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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

Lentekriebels

Over de CCR (Recent)

De medezeggenschap 
in beweging

Hier is weer een mooie nieuwsbrief van 
de CCR. Het was een bewogen jaar met 
veel veranderingen binnen de RIBW. 
Maar ook wij als Centrale Cliëntenraad 
en Regioraden hebben een prima start 
gemaakt.

Het begint goed te draaien. Ook het 
project Partnerberaad, daar zijn wij ook 
blij mee met z’n allen.
Ik zou zeggen lees het, er staan weer 
interessante onderwerpen in, over wat in 
de afgelopen periode is geweest.

Veel leesplezier!

Vriendelijke groet, Evelien Krikke, 
Voorzitter Centrale Cliëntenraad

De lente staat voor de deur en de 
CCR heeft weer zin om van alles 
te ondernemen in het belang van 
haar achterban: de cliënten van de 
RIBW. Daarvoor heeft zij rondom de 
jaarwisseling, een jaarplan gemaakt. 

Aarzelt u niet om namens de cliënten 
van uw woonlocatie, regio, of 
inloopvoorziening contact op te nemen 
met de CCR. Of nodig deze uit voor 
een gesprek in uw woonlocatie. Het 
gaat dan vooral om zaken die meerdere 
cliënten aangaan. 

Voor individuele kwesties, kunt u terecht 
bij de Cliëntvertrouwenspersoon.

In het jaar 2015 is er veel veranderd 
binnen de structuur van de 
medezeggenschap van cliënten van de 
RIBW Nijmegen en Rivierenland.

De regioraden zijn van start gegaan 
in het najaar en februari 2016 is het 
project Partnerberaad begonnen. De 
aanzet voor deze veranderingen was: de 
reorganisaties binnen de RIBW. 

De ontwikkelingen:

1. De regioraden hebben een goede 
eerste periode van overleggen 
gehad en kunnen terugzien op een 
gemiddeld, goede opkomst. Voor 
de regioraden; Nijmegen Ambulant 



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

Bijeenkomst van cliënten met de gemeenten 
29 okt 2015, DAC de Arc

Werkgroep Wmo

en Nijmegen Beschermd; kunnen 
zich nog enkele nieuwe leden 
aanmelden! Marjo Peeters had zich 
teruggetrokken als ondersteuner van 
de regioraad Nijmegen Ambulant. 
Naomi Vos is nu de ondersteuner 
geworden van de regioraad 
Nijmegen Ambulant. Regioraad 
Nijmegen Beschermd Wonen is een 
constante club, vooral bestaande 
uit leden van de voormalige 
locatieraden. Vooral de regioraad 
Rivierenland is goed gegroeid in 
2015: van drie naar zeven leden!

2. 12 april 2016 a.s. hebben de 
cliëntenraden van de RIBW hun 
eerste gezamenlijke studiedag 
‘medezeggenschap’. Locatie: 
‘Meneer Vos’ Winkelsteegh. 
Ook de drie regiodirecteuren 
zullen een gedeelte van de dag 
komen meedraaien. Een van 
de onderwerpen zal zijn: de 
samenwerking (afstemming) tussen 
de CCR en de regioraden. De 
studiedag wordt geleid door Alice 
Makkinga.

3. Nieuwe folder: Voor het eerst, is er 
een folder uitgekomen, met daarin 
het overzicht van alle cliëntenraden 
van de RIBW. De CCR is daar 
erg trots op. Daarop kunt u alle 
belangrijke informatie van elke 
raad terugvinden. De cliëntenraden 
hebben ook sinds de reorganisatie 
van de medezeggenschap, een 
nieuwe huisstijl met een nieuw 
logo. Het logo bestaat uit de 
RIBW-golven in de vorm van een 
wiel. Het wiel symboliseert, dat 
de medezeggenschap continue in 

beweging is en zich blijft instellen 
op een veranderende samenleving. 
(vormgeving: Brechje Geutjes).

4. Partnerberaad: De medezeggenschap 
bij uw in de woning of bij u in 
het centrum! Gaby Valckx is 
onlangs gestart als projectleider. 
Partnerberaad heeft als belangrijkste 
doel: de medezeggenschap van u, 
in uw eigen woning of centrum 
te verbeteren. Dat u samen met 
uw medebewoners of bezoekers 
de regie gaat krijgen over uw 
woning en het centrum waar u 
naar toe gaat. Gaby gaat deze 
vorm van medezeggenschap in de 
gehele RIBW promoten. Op drie 
verschillende plekken gaat zij binnen 
de RIBW met het Partnerberaad 
beginnen. Daar gaat zij de 
gesprekken tussen de bewoners en 
bezoekers faciliteren: Er voor zorgen 
dat die voorwaarden aanwezig zijn, 
zodat deze gesprekken goed zullen 
gaan lukken. Gaby kan dit natuurlijk 
niet op alle plekken binnen de RIBW 
doen en hiervoor zoekt zij: 
Facilitators: Gaby zoekt mensen, 
die de gesprekken (bijeenkomsten) 
willen gaan ondersteunen. 
Een voorwaarde hierbij is: de 
ondersteuner is geen lid van het 
team waaronder de betreffende 
woongroep of centrum valt! 
We denken dat deze rol goed 
vervuld kan worden door 
ervaringsdeskundigen. Gaby gaat 
beginnen met het opbouwen van 
team van facilitators, die tevens een 
goede klankbordgroep kunnen gaan 
vormen voor Gaby.

