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Gids met dagtochten voor in de zomer

Jippie, na 2 coronajaren zijn de activiteiten weer gestart! 

Heerlijk weer regelmatig weg, even in een andere omgeving. 

En bijkletsen met andere deelnemers die we zo lang niet hadden 

gezien. Ook de vrijwilligers zijn met veel plezier en energie weer 

aan de slag gegaan.

De afdeling Vrijetijdsbesteding heeft hard gewerkt om 

jullie in de zomermaanden leuke uitstapjes aan te bieden. 

Naast de vrijetijdsactiviteiten organiseren we gezellige 

dagtochten.

We hebben hiervoor een zomergids gemaakt.

Ga jij ook mee met een dagtocht?

Sta je ingeschreven bij de afdeling Vrijetijdsbesteding? 

Dan ontvang je de zomergids via de post.

Je kunt de dagtochtengids ook aanvragen via  

vrijetijd@sdwzorg.nl Geef je naam en adres door.

Of kijk in de agenda op www.sdw.nl/activiteiten
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Prokkelen bij SDW

SDW is partner geworden bij de landelijke stichting Prokkel.

Dat betekent dat we samenwerken.

Stichting Prokkel zet zich in voor ontmoetingen tussen mensen met 

en zonder een verstandelijke beperking. 

Zo willen ze laten zien dat mensen met een verstandelijke 

beperking binnen hun mogelijkheden mee kunnen doen in de 

samenleving.

Meelopen met bestuurder

SDW organiseert nu regelmatig 

‘Prokkelactiviteiten’. 

Begin juni was er zelfs een Prokkelweek.

Toen kon een cliënt van SDW een middag 

meelopen met bestuurder Ingrid van Huijkelom. 

Die cliënt was Sander.

Sander en Ingrid begonnen met een lunch.

Daarna gingen Sander en Ingrid in overleg. Ingrid vertelde wat zij 

allemaal doet bij SDW. En Sander stelde goede vragen aan Ingrid.

Sander: ‘Het was heel interessant. 

Ik kan prokkelen iedereen aanraden!’

Prokkelstages voor vrijwilligers

Voor mogelijke vrijwilligers hadden we prokkelstages. 

Door mee te lopen tijdens een activiteit of bij een 

locatie konden zij ontdekken hoe leuk het is om 

vrijwilligerswerk bij SDW te doen.

BeleidsProkkel: meepraten in Den Haag

Tijdens de Prokkelweek deden 3 cliënten van SDW 

ook mee aan de BeleidsProkkel. Kevin, Marissa en 

Remy praatten mee over verschillende onderwerpen op het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Sander en Ingrid in 

gesprek tijdens de 

prokkelstage.

Marissa, Kevin, Remy 

en begeleider 

Sabrina in Den Haag.
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Esmee en Jörgen naar opleiding Fontys

Cynthia slaagde begin dit jaar voor haar 

opleiding tot ervaringsdeskundige. Zij volgde die 

opleiding aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Tijdens die opleiding leerde zij welke ervaringen 

voor haar belangrijk zijn.

En hoe ze die met anderen kan delen. 

2 cliënten voor nieuwe opleiding

Aan de nieuwe opleiding mogen weer 2 cliënten van SDW 

meedoen. Esmee en Jörgen zijn die 2 cliënten.

Na de informatiebijeenkomst waren zij enthousiast over de 

opleiding. Een sollicitatiegesprek bij SDW volgde waarbij zij 

gekozen werden.

Nu moeten ze nog een gesprek voeren bij Fontys. 

Dat zou eigenlijk in juni zijn, maar dit gesprek is uitgesteld.

Net als de start van de opleiding. 

Als Fontys Esmee en Jörgen goede kandidaten vindt, beginnen zij 

in februari 2023 aan de opleiding.

Esmée en Jörgen starten in ieder geval na de zomer alvast bij 

Bureau MET!

Jörgen: ‘Ik heb heel veel zin om na de zomer al 1 dag bij Bureau 

MET! te gaan werken. Ik kijk er heel erg naar uit.’

Cynthia ondertekent 

haar diploma.

 ABCDate Startfeest was erg gezellig

Esmée en 

Jörgen 

beginnen in 

2023 aan de 

opleiding.
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 ABCDate Startfeest was erg gezellig

Op 22 april was het ABCDate Startfeest.

