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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 voorzitterZomerstop (of niet)

Over de cliëntenraden (recent)

De medezeggenschap 
in beweging

Hier is weer de mooie nieuwsbrief van 
de CCR. En van de regioraden en de 
nieuwe vorm van de medezeggenschap 
(SamenSpraak!).

Er is weer aardig hard gewerkt voor de 
achterban van cliënten en deelnemers.
En vanuit de WMO-werkgroep.
Ik zou zeggen lees het rustig door en 
veel leesplezier!

Ik wens je mooie zomerdagen.

Voorzitter CCR, Evelien Krikke

De Centrale Cliëntenraad gaat het even 
rustig aan doen: ‘want het is zomer’. 
Na een actief voorjaar. Dus even geen 
vergaderingen meer. De meeste leden 
gaan andere activiteiten ondernemen. 
Maar niet iedereen. Voor enkele leden 
moet de zomerstop niet te lang duren. 
Haalt je alleen maar uit je ritme.
Gelukkig voor hen heeft de CCR 
besloten gewoon bereikbaar te blijven 
voor als er iets speelt.
Raadpleeg hiervoor de contactgegevens 
op de folder van de cliëntenraden van 
de RIBW. In uw bezit of deze ligt bij de 
begeleiding op het kantoor.
Maar toch ook een mooie zomer 
toegewenst!

De Regioraden hebben er al weer bijna 
hun eerste jaar op zitten en kunnen 
terug zien op een geslaagde start. 
De Regioraad Nijmegen Beschermd 
Wonen heeft een kleine maar wel sterke 
bezetting. Zij zoekt dus nog enkele 
nieuwe leden Rondom het ondersteuner-
schap is het wel onrustig geweest. 
Partnerberaad (nu SamenSpraak!) is 
van start gegaan op enkele locaties! 
De communicatielijnen tussen de CCR, 
Regioraden en SamenSpraak! zijn kort 
en helder! Men weet elkaar snel te 
vinden.



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

De ontwikkelingen:

1. Regioraad Nijmegen Beschermd: 
Heeft een vaste bezetting van vier 
leden. Houdt zich natuurlijk ook 
bezig met het onderwerp ‘Beschermd 
Wonen’ waar veel over te doen is. 
Zij heeft daarover regelmatig overleg 
met de Regiodirecteur en gelukkig 
zijn de lijnen met de CCR kort. Karien 
Linssen en Hannie Smolders hebben 
onlangs de tweedaagse training voor 
cliëntenraden met succes gevolgd: 
‘Binding in de Regio’. Belangrijk 
onderwerp: rapport van commissie 
’Dannenberg’; over hoe verder 
met ’Beschermd Wonen’. Verder 
houden zij zich bezig met de nieuwe 
teamprofielen en binnenkort met 
het nieuwe overzicht van de rechten 
van cliënten van Beschermd Wonen! 
Yvon van Heck; de ondersteuner; 
heeft onlangs nog een themamiddag 
georganiseerd voor de regioraad 
met als gast: Christiane van Bureau 
Herstel, ging over ‘herstel en 
zingeving’.

2. Regioraad Nijmegen Ambulant: 
Moest april 2016 afscheid nemen 
van haar ondersteuner: Naomi Vos. 
Zij kon het ondersteuner-schap 
niet combineren met haar andere 
werkzaamheden. Ben Coenders, 
Evelien Krikke en Willem Hillen 
hebben in samenwerking toen de 
regioraad goed draaiende weten 
te houden. Een aantal praktische 
zaken helder geregeld. Katja Rutten 
werd penningmeester. Op de 
vacaturemelding voor ondersteuner, 
kwam slechts één reactie: maar 
wel een goede, Evelien Krikke. 
Evelien werd; na het voeren van een 
sollicitatiegesprek met de voorzitter 
Ben Coenders, Erik van Lent (CCR) 
en Willem Hillen; aangenomen 
als ondersteuner van Regioraad 
Nijmegen Ambulant. Dit is een 
primeur voor de RIBW Nijmegen en 
Rivierenland. Dat uit de cliëntenraad 
zelf iemand naar voren komt als 
ondersteuner! De Regioraad zelf blijft 
zich ontwikkelen tot een stabiele 
sterke raad. Na de zomer gaat zij 
vergaderen aan de Graafse Weg: 
dichtbij de achterban!

