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Informatie voor cliënten, familie, naastbetrokkenen en medewerkers naar aanleiding van de infobijeenkomsten op
verschillende afdelingen van Coudewater.

Terugblik op infobijeenkomsten rondom
het besluit
Met het belang van haar cliënten voor ogen heeft GGZ
Oost Brabant het besluit genomen om de zorgactiviteiten op het landgoed Coudewater op andere
locaties in de regio onder te brengen. Dit besluit is
eind oktober en begin november gedeeld met alle
cliënten, familie en naasten, medewerkers en andere
betrokkenen. Zo hebben bestuursvoorzitter Oscar
Dekker samen met directeur Bjorn Ceresa op alle afdelingen in infobijeenkomsten persoonlijk het nieuws
gedeeld en was er voor aanwezigen de gelegenheid
om hierop te reageren.
In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste informatie rondom dit besluit en de meest gestelde vragen op
een rijtje gezet.
Binnen een zogenaamd ‘woonwensenonderzoek’
wordt de komende maanden samen met de huidige
bewoners en hun naasten invulling gegeven aan hun
woonwensen. De verwachting is dat de meeste zorgactiviteiten binnen twee jaar elders in de regio OostBrabant kunnen worden ondergebracht. Ook voor medewerkers heeft het verplaatsen van de zorg van het
landgoed Coudewater gevolgen. Voor hen worden de
effecten van het besluit echter pas duidelijk als de
woonwensen van cliënten zijn uitgewerkt.

Woonwensenonderzoek: individueel gesprek
met bewoner
Wat betekent dit voor mij en wat wil ik? Dit is de
centrale vraag binnen het woonwensenonderzoek
onder alle cliënten die verblijven/wonen op
Coudewater en hier zorg ontvangen van GGZ Oost
Brabant. Het onderzoek bestaat uit individuele
gesprekken en is al gestart. Elke cliënt bespreekt
in een uitgebreid persoonlijk gesprek welke woonwensen hij/zij heeft. Een gesprek waarbij de persoonlijke wensen en de zorgindicatie van de cliënt
leidend zijn. De mensen die het dichtst bij de
cliënt staan, dus familieleden en/of contactpersonen, begeleiders en behandelaar zijn hierbij betrokken. Samen kijken we naar het beste alternatief. De beste combinatie van kwalitatief goede
zorg en wonen.

Waar naartoe – welke opties zijn er?
GGZ Oost Brabant heeft een divers woonzorgaanbod in de regio waarvan gebruik kan worden gemaakt. Maar cliënten hebben ook de vrijheid om gebruik te maken van het aanbod van een
andere organisatie binnen of buiten de regio. De
voornaamste mogelijkheden die momenteel worden verkend zijn:
Voor bewoners van de Vonder
Binnen GGZ Oost Brabant:
−
wonen in het complex van het voormalige RGC Veghel (regionaal gezondheidscentrum)
−
woonvoorzieningen op Huize Padua,
waaronder Kraanmeer
Buiten GGZ Oost Brabant:
−
verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V)
van andere zorgaanbieders, waaronder
ketenpartners van GGZ Oost Brabant
Voor cliënten van LZW
Binnen GGZ Oost Brabant:
−
wonen op Huize Padua
−
andere beschermende woonvormen
in de regio
Buiten GGZ Oost Brabant:
als u de voorkeur heeft om buiten de
regio te gaan wonen, dan gaan we met
u en uw naasten op zoek naar mogelijkheden bij collega-organisaties.
Voor bewoners van de Beemden
Er wordt voor de Beemden gezocht naar een
passende nieuwe locatie(s).
LET OP!

huizing naar een andere gemeente, moet ook rekening
gehouden worden met de WMO-voorzieningen (Wet
maatschappelijke ondersteuning) van die specifieke
gemeente.
Hoe nu verder? Planning 2016
Oktober 2015:

Communicatie besluitvorming
via bijeenkomsten voor cliënten, familie, medewerkers,
huurders

November 2015
t/m februari.
2016:

Woonwensenonderzoek met
individuele gesprekken

Medio februari,
mei en september
2016:

Informatiebijeenkomsten voor
familie/naasten

Doorlopend

Bijpraten tijdens bestaande
overlegmomenten in de verblijfsvoorzieningen, zowel persoonlijk met begeleider als in
groepsverband
(huiskameroverleg).

Meest gestelde vragen (FAQ)
De vragen die door cliënten, familieleden, medewerkers en andere naastbetrokkenen zijn gesteld hebben
we op een rijtje gezet. Het zijn vragen die in de afgelopen tijd, onder andere tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten op de afdelingen, ter sprake kwamen. Dit FAQ-overzicht (Frequent ask questions) is toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

GGZ Oost Brabant heeft geen zicht op eventuele
wachtlijsten van andere zorgaanbieders. Bij ver-

Communicatie
Cliënten, familie, naasten, medewerkers en overige betrokkenen worden blijvend geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen en gerelateerde zaken.
Dit gebeurt regelmatig en op-maat: persoonlijk via bijpraatsessies met contactpersonen van de teams, aparte
infosessies/gesprekken voor medewerkers en cliënten, deze nieuwsbrief of anders.
Advies
De Cliëntenraad van GGZ Oost Brabant is bereikbaar voor advies aan cliënten.
(0492 - 84 63 66 of clientenraad@ggzoostbrabant.nl)
De Familieraad is bereikbaar voor advies aan familieleden en naasten.
(06 - 53 24 29 20 of familieraad@ggzoostbrabant.nl)
De Ondernemingsraad is bereikbaar voor advies aan medewerkers.
(073 - 844 77 47 of ondernemingsraad@ggzoostbrabant.nl)