Het werkcafé op kantoor Bovendonk in 

Roosendaal was omgetoverd tot een 

gezellige feestlocatie.

Zo’n 50 cliënten waren aanwezig.

Tijdens het feest waren er verschillende 

spelletjes om elkaar beter te leren kennen. 

Ook kon je dansen tijdens de ‘stille disco’.

In de beauty hoek kon je je haar laten doen 

of je op laten maken. 

Daarna maakte de fotograaf een mooie 

profielfoto van je.

Wat is ABCDate?

ABCDate is een landelijke website en 

app voor mensen met een verstandelijke 

beperking die op zoek zijn naar vriendschap, 

een maatje of een relatie. 

Je moet wel 18 jaar of ouder zijn.

Op ABCDate kun je zelf een profiel maken en 

profielen van andere deelnemers bekijken. 

Je kunt chatten en je inschrijven voor een 

gezellige ABCDate avond.

Jouw persoonlijk begeleider kan je 

aanmelden bij ABCDate.

ABCDate is gratis voor cliënten van SDW.

Meer weten?

Wil je meer weten over ABCDate?

Jouw persoonlijk begeleider kan jouw vragen 

beantwoorden. Of kijk op www.sdw.nl/abcdate

Spelletjes, dansen, hapjes en 

mensen ontmoeten tijdens het  

ABCDate Startfeest.

Foto’s van Paula Romein | ABCDate
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Verbouwen Colweghe en verhuizen Copy Copy

De Colweghe in Halsteren wordt flink verbouwd.

Na de verbouwing is de Colweghe ruimer, 

overzichtelijker en gezelliger ingericht.

Dat werkt prettiger voor cliënten en begeleiders.

Na de verbouwing komt ook Copy Copy in de 

Colweghe te zitten.

Copy Copy zit nu nog in een verouderd gebouw.

Na de verbouwing is er in de Colweghe ruimte om ook de 

activiteiten van Copy Copy onder te brengen. 

Planning

Eind juli gaat de verbouwde Colweghe weer open.

Tot die tijd werken de cliënten van de Colweghe op andere 

plekken. Bijvoorbeeld in het gebouw het Patronaat in Lepelstraat.

De menukaart is iets minder uitgebreid dan op de Colweghe zelf.

Maar je bent in Lepelstraat welkom voor een kop koffie met gebak 

of een lunch!

 MET! beoordeelt nieuwe Steffie-site over 112

De verbouwing van 

de Colweghe is in 

volle gang.

In het Patronaat in Lepelstraat ben je van 

harte welkom voor koffie of lunch.

De houtafdeling is lekker aan het werk op hun 

tijdelijke werkplek bij GoedvoorGoed.



7

 MET! beoordeelt nieuwe Steffie-site over 112

Ervaringsdeskundigen van SDW Bureau MET! 

mochten de module over 112 testen op de 

website van Steffie.

Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke 

manier uit. 

De nieuwe module over 112 bellen geeft 

eenvoudig uitleg over het alarmnummer en 

wat je moet doen tijdens noodsituaties. 

De module over 112 bellen is toegevoegd aan 

Steffies website over brand:  

Brandweer.Steffie.nl.

Kevin: “Door Steffie begrijp ik nu wanneer ik 112 

moet bellen en wanneer het 0900-nummer. 

Ik kan het iedereen aanraden om op 

Steffie.nl te kijken! 

Niet alleen voor 112 bellen, ook voor andere 

moeilijke onderwerpen die Steffie uitlegt.”

Lancering website

Na het controleren van de website, werden de 

ervaringsdeskundigen ook uitgenodigd voor 

de officiële lancering van de 112-module.

Dat was een leuke en leerzame ochtend.

Na de lancering werd er geoefend en 

gezocht naar brandgevaarlijke situaties.

Die waren natuurlijk in scène gezet.

Foto’s:

Boven: De uitleg van Steffie over 112 was duidelijk 

voor de ervaringsdeskundigen.

Midden: Lancering van de website.

Onder: De pers stelt Kevin vragen over Steffie.
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Verslag van 2021 in eenvoudige taal

Voor de gehandicaptenzorg geldt een kwaliteitskader.

Kwaliteitskader betekent: een lijst met afspraken over wat goede 

zorg en ondersteuning is.

Leren en verbeteren staan hierbij centraal.