3. Regioraad Rivierenland: Stabiele, 
sterke raad geworden, waarbij de 
taken duidelijk verdeeld zijn. Een 
onderwerp wat erg gespeelt heeft 
is; het weggaan van DAC Dolfijn 

uit de Catherinaschool. Natuurlijk 
is de regioraad hier erg betrokken 
op, want deze verandering heeft 
veel impact op cliënten van de 
RIBW uit Tiel en omgeving. Onlangs 
hebben leden van de regioraad 
een rondleiding georganiseerd in 
Beschermd Wonen locaties van de 
RIBW. Voor de Wethouders WMO 
uit Tiel en Nijmegen. De Regioraad 
is goed vertegenwoordigt in de 
CCR, waardoor de Bestuurder goed 
zicht houdt wat er leeft in het 
Rivierengebied. 
 
Ondersteuning: Jacky Leeghstraten 
gaat per 1-9-2016 stoppen als 
ondersteuner van deze raad. 
Het valt voor haar niet meer te 
combineren met haar coördinerende 
werkzaamheden voor DAC de Arc. 
Dus zoekt deze raad een nieuwe 
ondersteuner! (zie intranet). 

4. SamenSpraak! is de nieuwe 
naam voor partnerberaad 
geworden. Gekozen uit een aantal 
voorstellen, gekomen vanuit de 
studiedag ‘medezeggenschap’ 
van 12 april. Partnerberaad deed 
mensen teveel denken aan een 
relatiebemiddelingsbureau en het 
woord ‘beraad’ kwam te formeel 
over. 
 
Gaby Valckx heeft met ingang van 
1 juli 2016 versterking gekregen van 
Evelien Krikke. Zij werkt nu vanaf 
deze datum als betaalde kracht voor 
de medezeggenschap van cliënten! 
Als eerste binnen de RIBW heeft 
zij vanuit haar cliëntenradenwerk, 
een baan gekregen bij deze RIBW. 
Waarvoor hulde! Om de baan 
helemaal compleet te maken: Evelien 
blijft voorzitter van de CCR! 
 
Gaby en Evelien zijn op enkele 
locaties begonnen met het opzetten 
van SamenSpraak!: DAC de Arc, 
DAC Dolfijn en bij de arbeidsmatige 
dagbesteding aan de Graafseweg. 
Gaby heeft bij de ‘kwaliteitsraad’ 
nog een presentatie verzorgt over 
SamenSpraak!. De medezeggenschap 
van cliënten binnen deze centra 
en samen met RIBW Kwintes Zeist 
en de Vrije universiteit worden 
scholingsdagen gehouden (incl. 
intervisie). Zodat deze mooie nieuwe 
vorm van medezeggenschap nog 
meer inhoud gaat krijgen.



Rondleiding wethouders WMO bij beschermd 
wonen Tiel

Werkgroep Wmo

De Werkgroep WMO bestaat uit een 
aantal leden van cliëntenraden van de 
RIBW. Een van de belangrijkste doelen 
is: vertegenwoordigers (WMO) van de 
gemeenten uit het zorggebied van de 
RIBW in contact brengen met cliënten 
van de RIBW en dus ook met de 
diensten, die de RIBW biedt aan haar 
cliënten.

Op donderdag 23 juni jl. werd er een 
rondleiding georganiseerd bij Beschermd 
Wonen in Tiel. Voor de Wethouder 
WMO Harry Driessen uit Tiel en 
Wethouder WMO Bert Frings van de 
gemeente Nijmegen. Daarnaast waren 
twee beleidsmedewerkers aanwezig.

Er werd gestart met een goed verzorgde 
lunch in DAC Dolfijn. Naast een aantal 
bezoekers, was Marc van Lee daar 
ook bij aanwezig en Betsy van Haaren 
en een medewerker van DAC Dolfijn. 
Natuurlijk hoorden de wethouders, 
dat DAC Dolfijn binnenkort de 
Katharinaschool moet gaan verlaten. 
 

