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De CCR controleert het 
beleid van de RIBW en 
voert daar overleg over 
met de Raad van Bestuur 
(directie).  
In dit overleg komt de 
CCR op voor de belangen 
van alle cliënten van de 
RIBW. In de CCR zitten 
leden van de regioraden. 
Door hen komt er tijdig 
informatie naar de CCR, 
zodat er goed onderhandeld 
kan worden met de Raad 
van Bestuur. De CCR krijgt 
adviesopdrachten van 
de Raad van Bestuur en 
stuurt zelf ook brieven aan 
dezelfde Raad van Bestuur, 
(ongevraagde) adviezen. 

De CCR en de regioraden 
doen ook hun best om de 
belangenbehartiging voor 
GGZ-cliënten naar alle 
gemeenten te organiseren 
(Wmo).

Over de CCr Algemeen

De Centrale 
Cliëntenraad

Van onze voorzitter

Zomergroet

Over de CCr (recent)

De medezeggenschap 
in beweging

Ondanks een korte zomerstop staat de 
CCR natuurlijk niet stil.
De medezeggenschap is volop in 
beweging. In september zullen de 
nieuwe regioraden van start gaan en de 
CCR is druk met de voorbereidingen. 
Zo nam de CCR deel aan de 
sollicitatiegesprekken voor de 3 nieuwe 
regiomanagers.
Daarnaast namen we afscheid van Hans 
Hofhuizen (lid van de Raad van Bestuur).
En zien we vanuit het hoofdkantoor 
dat ‘Bureau Herstel’ zich voorbereidt op 
hun verhuizing in september, naar de 
Bijleveldsingel. De CCR blijft voorlopig 
nog even lekker zitten waar zij zitten.

De CCR heeft een korte zomerstop tot 
12 augustus en wenst iedereen een 
mooie tijd toe deze zomer. Zij hoopt dat 
u fijne dagen zult hebben en voor wie 
deze tijd wat lastiger is, sterkte daarbij. 
(De CCR is overigens wel voor 
calamiteiten bereikbaar).

We kunnen wel zeggen dat de 
structuur van de medezeggenschap 
in een groot veranderingsproces is 
gekomen. De aanleiding is natuurlijk 
de reorganisatie,die binnen de RIBW 
volop aan de gang is. De belangrijkste 
ontwikkelingen voor u op een rijtje 
gezet:

1. De volgende 3 nieuwe managers 
zijn er aangesteld binnen de 
RIBW. Voor Nijmegen Beschermd: 
Ronald Caminada. Voor Nijmegen 
Ambulant: Marijke Poelhekke. Voor 
Beschermd Wonen en Ambulant 
van Rivierenland: Mark van Lee. 
Zij worden de overlegpartners van 
de drie nieuwe regioraden van de 
RIBW!

2. Na het voeren van positieve 
sollicitatie gesprekken met de CCR 
zijn de volgende ondersteuners voor 

Naast al deze veranderingen heeft 
u misschien vernomen dat de CCR 
ook nog een uiterlijke verandering 
heeft ondergaan. Het zal u misschien 
opgevallen zijn dat deze nieuwsbrief er 
iets anders uitziet dan u gewend bent. 
Dit komt omdat de CCR een nieuw logo 
heeft gekregen en zij graag deze frisse 
kleuren ook in de nieuwsbrief wilde 
toepassen.

De CCR wenst u veel leesplezier bij de 
5e editie van deze nieuwsbrief. 



Er verandert veel in 
‘zorgland’. Zeker in de 
komende jaren. Ook binnen 
de organisatie RIBW is veel 
in ontwikkeling.  
Dat kan bij u vragen 
oproepen.

Daarom start de CCR 
ook met een telefonisch 
spreekuur:

Woensdag: 12.30-13.30u

 
Tel: 024-3820556 of 
06-12995681

U kunt natuurlijk ook 
mailen: ccr@ribw-nr.nl of 
bezoek de website ‘voor en 
door cliënten’.

Helpdesk van 
de CCR

http://www.ribw-clientenplein.nl

Over de CCr... Vervolg

Binding in de Regio 26 en 27 mei. 
Te Meddo (centrum de Horst)

Binding in de regio

de Regioraden aangesteld!  
Voor de Regioraad Nijmegen 
Beschermd Wonen: Yvon van Heck.  
Voor de Regioraad Nijmegen 
Ambulant: Marjo Peeters.  
Voor de Regioraad Rivierenland 
Beschermd Wonen en Ambulant: 
Jacky Leegstraten. 

