VIJF VRAGEN OVER...

“Denk in mogelijkheden:
wat kan een cliënt wél?”
SDW, Stichting Dag- en Woonvoorzieningen met ruim
1500 cliënten, 900 medewerkers en 300 vrijwilligers,
heeft een plekje veroverd in de lijst van beste werkgevers in de gehandicaptenzorg. Daarmee beschikt de
Brabantse zorginstelling over het Beste Werkgevers
Keurmerk 2017-2018.
De benoeming (door de medewerkers
zelf!) is gebaseerd op zes elementen:
werkgeverschap, organisatietrots,
organisatierichting, waardering,
werktrots en het benutten van
talent. De medewerkers zeggen veel
energie te krijgen van hun werk. Een
mooi compliment, óók voor Brigite
van Haaften, sinds 1 augustus 2016
bestuurder van SDW.
De kracht van onze organisatie...
“Is dat we mensen met een verstandelijke beperking hulp bieden gedurende hun
hele levenspad. Onze jongste cliënten
zijn baby’s en de oudste cliënt is nu 88
jaar. SDW kent dus een enorme diversiteit. We hebben te maken met alle
leeftijden, maar ook met allerlei soorten
beperkingen, inclusief bijbehorende
complexiteit. Mensen wonen bij ons óf
we zorgen voor de juiste begeleiding aan
huis. Als de praktijk erom vraagt, laten
begeleiders zich graag bijscholen. Ze willen bijvoorbeeld meer weten over alzheimer of ouderdomsdiabetes, aangezien
we steeds meer oudere cliënten krijgen.
Onze medewerkers stellen de cliënt altijd
centraal. Ze zoeken voortdurend naar wat
een cliënt, met al zijn beperkingen, wél
kan, waardoor de cliënt zich blijft ontwikkelen. Denken in mogelijkheden zit ‘m in
de kleinste dingen, zoals koffie zetten.
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Iets wat jij en ik gedachteloos doen, maar
waar de begeleider een leermoment van
maakt voor de cliënt”.

De betekenis van ons werk...
“De missie van SDW is ‘Leven zoals jij dat
wilt’. Cliënten voeren de regie over hun
eigen leven (mits de veiligheid daarbij
niet in het gedrang komt). Zíj bepalen
wat ze willen en nodig hebben, wíj zetten
ons daar met liefde voor in. Cliënten krijgen bijvoorbeeld de kans om aan de slag
te gaan als ervaringsdeskundige, onder
meer door presentaties of rondleidingen
te verzorgen. Daarnaast zijn er cliënten
werkzaam op ons kantoor, in de vorm van
arbeidsmatige dagbesteding. Dit gebeurt

Onze cliënten verdienen een plekje in
de maatschappij, maar hebben daar de
hulp van de hele samenleving bij nodig.
Verdiep je in hen. Toon begrip, geduld
en interesse. Wat je terugkrijgt, is niet in
woorden uit te drukken”.

Een gelukkige medewerker is een
medewerker die...
“De ruimte voelt en pakt om aan de ontwikkeling van cliënten te werken. Onze
begeleiders werken geheel zelfstandig,
vanuit hun eigen vakmanschap, aan
iets waar zij volledig achter staan. En
daarmee werken ze ook meteen aan hun
eigen ontwikkeling. Een prachtige wisselwerking! Cliëntbegeleiding vraagt veel
van je als persoon. Je komt jezelf tegen.
We hebben bijvoorbeeld cliënten die het
lastig vinden om zich te uiten, maar wel
heel gevoelig zijn voor jouw gemoedstoestand. Heb je een nacht slecht geslapen,
dan reageren ze meteen op je stemming.
Hoe ga je daarmee om? Welke keuzes
maak je? Bij ons krijgen medewerkers
de regie over hun eigen werk. Je wilt niet
alleen dingen doen die anderen voor je
bedenken. Je wilt zélf initiatief nemen
en de verantwoordelijkheid dragen. Dat
geeft uiteindelijk de meeste voldoening”.

“Onze begeleiders werken aan de
ontwikkeling van cliënten, maar
ook aan hun eigen ontwikkeling.
Een prachtige wisselwerking”
via een Leer-Ontwikkel-Team, inclusief
een begeleider. Ze runnen de koffiecorner,
keuken, het restaurant en doen de post.
Ik gun iedereen zo’n team op de werkvloer. Mensen met een verstandelijke
beperking laten je anders naar de wereld
kijken. Ze maken een beter mens van je.

De belangrijkste les(sen) die ik heb
geleerd als bestuurder...
“Ten eerste: ga er naartoe! Weet wat
er gebeurt binnen je organisatie. Niet
om te controleren, maar om de sfeer te
proeven: hoe gaat het met cliënten? Hoe
zitten medewerkers in hun vel?
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Hoe is de wisselwerking? Je kan er
honderd keer over praten, maar de
antwoorden liggen uiteindelijk daar, op
de locaties. Daarom heb ik deze zomer
om vakantiewerk gevraagd. Ik heb een
middag meegedraaid met een groep
cliënten op een vakantiepark, een middag meegeholpen met de tuinploeg én
pannenkoeken gebakken bij ons logeerhuis. Je ziet en ervaart ons werk dan in
de puurste vorm. Er is niets opgepoetst.

Brigite van Haaften, bestuurder SDW

“Beleid dat eenzijdig is
opgesteld, heeft geen
enkele functie. Er wordt
niet met hart en ziel
aan gewerkt”
Een tweede wijze les: creëer draagvlak.
Maak geen beslissingen op afstand, maar
betrek iedereen (van medewerker en
cliënt tot de vaste medezeggenschapsorganen) bij je plannen. Dat hebben we
onlangs ook gedaan bij het opstellen van
ons meerjarenbeleid. Iedereen kreeg de
kans te reageren op onze geformuleerde
ambities: kun je hier iets mee óf zijn het
slechts lege woorden? De input die we
kregen, was zeer waardevol. Beleid dat
eenzijdig is opgesteld, ‘topdown’, heeft
geen enkele functie. Er wordt niet met
hart en ziel aan gewerkt”.

We zijn op weg naar...
“Een lerende organisatie te zijn, waarin
iedereen voortdurend in ontwikkeling is.
Ons meerjarenplan heet niet voor niets
‘SDW daagt uit’. We willen onze cliënten
uitdagen, maar andersom dagen zij ons
ook uit. Leer van elkaar en houd elkaar
scherp. Blijf fit, flexibel en creatief. Er is
zoveel mogelijk, dat bewijzen we elke dag
opnieuw met elkaar. Ik was laatst bij een
cliëntenraad, waar ook cliënten waren
die niet konden praten. Zij gaven met
groene en rode sponzen aan waar ze het
wel en juist niet mee eens waren. Ik voelde me zo trots: jee, wij hebben mensen
die dít kunnen”.
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