Wadenoyenlaan 167 was de eerste 
woonvorm die bezocht werd. Daar 
kregen zij een goede en kritische 
rondleiding van een bewoner. Van haar 
hoorde de Wethouder o.a. dat er een 
brandtrap miste en zij zich hierdoor 
onveilig voelde. De Wethouder uit Tiel 
kan dit nu gelijk gaan oppakken met de 
verhuurder; de woningbouwvereniging. 
Zij maakte zich zorgen over de 
inactiviteit van haar medebewoners 
en vond dat de medicatie hieraan ten 
grondslag lag.

Hierna werd de Hennepe 489 
bezocht. Een heel andere woonvorm! 
Daar kregen de bezoekers een 
ervaringsverhaal te horen van een van 
de bewoners. Dat maakt grote indruk. 
Hierop ontstond aan de keukentafel een 
levendig gesprek over de toekomst van 
het beschermde wonen. 

Het is belangrijk dat de 
verantwoordelijke gemeentes een 
goed beeld krijgen van het leven in 
een beschermde woonvorm, van 
het waarom, dat mensen beschermd 
moeten wonen en dat een aantal zo 
goed zit. Maar anderen zouden kunnen 
doorgroeien naar meer zelfstandigheid. 
Dat ook. 

Cliënten en leden van de CCR en 
regioraden hebben een nieuwe 
belangrijke rol gekregen. Namelijk; 
het zijn van ‘ambassadeurs’ voor hun 
medecliënten van de RIBW naar o.a. de 
gemeenten!

DAC de dolfijn

Woonkamer Wadenoijenlaan 167

Hennepe 489



iBabs: ‘papierloos 
vergaderen’ 

Binding in regio 12 (31 mei en 1 juni)

ONS: nieuwe 
cliëntregistratiesysteem 
(cliëntportal)

Notulen op tablet

Binding in de regio

Cliëntregistratie

De nieuwe bestuurder; Edwin ten 
Holte; stimuleert binnen de RIBW, het 
papierloze vergaderen! De leden van 
de CCR kregen dit voorjaar een tablet 
in bruikleen van de RIBW. Middels het 
programma iBabs komen dan de notulen 
agenda en stukken op de tablet te staan.
Het is nog een kwestie van tijd, 
dan hoeft er niets meer met de 
post verstuurd te worden voor de 
vergaderingen. De CCR is dan een van 
de eerste cliëntenraden die papierloos 
kan vergaderen. Toch een kleine 
’revolutie’. 

De CCR van de RIBW Nijmegen was/is 
de initiatiefnemer van deze tweedaagse 
training voor cliëntenraden uit Arnhem, 
Nijmegen en omstreken. Naast elkaar 
ontmoeten zijn de er de volgende 
onderdelen: behandelen van wat er 
speelt rondom de zorg, versterking van 
jezelf en ontspanning.
Deze keer was een van de onderwerpen’ 

de toekomst van het beschermde 
wonen’, (notitie van de commissie 
Dannenberg’). Een van de conclusies 
was: er zijn een aantal bewoners die 
een volgende stap kunnen zetten, 
maar durven niet, omdat er veel te 
weinig betaalbare woningen worden 
aangeboden.

Dinsdag 24 mei waren enkele leden 
van de CCR getuige van de presentatie 
van het nieuwe cliëntregistratiesysteem: 
ONS. Het programma USER bleef voor 
teveel problemen zorgen.
Belangrijk voor cliënten van de RIBW 
is dat ONS nu eindelijk een helder 
programma liet zien voor de cliënten 
van de RIBW. Zodat cliënten hun eigen 
dossier gemakkelijk zelf kunnen gaan 
bijhouden en biedt het programma ook 
nog meer voordelen en gemakken. 

Goed nieuws waar de CCR al jaren op 
gewacht heeft. Houd de ontwikkelingen 
samen met uw begeleider in de gaten. 
Het dossier gaat nu toch uw dossier 
worden!



De jaarlijkse Bert Arts werd dit jaar 
gewonnen door Joseppe Greuters van 
de Cliëntenraad 
Van RIBW Arnhem en bureau 
STIPP. Idee.’ De georganiseerde 
buurtwandeling’. Zodat mensen samen 
ontdekken wat hun wijk te bieden heeft.

