
‘DIT IS EEN UNIEKE SECTOR’

Irene Franken is een zeer enthousiaste communicatie-medewerker van
SDW Zorg. Een grote organisatie voor onder andere woonzorg die
werkt voor vele Brabantse gemeenten waaronder Roosendaal. Veel
cliënten behoren tot de categorie ‘lvb, mensen met een licht
verstandelijke beperking’.

We koppelen ons werk niet per se dagen of specifieke momenten. Wat wel speelt is
het lustrum. Dat kan niet live, toen zijn we ‘digitaal’ gegaan. Het begon als een
aardig jubileumproject, samen met een regionale omroep. Een reportage waarin
diverse cliënten op een positieve manier gevolgd worden, onder het motto ‘wat kan
er wel’. Die is echt gaan vliegen en nu zelfs door de NPO aangekocht voor landelijke
uitzending.

In onze cliënten zit meer dan soms wordt gedacht, en dat willen we uitdragen. Ze
werken op verschillende plaatsen, zoals bijvoorbeeld in een lunchroom. Dat is
overigens wel bekend in Roosendaal.
Communicatie is echt een item waar we goed over nadenken. We hebben nu
bijvoorbeeld voor elk wooncomplex een eigen Facebook-groep. Ouders willen
graag specifieke informatie over de plek waar hun kinderen verblijven, dan werkt
algemene informatie verwerken.
Ik heb zelf ooit jarenlang bij een gemeente gewerkt, en als dan terugkijk op hoe we
daar communiceerden, dan denk ik, ‘dat is voor onze cliënten veel te moeilijk’. Neem
nu die persconferenties over corona, dat is echt lastig voor onze groep. Dat is echt
wel een leerpunt.

Gelukkig hebben we een groep die ervaringen verzamelt, Bureau Met! Dat is heel
interessant, die kun je
Dit is echt een vitale sector. Dat is echt iets om trots op te zijn, dat mogen we nog
wel meer uitdragen. Hier zit ook wel een beetje een ‘pijnpunt’. Als we het hebben
over zorg en het sociaal domein gaat het heel vaak over ouderen of de
gehandicaptensector. We moeten soms knokken om ook in beeld te komen. We



hebben veertig teams op veertien locaties en vele, vele vrijwilligers, echt
honderden. Uniek hoor!
Met de gemeente Roosendaal als gaat om communicatie hebben we overigens een
goede connectie. Eind mei hebben we overigens een lustrumfeest, op de Visdonk.

SUGGESTIE ISSUE KALENDER
1 Reportage werk van Bureau Met
2 Verbinding met jubileumfeest
3 Debat ‘Positie van LVB’