3. De CCR heef t een overzichtsposter 
gemaakt van de nieuwe 
medezeggenschapsstructuur van 
de RIBW en een visiedocument 
geschreven over medezeggenschap 
binnen een RIBW (op te vragen bij 
de CCR).  
Vormgeving: Brechje Geutjes

4. Tijdens de ontmoetingsdag voor 
cliëntenraden van de RIBW op 
17 juni jl. heeft er een eerste 
ontmoeting plaats gevonden 
tussen de kandidaten voor de 

nieuw te vormen regioraden met 
hun toekomstige ondersteuners. 
September 2015 gaan de nieuwe 
regioraden officieel van start en 
zullen zij zich ook kenbaar gaan 
maken aan hun achterban. De Raad 
van Bestuur heeft ingestemd dat 
zij ieder voor 30 uur per maand 
ondersteuning gaan krijgen. Voor 
een proefperiode van een jaar.

5. Het Partnerberaad; een nieuwe 
vorm van medezeggenschap voor 
cliënten binnen woonvoorzieningen 
en inloopcentra; is nu ondergebracht 
bij het ‘Bureau Herstel’. Deze kan 
een projectleider gaan zoeken om 
deze vorm van medezeggenschap 
te introduceren en te stimuleren 
binnen de RIBW. Zo nodig worden 
er vanuit het Partnerberaad signalen 
afgegeven naar de Regioraad.

Leden van de CCR hebben 
deelgenomen aan de trainingsdagen 
voor cliëntenraden GGz uit de 
stedengebieden Arnhem en Nijmegen en 
de regio Rivierenland. 
Doelen: verstevigen van de 
samenwerking, bevorderen van je 
eigenkracht en herstel en ontspanning. 
Dhr. Hans van Zonneveld gaf op de 
eerste dag nog een presentatie over 
’burgeradviesgroepen’. Hoe komen zo 
goed en zo tijdig mogelijk adviezen 
vanuit cliënten naar de gemeenten 
(Wmo). ‘s Avonds was er een optreden 
van een groot poprockkoor. Samen 

bekende popsongs zingen. Op de 2e 
dag gaf Rika Hop van Bureau Herstel 
nog een workshop over de WRAP 
(Wellness Recovering Action Plan). 
Evelien Krikke won de Bert Artsprijs met 
een inspirerend verhaal over haar eigen 
herstel. Ze symboliseerde dit door het 
laten zien van 3 tassen. De laatste was 
een sjieke werktas om papieren in te 
doen voor vergaderingen met de CCR.
Deze trainingsdagen waren voor de 11e 
keer en geven de leden van cliënten veel 
steun voor de rest van het jaar om hun 
werk te doen als belangenbehartiger.

Tijdens de ontmoetingsdag voor cliëntenraden deelde de CCR aan alle raadsleden een certificaat uit als dank voor 
hun goede inzet!



Sollicitatieprocedure 
‘nieuwe bestuurder’  
8 juni 2015

Sollicitatiegesprekken 
nieuwe managers

Ontmoetingsdag 
voor locatieraden en 
bezoekersraden

Erik van Lent, Henk van den Berg 
en Evelien Krikke waren vanuit de 
CCR een adviescommissie tijdens de 
sollicitatieprocedure. Na een zorgvuldige 
voorbereiding in de tuin van Villa Kleine 
Heumen hadden zij een gesprek met 
De Heer Edwin Holte. Ondanks dat 
dit gesprek het enige contact was met 
de kandidaat, werd toch voldoende 
duidelijk dat zij de Heer Edwin Holte een 
goede kandidaat vonden, om bestuurder 
te worden van de RIBW. Gelukkig maar, 
want de adviescommissie kreeg maar 
één kandidaat te spreken. Op 1 oktober 
zal hij bij de RIBW beginnen.

Advies

Advies

Groesbeek De Poort 17 juni 2015

rectificatie

Sollicitatiegesprekken nieuwe managers
Zoals bekend gaat de RIBW verder met 
3 regiomanagers. Henk van den Berg 
en Mark van Beek hebben namens de 
CCR in een sollicitatiecommissie gezeten. 
Zij konden zich vinden in de gemaakte 
keuzes en hadden een goede inbreng 
tijdens de gesprekken.

In de Nieuwsbrief 4 van de CCR 
staat: Presentatie in DAC Dolfijn over 
‘Stemmen Horen’ werd gegeven door 
Anita: dat moet zijn: door Ineke!

De laatste ontmoetingsdag: einde van 
een waardevolle en leuke traditie! Want 
op deze dag namen we afscheid van 
de locatie-en bezoekersraden van de 
RIBW. Zij gaan dit jaar over in 3 nieuwe 
regioraden. De opkomst was geweldig, 
ruim 35 raadsleden met ondersteuners. 