En dat past goed bij SDW.

SDW wil altijd de zorg en ondersteuning en zichzelf verbeteren.

En we kunnen verbeteren door te leren. 

Van elkaar en van anderen.

Wat ging goed en wat hebben we geleerd

Voor het kwaliteitskader maakten we een verslag over 2021.

In dat verslag vertellen we over wat er goed ging in 2021 en wat 

we geleerd hebben.

We hebben een uitgebreid verslag gemaakt: het kwaliteitsrapport.

Maar ook een kortere versie in eenvoudige taal. 

Belangrijkste punten uit 2021

In het verslag lees je over de belangrijkste punten uit 2021.

Het coronavirus komt daarbij natuurlijk aan bod. 

Samen met cliënten, medewerkers en leidinggevenden bespraken 

we dit onderwerp ook tijdens een bijeenkomst. 

De uitkomsten van die bijeenkomst zijn beschreven in het verslag.

Op de laatste pagina van het verslag bespreken we onze 

verbeterpunten. Aan die verbeterpunten gaan we in 2022 werken.

Lees het verslag op www.sdw.nl/publicaties

1  |  Verslag 2021

Verslag SDW van 2021

Goed Leven Goed Werk Gezonde 
Organisatie

Goede 
Samenwerking

1. Coronavirus

2. Vernieuwen en 

verbeteren

3. Werkgroep ‘Elkaar 

ontmoeten’

4. Medezeggenschap

5. Special Media Award

6. Tevredenheid cliënten

7. Wet zorg en dwang

1. Plan voor de toekomst

2. SDW Fit

3. Sluiting de Schans

4. Leren en verbeteren

5. Functioneren van de 

teams

1. Samen Onbeperkt

2. Care Innovation 

Centre

3. Huis van de Wijk & 

Zoom-In

Cijfers: in 2021 stonden       klaar voor    1858  cliënten

 914 medewerkers
 291 vrijwilligers
 50 pleeggezinnen 
 8  gezinshuizen

1. Coronavirus

2. Ambassadeur 

gehandicaptenzorg

3. Onderzoek 

tevredenheid

4. Werven van goede 

medewerkers

Het verslag 2021 is 

ingedeeld in 

4 hoofdstukken en 

wordt afgesloten 

met een conclusie.
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Bewoners de Schans zijn verhuisd

De woning in 

Klundert.

Met een grote 

verhuiswagen 

werden de spullen 

verhuisd.

Woonlocatie de Schans van SDW in Halsteren is gesloten. 

Het gebouw voldeed niet meer aan de wensen en eisen van SDW.

Tijdelijk naar Klundert

In mei is een groep bewoners naar een groepswoning in Klundert 

verhuisd. Dat is een gezellige woning van de organisatie SOVAK. 

Voor deze cliënten zoeken we nog nieuwe woonplekken. 

Tot die tijd kunnen zij in de woning in Klundert blijven.

Nieuwe woning: Lambertijnenhof 211

Eind juni verhuisden de laatste 9 bewoners 

van de Schans.

Voor hen is een woning gebouwd op het 

terrein van S&L Zorg in Bergen op Zoom.

SDW en S&L Zorg hebben die woning samen 

gebouwd.

De woning heet: Lambertijnenhof 211.
Lambertijnenhof 211 is nieuw gebouwd.

Bureau MET! zoekt jou!
Weet jij hoe het is om te leven met een (verstandelijke) beperking? 

Bij Bureau MET! kun je jouw ervaringen inzetten om anderen te helpen. 

Ook als je de opleiding tot ervaringsdeskundige bij Fontys niet wilt of kunt 

volgen. Voor meer informatie ga je naar: www.mijnervaringtelt.nl
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Mediateam in de maak: op bezoek bij Pluryn

Dit jaar wonnen we met het idee van een 

mediateam de SDW-prijs voor ‘het slimme idee’. 

Ervaringsdeskundigen en team Participatie maken 

nu het SDW Journaal. We willen kijken of meer 

cliënten iets kunnen betekenen.

En of het mediateam een vorm van daginvulling 

kan worden.

Ervaringsdeskundigen en team Participatie onderzoeken nu wat 

de eerste stappen moeten zijn. 

En wat we in de toekomst precies willen. 

Maar ook welke materialen nodig zijn om goed te kunnen filmen. 