Blijft Coudewater onderdeel van GGZ Oost Brabant
en komt de zorg ooit nog terug op het terrein?
Het besluit om de zorg te verplaatsen wil niet zeggen dat het landgoed geen onderdeel meer uitmaakt
van GGZ Oost Brabant. Ook in het belang van de huidige huurders en toekomstige gebruikers, zal GGZ
Oost Brabant blijven werken aan een duurzaam toekomstperspectief voor het landgoed. Daarbij is niet
uit te sluiten dat een vorm van zorg en welzijn ooit
zal kunnen terugkeren naar Coudewater.

FAQ-overzicht
(meest gestelde vragen)
Waar komt het besluit tot verplaatsing van de
zorg eigenlijk vandaan?
GGZ Oost Brabant werkt al een aantal jaren aan
een plan voor de toekomstgerichte herontwikkeling
van het landgoed Coudewater, omdat een groot
deel van de huisvesting van de cliënten die op het
landgoed verblijven niet meer voldoet aan de eisen
die de organisatie eraan stelt.
Al vele jaren wordt er gesproken over en gewerkt
aan een duurzame herontwikkeling van het landgoed Coudewater. Eind 2014 werd duidelijk dat herontwikkeling op korte termijn moeilijk te realiseren
is als gevolg van beperkingen in de ruimtelijke ordening en bebouwing. Bovendien werd ook duidelijk
dat het in de huidige tijd voor GGZ Oost Brabant
steeds moeilijker is om grote investeringen te doen
voor de nieuwbouw, die wel noodzakelijk is.
De afgelopen periode heeft GGZ Oost Brabant onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zorg
van het landgoed Coudewater onder te brengen op
andere plaatsen binnen de organisatie. Hieruit komt
duidelijk naar voren dat er elders in de regio voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn. Inmiddels
zijn met de gemeente ’s-Hertogenbosch
afspraken gemaakt om voor de zomer van 2016 tot
een afgerond plan voor de herontwikkeling van het
Landgoed Coudewater te komen. Dit plan moet voor
de lange termijn een duidelijk en duurzaam perspectief geven voor het gehele landgoed.

Hoe snel gaat de verplaatsing van de zorg?
De verwachting is dat de meeste zorgactiviteiten
binnen twee jaar elders ondergebracht kunnen worden.
Wie worden betrokken bij het woonwensengesprek met cliënten?
De mensen die ‘het dichtst bij de cliënt staan’. Dus
naast de cliënt, worden de familieleden/
contactpersonen, begeleiders en de behandelaar
erbij betrokken.
Raak ik als cliënt mijn begeleider kwijt?
Daar is nu nog niets over te zeggen. In het woonwensenonderzoek onder cliënten bespreken we uiteraard
ook de wensen met betrekking tot begeleiding. Uw
toekomstige begeleiding is daarnaast ook afhankelijk
van de werkwensen van de begeleiders.
Ik heb mijn dagbesteding en/of werk op het terrein. Hoe doe ik dit straks?
In het persoonlijke woonwensengesprek worden met
cliënten ook de wensen met betrekking tot werk,
dagbesteding en hobby’s besproken. We kijken wat
mogelijk is en doen ons best om deze te realiseren.
Kunnen cliënten die nu in groepsverband wonen
(op de Vonder en de Beemden) ook in groepsverband blijven wonen?
Als uit de inventarisatie van het woonwensenonderzoek blijkt dat dit nadrukkelijk de wens is én als dit
op de beoogde nieuwe woonlocatie mogelijk is, doen
we ons best om dit te realiseren.

Aan welke andere woonlocaties moeten we zoal
denken: welke opties zijn er?
Zie pagina 2 van deze nieuwsbrief.
Als ik verhuis naar een andere woonvoorziening
van GGZ Oost Brabant, hoe zit het met de inrichting en meubels in mijn appartement of kamer? En wie betaalt mijn verhuiskosten?
Hierover gaan we in overleg met cliënten en betrokkenen, om samen een oplossing te vinden.
Wat gebeurt er met de gebouwen op Coudewater?
De gebouwen waar nu cliënten wonen en zorg krijgen, komen door de verplaatsing van de zorg en de

verhuizingen, leeg te staan. Welke bestemming deze gebouwen in de toekomst krijgen is nu nog onbekend. De veiligheid rondom de leegstand heeft onze
aandacht. De monumentale panden op het terrein
blijven behouden. Deze en nog een aantal andere
gebouwen worden en blijven verhuurd aan andere
organisaties.
Wat gebeurt er met de (zorg)medewerkers?
Ook voor medewerkers heeft het verplaatsen van
de zorg van het landgoed Coudewater gevolgen.
Voor hen worden de effecten van het besluit echter
pas duidelijk als de woonwensen van cliënten zijn
uitgewerkt. GGZ Oost Brabant gaat ook met hen in
gesprek over wensen en mogelijkheden.

Dit is een uitgave van projectteam Coudewater & Communicatie.