De Werkgroep Wmo had op 29 
oktober een ontmoeting georganiseerd 
tussen de bezoekers van DAC de Arc 
en Wethouders Zorg en medewerkers 
Wmo van de gemeenten Druten en 
Beuningen. Onderwerpen waren o.a.: 
het belang van dagbesteding, het 
hebben van goede zorg, de eigen 
bijdrage, bereikbaarheid en reiskosten.

De middag begon met een uitstekend 
verzorgde lunch door de catering van 



Wereldkoks

Afscheidfeest van Thea Hafmans
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Afscheid Thea Hafmans

Afscheid Thea Hafmans

De naam van het restaurant tegenover 
het Kolpinghuis waar de CCR haar 
afscheidsavond had met Thea Hafmans. 
De CCR (en ondersteuner) hebben 
samen ruim 100 overleggen gehad en 
met haar veel gedeeld omtrent de zorg 
voor de RIBW-cliënten. Thea kreeg nog 
een mooie herinneringskaart van de CCR 
met persoonlijke teksten. Eveline van 
der Staak was ook aanwezig. Eveline 
notuleert al jaren met zorg, de notulen 
van al deze overleggen. De gerechten 
waren gemaakt door een kok afkomstig 
uit Syrie. Het was een bijzonder en 
intiem afscheid voor Thea en de CCR.

10 December 2015 was er groot feest in 
de Vereeniging ter ere van het afscheid 
van Thea Hafmans als Bestuurder van de 
RIBW Nijmegen en Rivierenland. Thea 
heeft ruim 35 jaar bij de RIBW gewerkt 
en veel cliënten kenden haar en kregen 
de gelegenheid om afscheid van haar 
te nemen. Thea heeft zich jarenlang 
hard gemaakt voor goede zorg voor de 
cliënten van de RIBW. 

Het grote feest werd voorafgegaan door 
een receptie voor alle werkrelaties van 
Thea. Evelien Krikke en Henk van den 
Berg hebben namens de CCR voor haar 
nog een mooie speech verzorgd. 

 

Punt van kritiek: Mensen konden 
rijkelijk en gemakkelijk alcoholische 
dranken bestellen op deze avond. 
Hierdoor ontstonden enkele incidenten, 
die gelukkig goed afliepen. De CCR 
vindt dat je hiermee op moet passen. 
Daarom is aan de Bestuurder enkele 
aanbevelingen gedaan, hoe het een 
volgend keer beter kan gaan verlopen.

Maar het positieve overheerste 
ruimschoots. Veel cliënten en 
medewerkers hebben een superleuke 
avond gehad met lekker eten, 
gezelligheid en dans. De CCR adviseert 
dan ook: om in je eigen regio periodiek, 
leuke feesten met elkaar te houden.

het centrum olv. Alfred Rurainsky, 
geassisteerd door Rien van Lith van de 
CCR.

Van beide gemeenten waren de 
Wethouders aanwezig. Er werden 2 
gespreksgroepen gevormd die aan de 
hand van thema’s met elkaar in gesprek 
gingen. Er was naderhand een korte 
terugkoppeling in de kantine. 

Ben Coenders; voorzitter Regioraad 
Nijmegen Ambulant; was de 
middagvoorzitter!

De opkomst vanuit de bezoekers was 
erg goed. Men had elkaar gestimuleerd 
om te komen.

Een van de Wethouders nam als 
belangrijkste conclusie het volgende 
mee nl. Wanneer mensen een terugval 
hebben, dan zo snel mogelijk de zorg 
weer uit te gaan breiden als gemeente. 
Dat nam hij als belangrijkste conclusie 
mee terug naar de gemeenteraad.

De leden van de Werkgroep Wmo 
waren trots op het resultaat van deze, 
door hen georganiseerde bijeenkomst!



Evelien Krikke en Henk van den Berg vezorgden een mooie speech.

De Goffertboerderij,  
16 december 2015.

Seizoensafsluiting

De cliëntenraden en hun ondersteuners 
sloten samen het seizoen af met een 
etentje in de Goffertboerderij. 
De medezeggenschap van cliënten had 
in 2015 een ingrijpende reorganisatie 
doorgemaakt. De drie regioraden en de 
CCR willen naar een gelijkwaardige en 
goede samenwerking gaan doorgroeien 
in 2016. Deze intentie werd duidelijk 
naar elkaar toe uitgesproken in de 
Goffertboerderij.
Gaby Valckx kwam zich nog voorstellen 
als projectleider van het Partnerberaad. 
De avond in de Goffertboerderij gaf ons 
veel energie om er als cliëntenraden 
tegen aan te gaan in het nieuwe jaar 
in het belang van alle cliënten van de 
RIBW.

1. Mevrouw Post: ‘naastenvertrouwenspersoon’ van de RIBW.
2. Mw. Oosting van het Zorgkantoor (VGZ).
3. Marianne Suy: ‘Cliëntenvertrouwenspersoon’ 
4. Vincent van Dongen en Job Schellekens van de Kentering.

Gasten in het overleg
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Adviesbrieven CCR
1. Vrijwilligersbeleid van de RIBW.

2. Arbeidsmatige dagbesteding.

3. Herpositionering medewerkers Voordeurteam.

4. Het partnerberaad bij de medezeggenschap (CCR)

5. Partnerberaad/rectificatie.

6. Het feest van 10 december 2015.

7. Gedragscodes bij de RIBW