Bij de organisatie Pluryn hebben ze al 11 jaar een multimediateam.

Zij hebben dus veel ervaring en goede tips. 

Daarom gingen we bij hen op bezoek. Dat was heel leerzaam.

SDW Nieuws per post, e-mail of niet meer?

Ben jij cliënt bij SDW? Dan kun je kiezen hoe je SDW Nieuws wilt 

ontvangen.

Je hebt 3 keuzes:

• Per post. Je krijgt SDW Nieuws standaard per post opgestuurd. 

Hiervoor hoef je niets te doen. 

• Per e-mail. Wil je SDW Nieuws via de e-mail ontvangen?  

Geef dat dan door aan je persoonlijk begeleider.

• Niet meer. Wil je SDW Nieuws helemaal niet meer krijgen? 

Geef dat dan door aan je persoonlijk begeleider.

Familie en vrienden van cliënten kunnen SDW Nieuws per e-mail 

ontvangen. Meld je hiervoor aan via www.sdw.nl/sdw-nieuws



@
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De eerste stap is 

gezet: een logo is 

gekozen.
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Interview met vrijwilliger Kevin

Kevin krijgt ondersteuning van SDW vanuit het team Ambulante 

ondersteuning volwassenen. Maar hij is ook vrijwilliger!

Kevin: ‘Sinds 4 april doe ik vrijwilligerswerk bij SDW. 

Ik ondersteun bij de vrijetijdsbesteding, bij de activiteiten karten en 

bowlen. 

Ik vind het superleuk om cliënten te zien groeien.

En dat je hun vertrouwen krijgt.’ 

Doelgroep leren kennen

‘Ik wil graag een volwaardige begeleider 

worden. 

Ik krijg ondersteuning vanuit het ambulante 

team van SDW en ik zou ook graag die 

taak willen vervullen. 

Door het vrijwilligerswerk wil ik de 

doelgroep beter leren kennen. 

Om daarna de opleiding tot begeleider te 

gaan doen.’ 

‘Bij SDW doe ik al best veel als 

ervaringsdeskundige. 

Zo kwam ik erachter dat ik als cliënt ook 

vrijwilligerswerk kan doen. Ik ga binnenkort 

nog kijken bij een dagbestedingslocatie. 

Ik hoop dat ik daar binnenkort ook kan starten.’

Interesse om vrijwilliger te worden?

Ben jij ook cliënt bij SDW en denk jij iets te kunnen betekenen voor 

een ander? 

Laat dit dan weten via een e-mail naar informelezorg@sdwzorg.nl

Kevin helpt mee bij 

het bowlen.
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Nieuws van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

Hoi, ik ben Jaap van den Brand. Ik zit nu 2 jaar bij de Centrale 

Cliëntenraad. Ik zit bij de CCR, omdat Ik het belangrijk vind om op 

te komen voor mensen die dat zelf niet of niet goed kunnen. 

Wat doen we nu bij de CCR?

We spreken met de bestuurder over alles wat er gebeurt bij SDW.

Maar ook wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Als we een plan of regels niet goed vinden, vertellen we graag wat 

er beter kan. Vaak worden onze adviezen opgevolgd.

Taken naar sector-cliëntenraden

Nu zijn we bezig om een deel van onze taken aan de  

sector-cliëntenraden over te geven.

Dit is nog wennen voor iedereen en er wordt door de  

sector-cliëntenraden op geoefend.

Er is voor elke sector een raad: 

• Wonen 

• Kind, Jeugd & Gezin 

• Ondersteuning Thuis & Dagbesteding. 

De sector-cliëntenraad spreekt regelmatig met hun sectormanager 

over alles in de sector. 

Zo hebben de clienten inspraak en beslissen mee over de sector 

waarin ze leven, wonen of werken.

Ook kan de sector-cliëntenraad advies geven als ze vindt dat er 

iets niet goed gaat of beter kan.

Om te leven zoals jij wil, is het goed om mee te praten en mee te 

beslissen. Hierin speelt de sector-cliëntenraad een belangrijke rol.

Wil je meer weten over de sector-cliëntenraden? 

Of je aanmelden voor een raad? 

Ga naar www.sdw.nl/sector-clientenraden

Vragen of tips?