In het eerste gedeelte van de middag 
werden er kleinere gespreksgroepen 

gevormd. Hierin gingen de leden met 
elkaar in gesprek over hoe zij persoonlijk 
verder willen in de medezeggenschap. 

Na de pauze werden de 3 nieuwe 
ondersteuners van de regioraden 
voorgesteld. Degene, die belangstelling 
had voor een regioraad konden al met 
hun ondersteuner om de tafel gaan 
zitten samen en gaan brainstormen over 
de nieuwe start hun regioraad. Er was 
voor alle drie de raden al een mooie 
belangstelling. De overige mensen 
konden kiezen over, wat wil met het 
Partnerberaad of wat wil ik bij Herstel 
gaan betekenen.

Onderwijl kwamen de 3 nieuwe 
managers binnen en Thea Hafmans van 
de Raad van Bestuur. Thea stelde aan 
ons de managers voor en deze spraken 
de zaal kort toe. Daarna gaf Thea nog 
een korte toespraak en hield een vurig 
en pakkend pleidooi voor de zorg aan 
‘kwetsbare burgers’ hierbij kreeg zij de 
‘handen’ van alle mensen op elkaar.

Aan het slot van de middag reikten 
Henk van den Berg, Evelien Krikke en 
Willem Hillen nog aan alle raadsleden 
een certificaat uit als dank voor hun 
goede inzet!

Tijdens de BBQ werd Willem Hillen ook 
nog even spontaan in het zonnetje gezet 
door iedereen. We kunnen terugkijken 
op een gedenkwaardige, bijzondere en 
leuke dag van de medezeggenschap van 
RIBW- cliënten.



Tijdens de BBQ werd Willem Hillen ook nog even spontaan in het zonnetje gezet door iedereen.

Nijmeegse Bindingsdag

Wethouder Frings 
op bezoek bij de 
Wolfkuilseweg

8 juli bij meneer Vos (Plurijn)

De Wolfskuilseweg

Ontmoetingsdag voor cliëntenraden van 
alle zorginstellingen uit de gemeente 
Nijmegen en omgeving. Doel met elkaar 
samenwerking op te gaan bouwen 
om met elkaar beter de belangen te 
gaan leren behartigen van ‘kwetsbare’ 
burgers. Een aantal van hen, ontmoet 
elkaar bij de Wmo-Denktank in het 
zelfregie-centrum aan de Jorisstraat. 
November a.s. wordt er weer een 
bijeenkomst gepland.

Jolanda Heesakkers heeft; lid CCR; 
heeft Wethouder Bert Frings (Wmo) van 
de Gemeente Nijmegen uitgenodigd 
om eens een kijkje te nemen in de 
Beschermde Woonvorm aan de 
Wolfkuilseweg. De Werkgroep Wmo 
heeft haar geholpen met maken het 
programma. 

De Heer Frings werd welkom geheten 
door Henk van den Berg, voorzitter van 
de CCR. 

Als eerste vertelde Emiel Bakhuis zijn 
ervaringsverhaal. Belangrijk keerpunt in 
zijn leven was: ‘het gaan wonen bij de 
RIBW in de Joubertstraat’. 
Daarna ontstond er een levendige 
uitwisseling met de Wethouder en de 
bewoners over het wonen en de sfeer 

binnen deze woonlocatie. Toepasselijk 
detail: Wethouder Frings kreeg nog een 
telefoongesprek met Staatssecretaris van 
Rijn. Waar ging over: bezuinigingen in 
de zorg!!
Aan het eind van de middag lieten nog 
twee bewoners hun zit/slaapkamer zien. 

Er waren bijna 20 cliënten aanwezig! De 
middag werd erg goed gefaciliteerd door 
de begeleiding van de Wolfkuilseweg. 
De Wethouder ging een belangrijke 
ervaring rijker naar huis! Met dank aan 
Jolanda Heesakkers!
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1. Pauline Houwing Hoofd P&O. 
Onderwerp: inzetten van 
ervaringsdeskundigen in de teams.

2. Wim Hompe. Voorzitter Raad 
van Toezicht en van daaruit 
contactpersoon voor de CCR.

3. Beate Lenferink en Marion Reinartz 
van Zorgbelang Gelderland. 
Onderwerp: Enquêterecht.

Adviesbrieven CCR
1. Advies ‘eenhoofdige’ Raad van Bestuur

2. Advies benoeming lid Raad van Bestuur.

Gasten in het overleg


