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Adviesbrieven CCR

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

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

Over de CCR Algemeen

De Cliëntenraad

Van onze voorzitter

Kerstgroet

Hier is weer een mooie winter- nieuwsbrief van de CR, voorheen CCR. Er is bij de 
RIBW veel in beweging omtrent het nieuwe service-bureau. Wij merken dat de 
Cliëntenraad professioneler is geworden. Wij werken nu met tablets en dat gaat heel 
goed en het is fijn om papierloos te vergaderen. Er komen drukke tijden aan voor 
de cliëntenraad en regioraden, en SamenSpraak maar gelukkig zijn we aardig bij 
gebleven. 
Veel leesplezier!
En alvast fijne feestdagen en een gezond 2017.

Vriendelijke groet; de voorzitter, Evelien Krikke

Samen met de vernieuwde folder 
van de medezeggenschap, krijgt u 
alweer nieuwsbrief 8 in de bus van 
de Cliëntenraad. Hierin staan de 
hoogtepunten en meeste belangrijke 
activiteiten van de Cliëntenraad, alsmede 
een overzicht van de regioraden en 
SamenSpraak.
Het jaar wordt door alle raden 
gezamenlijk afgesloten in de 
Goffertboerderij op woensdag 14 
december.
We kunnen terugkijken op een goed 
jaar, waarin alle raden een flinke groei 
hebben doorgemaakt en SamenSpraak 
door Gaby Valckx en Evelien Krikke goed 
is gelanceerd binnen de RIBW.
De Cliëntenraad wenst u een gezellige 
tijd toe en alvast een goed begin in het 
nieuwe jaar. Maar toch ook sterkte voor 
degenen, die moeite hebben met deze 

tijd. Dat er voor iedereen weer positieve 
gebeurtenissen in het verschiet liggen 
voor 2017.
De Cliëntenraad hoopt dat hij zichtbaar 
wordt voor meer cliënten en hun 
begeleiders in het nieuwe jaar!



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 CR 
ook met een telefonisch 
spreekuur:

Woensdag: 12.30-13.30u

 
Tel: 024-3820556 of 
06-12995681

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

Helpdesk van 
de CR

http://www.ribw-clientenplein.nl

Over de cliëntenraden (recent)

In memoriam

Dicky van Hensbergen

De medezeggenschap 
in beweging

Wij staan stil bij het overlijden van Dicky van Hensbergen, bewoonster van de 
Stationsstraat 1 te Druten. Dicky was lid van de Regioraad Nijmegen Beschermd 
Wonen en lid van de Cliëntenraad. Zij kwam met grote inzet op voor de belangen 
van de medebewoners en bezoekers van DAC de Arc.

‘Dicky bedankt’ 

De Cliëntenraad (centrale)

U ziet dat het woord, ‘centrale’ tussen 
haakjes staat. Dit is omdat dit woord 
is weg gevallen. Voortaan spreken 
we over: De Cliëntenraad van de 
RIBW Nijmegen en Rivierenland. 
Dit om aan te geven, dat elke 
cliëntenraad even belangrijk is binnen 
de belangenbehartiging voor de 
cliënten van de RIBW. De toekomstige 
naamsverandering van het centraal 
bureau (wordt Service-Bureau) bracht 
ons mede op deze gedachte.

Pieter Bas Walder heeft zijn 
lidmaatschap; in wederzijds goed 
overleg; opgezegd. Hij had een langere 
periode nodig om te kunnen herstellen. 
Pieter wil op termijn wel terugkeren, 
maar dan eerst als regioraadslid. Pieter 
bedankt voor je inzet!

Frank Jansen van de Regioraad 
Nijmegen Ambulant heeft zich 
aangemeld als nieuw lid van de 
Cliëntenraad. Frank is tevens lid van 
de deelnemersraad van het Nijmeegse 
Werkbedrijf. We wensen Frank hierbij 
veel succes!

De Cliëntenraad komt wekelijks 
in volle bezetting bij elkaar 
op de woensdagmiddag. 
Overlegvergaderingen met Edwin 
ten Holte, onderlinge vergaderingen 
en werkmiddagen wisselen elkaar 
af. Met name de werkmiddagen zijn 
noodzakelijk, om alle veranderingen 
binnen de RIBW als Cliëntenraad bij te 
kunnen houden. Daarover zult u vast 
wel wat van de begeleiders over horen.

Doordat de Cliëntenraad een sterk 
team is en de kwaliteiten van alle leden 
duidelijk zijn en goed benut kunnen 
worden, lukt het de Cliëntenraad goed 

om bij te blijven. En op veel terreinen 
de RIBW te kunnen adviseren vanuit 
cliëntenperspectief. De korte lijnen met 
de regioraden zijn hierbij een positieve 
factor.

De Regioraden

De Regioraden maken nu hun eigen 
nieuwsbrief en verspreiden deze zo goed 
als mogelijk over hun achterban. Een 
aantal algemene zaken:

•	 De Regioraad Rivierenland heeft een 
nieuwe ondersteuner: Bram Jansen. 
Bram heeft een goed start gemaakt 
en had al snel een klik met de 
regioraadsleden. Bram succes! 