Heb je vragen 

of tips voor de 

CCR? Dan horen 

wij dat graag via 

ccr@sdwzorg.nl

CCR-lid Jaap van 

den Brand.
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Sector-cliëntenraden aan het werk

De sector-cliëntenraden zijn gestart. Er zijn afspraken gemaakt. 

Bijvoorbeeld over wanneer en waar er vergaderd wordt. 

En wie er in de raad zit.

Jörgen zit in de sector-cliëntenraad van Kind, Jeugd & Gezin.

Jörgen: ‘Ik wil graag mijn visie op bepaalde dingen delen en 

uitdragen. Daarnaast wil ik bijdragen om dingen te veranderen.  

En om inspraak te hebben.’

Ook Marianne is lid geworden van de sector-cliëntenraad van 

Kind, Jeugd & Gezin. Marianne: ‘Ik wil graag mijn ervaringen 

gebruiken om met anderen te delen.’

Goede communicatie en samenwerken

Toch is het ook nog een beetje wennen.

Aan elkaar en aan de taken die een sector-cliëntenraad heeft.

Voorzitter Jaap van de sector-cliëntenraad Ondersteuning Thuis & 

Dagbesteding vertelt: ‘We hebben al mooie stappen gezet.

Nu wilden we werken aan goede communicatie onderling. 

En goede communicatie met de mensen waar de sectorraad mee 

samenwerkt. Zoals met de sectormanager.

We hebben gevraagd of Ramon, adviseur cliëntparticipatie, ons 

daarmee wilde helpen. ’

Sector-cliëntenraad 

Kind, Jeugd & Gezin 

aan het werk.

Dit artikel gaat verder op de volgende pagina >>
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Ramon: ‘Als lid van een cliëntenraad moet je 

je mening kunnen en durven geven. 

En opkomen voor andere cliënten.

Tijdens de vergadering in mei keken we 

samen naar wat medezeggenschap is. 

Met een oefening leerden de leden ook dat 

je niet zomaar hoeft te doen wat iemand 

anders zegt.

Dat geldt ook voor advies geven: als een 

sectormanager iets wilt, dan mag je het 

zeggen als je het er niet mee eens bent.’

Begrijpbare taal

Luca: ‘Van de presentatie heb ik geleerd dat 

er een wet medezeggenschap is. 

In de wet staan regels over de 

medezeggenschap waar SDW zich aan moet houden. 

In de presentatie werd ook verteld hoe de stappen van een 

adviesvraag moeten verlopen. We moeten in begrijpbare taal een 

adviesvraag van de sectormanager krijgen.’

Uit de knoop

Daarnaast had Ramon nog een oefening over samenwerken.

Daarbij leerden de leden dat je naar elkaar moet luisteren. 

Dan kom je samen tot oplossingen en goede ideeën.

Steven: ‘We moesten in een cirkel staan. 

Onze handen werden in de knoop gebracht. 

Ik moest de handen vastpakken van een ander. 

We moesten als raad ervoor zorgen dat we uit de knoop kwamen. 

Ik ben trots dat we zonder ruzie, maar door te luisteren uit elkaar 

kwamen. We zijn echt een team!’

De leden van de 

sector-cliëntenraad 

Ondersteuning Thuis 

& Dagbesteding 

leerden veel van 

de presentatie en 

oefeningen van 

Ramon.
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Kijk in juli weer naar een nieuw SDW Journaal

Puzzel

Zoek de woorden:

• ALARM

• BRANDWEER

• BLUSSEN

• GEVAARLIJK

• HULP

• ROOK 

• ROOKMELDER

• STEFFIE

• VEILIG

• VLAM

• VLUCHTROUTE

• VONKEN

• VUUR

• WARMTE 

Op 8 juli komt er weer een nieuw SDW Journaal uit.

Je kunt het nieuwe SDW Journaal zien op www.sdw.nl/journaal

In dit SDW Journaal kijk je met de 

ervaringsdeskundigen van SDW mee naar de 

Steffie-module ‘112 bellen’ (zie ook pagina 7).

Aan de kletstafel praten we over wat de Raad van 

Toezicht bij SDW doet.

Michel vertelt over wat hij in zijn vrije tijd doet.

En ook in dit SDW Journaal kun je weer een prijs 

winnen!

De leden van de Raad van Toezicht 

gaven graag uitleg over hun werk 

aan het SDW Journaal.
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