
5G verwijst naar het netwerk voor telefonie.
Het staat voor ontwikkeling, flexibiliteit, verbinding en efficiëntie.
Dat past bij de toekomst van SDW.
Je leest over dit plan van de toekomst op www.sdw.nl/5G

In 2021 startten we het programma ‘SDW Fit’.
SDW moet ‘financieel fit en gezond’ zijn.
We bedoelen daarmee: we moeten niet meer geld uitgeven dan dat we binnenkrijgen.
In het programma ‘SDW Fit’ onderzochten we 4 teams.
We onderzochten hoe deze teams hun kosten in balans houden.
Zodat ze geen geldtekort hebben of krijgen.
We keken daarbij wat goed gaat en wat beter kan.
De resultaten deelden we met alle andere teams. Zodat we van elkaar kunnen leren.
In 2022 gaan we door met SDW Fit.
Het is een goede manier om van elkaar te blijven leren en te verbeteren.
Niet alleen voor een ‘financieel gezonde’ organisatie.
Maar ook voor een Goed leven voor de cliënt en Goed werk voor de medewerker.
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Sluiting de
Schans

4

Leren en
verbeteren

Woonlocatie de Schans in Halsteren voldoet niet meer aan de wensen en eisen die SDW aan
een woonlocatie stelt.
We willen goede kwaliteit van zorg aan de bewoners van de Schans kunnen garanderen.
Daarom is de keuze gemaakt om de Schans te sluiten.
En zijn we in 2021 op zoek gegaan naar een ander thuis voor de bewoners.
Bijvoorbeeld op het terrein van S&L Zorg in Bergen op Zoom.
Natuurlijk in nauw overleg met de cliëntvertegenwoordigers.
De laatste bewoners van de Schans verhuizen in de zomer van 2022.

We willen graag dat alles goed verloopt.
Toch kunnen we niet voorkomen dat er wel eens iets mis gaat.
Bij SDW zetten we gemaakte fouten en ongewenste situaties in een systeem.
Zodat we van die ongewenste situaties kunnen leren.
En in de toekomst zo’n ongewenste situatie kunnen voorkomen.
Zo verbeteren we de zorg aan de cliënten.
Krijg je zorg die je niet wilt? Of ben je ontevreden over de zorg die je krijgt?
Dan kun je daar over praten met een cliëntenvertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon luistert naar jou en neemt jouw verhaal altijd serieus.
Als je wilt, geeft de vertrouwenspersoon je advies. Of zoeken jullie samen naar een oplossing.
Op www.sdw.nl/mijn-sdw/vertrouwenspersoon vind je de contactgegevens
van de cliëntenvertrouwenspersonen.
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5

Functioneren van
de teams

Onder de medewerkers is besproken:
• wat goed gaat en waar is het team trots op?
• waar kan het team nog beter in worden?
Op nummer 1 als punt van trots staat bij de teams: samenwerking tussen de collega’s.
Teams zijn ook trots dat de zorg en ondersteuning die ze geven past bij de cliënt.
We noemen dat: cliëntgerichte zorg.
Daarnaast noemden teams ‘positiviteit en creativiteit’ en ‘het zorgen voor een veilige werkplek’
als punten waar ze trots op zijn.
Door het coronavirus is er in 2021 meer op afstand samengewerkt.
Denk hierbij aan online overleggen via Teams. Dat had voordelen.
Maar we zien ook dat eind 2021 bij de teams de wens groot was om elkaar weer écht te
ontmoeten. En zo samen te werken aan de ontwikkeling van het team.
Daarnaast zien we dat teams het belangrijk vinden om te blijven werken aan
kennis en vaardigheden.
Teams zien de zorgvragen van cliënten veranderen.
Daar horen nieuwe kennis en andere vaardigheden bij.
Want teams willen de cliënten zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen.
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Goede Samenwerking
SDW werkt met veel organisaties samen.
Onze samenwerkingen zijn erop gericht om de zorg en ondersteuning aan onze cliënten zo goed
mogelijk te laten verlopen. Of om kennis en ideeën op te doen.
Zodat we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

1

Samen
Onbeperkt

SDW werkt veel samen met S&L Zorg en Sovak.
Dit zijn ook organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in West-Brabant.
We werken samen onder de naam Samen Onbeperkt.
Bijvoorbeeld bij het opleiden van leerlingen in leer-werktrajecten.
In 2021 werkten we samen aan het project: Nachtzorg.
In dat project onderzochten we welke nieuwe hulpmiddelen er zijn om beter te kunnen slapen.
Ook heeft SDW binnen dit project een soort vragenlijst gemaakt. Met die vragenlijst kunnen
begeleiders of behandeleren beter de slaapproblemen van een cliënt onderzoeken.
Daarnaast zijn we binnen Samen Onbeperkt gestart met een moreel beraad.
Moreel beraad betekent: een gesprek waarin je samen een situatie uit de praktijk onderzoekt.
Het gaat dan om een situatie waarbij je twijfelt wat het goede is om te doen.
Door samen over moeilijke kwesties te praten, leer je van elkaar.
Er ontstaat meer begrip voor andere standpunten.
Zo kunnen we de zorg en ondersteuning voor onze cliënten verbeteren.
We vonden de gesprekken in 2021 waardevol. We gaan in 2022 door met deze gesprekken.
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2