In de avond gingen we nog naar 
een scharrelvarkensboerderij om o.a. 
biggetjes te kunnen knuffelen.

Het waren twee ontspannen en 
leerzame dagen op een prachtige plek 
(centrum de Horst in Meddo).

Donderdag 9 juli jl. is nagenoeg de 
geheel CCR afgereisd naar Gouda. De 
RIBW Kwintes is de grootste RIBW van 
Nederland en strekt zich van Zeist tot 
helemaal voorbij Gouda.
De dag startte in het ‘Bruisnest’; een 
centrum waarin cliënten aan het 
werk zijn, om zich voor te bereiden 
op een terugkeer in de arbeidsmarkt. 
Hetzij als vrijwilliger, hetzij in een 
betaalde baan. Daar kregen we een 
inspirerende presentatie van Yvonne 
(ervaringsdeskundige), de bevlogen 
coördinator van het centrum. De CCR 
zag dat het Bruisnest een uitermate 
geschikte omgeving is voor, om jezelf te 
herstellen! 

Na de goed verzorgde lunch was er in 
een naburige woonvorm de uitwisseling 
met de CR van Kwintes. Veel herkenning 
natuurlijk. Bij Kwintes waren ook de 
nodige reorganisaties geweest.

Woensdag 6 juli neemt de 
CCR afscheid van de beide 
Cliëntvertrouwenspersonen; Silvia van 
Roermund en Marianne Suy. 

Marianne is vanaf 2007 
vertrouwenspersoon geweest bij de 
RIBW en Silvia al 20 jaar! Tot het jaar 
2001 ondersteunde Silvia de toenmalige 
Bewonersraad van de RIBW. Zij heeft 
veel opgezet voor de medezeggenschap 
van cliënten. Toen nog in dienst van de 
LPR. In samenwerking met de LPR nog 
een groot onderzoek uitgevoerd naar de 
tevredenheid van de bewoners van de 
RIBW!
Silvia en Marianne hebben zich jarenlang 
goed ingezet voor de individuele 
belangen van de RIBW-cliënten. De CCR 
had ook veel baat bij de informatie die 
zij doorgaven.

Beiden nemen zij op dinsdag 30 

augustus a.s. afscheid van cliënten 
en medewerkers (17.00-19.00 uur) 
in DAC Phoenix , Oude Burger 
Gasthuis. Professor Cornelissenstraat 
8  Nijmegen. (Dit afscheid wordt 
georganiseerd door de CCR.)

Opvolging

Medio juni zijn ook alweer 
sollicitatiegesprekken geweest m.b.t. 
de opvolging van Silvia en Marianne. 
Unaniem is toen besloten om Sep 
Kortbeek aan te stellen als de nieuwe 
cliëntvertrouwenspersoon van de RIBW. 
Sep heeft 9 jaar geleden nog gewerkt 
als begeleider bij de RIBW en begint 
met zijn nieuwe baan op 1 september 
2016. (s.kortbeek@ribw-nr.nl  telnr. 
06-12995679.)

Binding in de regio... Vervolg

Uitwisseling met cliëntenraad RIBW Kwintes

De cliëntvertrouwenspersonen (afscheid)

Herstel

Afscheid
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Adviesbrieven CCR
1. Opzeggen huur panden van kleine beschermde woonvormen.

2. Het ‘stagebeleid’ van de RIBW (ongevraagd advies).

3. Advies: administratieve lastenverlichting en dossiervorming voor ambulante 
trajecten.

4. Nieuwe contactpersoon vanuit de Raad van toezicht voor de CCR: Wil Buis.

5. Brandveiligheid en BHV.

6. Wisseling van persoonlijk begeleider (ongevraagd advies).

7. Advies benoeming Mevr. Verbeek als lid Raad van Toezicht.

1. Wim Hompe van de Raad van Toezicht.
2. Bert Frings; Wethouder WMO gemeente Nijmegen.
3. Erna Nuyt: Bestuurssecretariaat: over iBabs.
4. Leden van de OR (9 juni).
5. Wim Hompe en Wil Buis van de Raad van Toezicht.
6. André Daamen. Kwaliteitsmedewerker van de RIBW.

Gasten in het overleg