3

Care Innovation
Centre

Huis van de Wijk
& Zoom-In

Het Care Innovation Centre (CIC) zet zich in voor vernieuwingen, verbeteringen en
samenwerkingen in de zorg.
Het CIC werkt met een vaste groep organisaties om verbeteringen in de zorg voor elkaar te
krijgen. Die groep noemen ze de partners van het CIC.
SDW is in 2021 partner geworden.
Het CIC organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij kennis en ervaring tussen verschillende
organisaties wordt gedeeld.
Via het CIC zijn we bijvoorbeeld gestart met een proef met ‘slimme brillen’.
Dat is een bril waarbij iemand op afstand mee kan kijken.

In Bergen op Zoom werkt SDW nauw samen met andere welzijnsorganisaties en de gemeente.
Dat doen we in de projecten Zoom-In en Huis van de Wijk.
Bij Zoom-In kunnen buurtbewoners met hun vraag of probleem terecht in buurthuis de Kastanje.
Samen met professionals van de verschillende organisaties wordt naar de beste oplossing
gezocht.
Huis van de Wijk wordt in 2022 een nieuwe plek voor buurtgenoten om elkaar te ontmoeten.
Ook kun je daar je vragen stellen aan professionals.
In 2021 hebben we samen met de andere organisaties het Huis van de Wijk voorbereid.
Zodat we daar in 2022 mee kunnen starten.
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Conclusie & verbeteringen
Met cliënten, medewerkers, leidinggevenden, de Raad van Toezicht en de Centrale
Cliëntenraad hebben we 2 onderwerpen besproken uit 2021, namelijk: corona en arbeidsmarkt.

Corona
Bij het onderwerp ‘corona’ keken we wat dit voor de cliënt en voor de medewerker betekende.
Cliënten vonden het jammer dat er niet altijd bekende begeleiders op de groep waren.
En soms vonden ze het lastig om iets te zeggen als de begeleiders het mondkapje niet of niet
goed gebruikten.
Cliënten vonden het ook zwaar dat zij niet naar het werk konden of konden sporten. De
activiteiten die op de woonlocaties werden georganiseerd, maakten dat wel een beetje goed.

Nog enkele hoogtepunten uit 2021:
1. Het cliëntenpanel dacht in 2021 mee over
verschillende onderwerpen.
2. De documentaire van SDW en Omroep
Brabant ‘Wat kan je wel!?’ werd
genomineerd voor de NL Awards 2020.
3. Co en Agnes slagen voor de opleiding tot
ervaringsdeskundige.
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Medewerkers vonden de coronamaatregelen ingrijpend.
Ook de angst voor corona bij zowel medewerkers als cliënten was niet fijn.
Maar er zijn ook goede dingen ontstaan door corona. Bijvoorbeeld:
• Flexibeler werken in andere teams. Daardoor is er meer een SDW-gevoel ontstaan.
En is de samenwerking tussen dagbesteding en wonen verbeterd.
• Cliënten konden soms meer dan van tevoren gedacht werd. Bijvoorbeeld zelf vervoer
regelen of beeldbellen. De zelfstandigheid van de cliënt werd hierdoor groter.
• Het vergaderen via Teams is efficiënt. Toch is het wel goed om ook regelmatig bij elkaar te
komen. Afwisselen tussen vergaderen via Teams en op kantoor of locatie zou ideaal zijn.
Dat geldt ook voor thuiswerken.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is het geheel van banen en medewerkers.
Net als iedere organisatie heeft SDW banen (vacatures). Daar zoeken we dan goede
medewerkers voor. We willen ook dat de medewerkers die nu bij SDW werken, bij SDW blijven.
We vroegen wat SDW moet doen om ervoor te zorgen dat mensen bij SDW willen werken en
blijven werken. We kregen onder andere de volgende tips:
• Toon lef. Wees duidelijk en laat zien dat SDW anders is dan andere organisaties.
Medewerkers mogen ook lef tonen door aan te geven welke behoeftes zij hebben.
• Leid personeel zelf op. Maak een soort SDW opleidingscentrum voor medewerkers.
• Laat zien wat SDW doet aan vernieuwingen (innovatie).
• Laat zien welke kansen er bij SDW zijn.

Verbeteringen in 2022
•
•
•
•

We nemen de tips over corona en arbeidsmarkt mee naar 2022.
Ook zetten we ons in voor een goede samenwerking met het netwerk van cliënten.
Onze ondersteuning aan de cliënt moet aansluiten op de ondersteuning vanuit het netwerk.
We gaan in 2022 door met SDW Fit (zie pagina 8). Hier komen nog andere onderdelen bij
waarmee we aan de slag gaan.
• We blijven kritisch kijken naar onze processen: waar kan het beter? Dat passen we aan.
• We werken aan nieuwe ideeën om de zorg en ondersteuning te verbeteren (innoveren).
• Daarnaast willen we in 2022 meer gaan samenwerken met ervaringsdeskundigen.
Om zo te leren waar we nog kunnen verbeteren.
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