•	 In de overlegvergadering van de 
Cliëntenraad met Edwin ten Holte 
is een vast agendapunt: ‘Rondje 
regioraden’. Hierdoor komen er 
belangrijke signalen binnen van de 
regio ’s bij de Bestuurder. Afgelopen 
najaar heeft Edwin ten Holte een 
bezoek gebracht aan alle drie de 
regioraden.

•	 De regioraden ontwikkelen zich tot 
belangrijke adviesorganen voor de 
drie directeuren. Waarop advies 
gegeven moet en kan worden, 
wordt ook voor beide partijen steeds 
duidelijker.

•	 In de nieuwe, aangescherpte 
Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) wordt 
het adviesrecht nog scherper en 
helderder verwoord. Voorjaar 2017 
gaat de nieuwe Wet van kracht.

•	 Een belangrijke taak voor de 
Regioraden (en Cliëntenraad) is; de 
kwaliteit van de zorg te bewaken 
en op tijd aan de bel te trekken, 



Over de cliëntenraden (vervolg)

Teamdagen

wanneer het niet goed loopt bij de 
begeleiding van cliënten.

De medezeggenschap blijft in 
beweging!

Cliënten, cliëntenraadsleden worden 
door de RIBW sneller betrokken om 
mee te denken over beleidsplannen en 
de toekomst van de RIBW. Naast de 
formele medezeggenschap die blijft, 
is dit een mooie ontwikkeling. Steeds 
meer raadsleden gaan meedoen met 
het plannen maken en nadenken over 
hoe het anders en beter kan, en over 
hoe om te gaan met de veranderende 
wetgeving (Wmo). 

De Cliëntenraad was trots over, dat 
er zo veel cliënten deelnamen aan de 
strategie- bijeenkomsten in Nijmegen 
en in Tiel. Er kwamen vanuit de cliënten 
van de RIBW veel positieve reacties over 
hoe zij deze vorm van inspraak hadden 
ervaren. 

Zo wordt er ook actief meegedacht 
over de ‘Zelforganiserende Teams’. De 
Cliëntenraad wil niets anders, dan dat 
de teams van begeleiders met plezier 
en naar tevredenheid hun werk kunnen 
doen. Hij constateert dat dit nu nog niet 
altijd het geval is en maakt zich daar 
toch wel zorgen over. 

De Cliëntenraad vraagt zich ook af, of 
de splitsing tussen de teams wel zo’n 
goed idee is geweest. De Cliëntenraad 
komt hierbij op voor de belangen van 
twee groepen: voor de cliënten, maar 
zeer zeker ook voor de begeleiders!

Externe contacten: De RIBW is 
een organisatie die midden in de 
samenleving is komen te staan. De leden 

van de cliëntenraden krijgen hierdoor 
meer contacten buiten de RIBW. Met 
gemeentes, woningbouwverenigingen 
en cliëntenraden van andere 
zorginstellingen etc. Zij zoeken zelf 
ook vaker contact met cliënten en 
cliëntenraden van de RIBW. 

SamenSpraak

De (mede) zeggenschap van cliënten in 
de woonvoorzieningen en inloopplekken 
van de RIBW. Projectleider is Gaby 
Valckx en Evelien Krikke is de 1e 
facilitator. 

Op verschillende plekken zijn Gaby en 
Evelien goed bezig om deze nieuwe 
vorm van medezeggenschap te 
introduceren. Bezoekers en cliënten 
worden uitgenodigd om met elkaar in 
gesprek te gaan en daarna ook samen 
met de begeleiding om de tafel te gaan 
zitten om samen tot goede oplossingen 
te komen.

Ook presenteerden zij SamenSpraak op 
diverse plekken zoals: bij de cliëntenraad 
van RIBW Kwintes Zeist, aan de 
kwaliteitsraad, ondernemingsraad en 
tijdens de landelijke ontmoetingsdag 
voor ondersteuners van cliëntenraden.

Inhoudelijk wordt er intensief samen 
gewerkt met de Vrije universiteit van 
Amsterdam, van waaruit deze vorm van 
medezeggenschap is ontwikkeld..

Binnen de Alliantie van RIBW ‘en zijn 
Gaby en Evelien de pioniers wat betreft 
deze vorm van medezeggenschap. 

Goed, dat de RIBW Nijmegen en 
Rivierenland hiervoor ruimte heeft 
gemaakt!

Jaarlijks heeft de Cliëntenraad zijn 
teamdagen in de Gelderse Achterhoek: 
Centrum de Horst in Meddo. De 
dagen zijn een mix van ontspanning 
en met elkaar aan de slag gaan. De 
cliëntenraad heeft een middag besteed 
aan de toekomstvisie van de RIBW en 
een andere middag gewekt aan het 
communicatieplan voor cliëntenraden 
van de RIBW.

Op de dinsdagmorgen werd er een 

‘geitenboerderij’ bezocht op de fiets. 
Met natuurlijk een geitenkaasproeverij. 
De boer vertelde nog dat het weer voor 
de geiten wel precies moest kloppen om 
zich goed te voelen. Geen regen en niet 
te warm. Dus ‘ hadden zij bijna altijd 
wat te mekkeren’. 

Op de 3e dag kwamen de regioraden 
aansluiten voor de gezamenlijke 
cursusdag. Gaby Valckx (SamenSpraak) 
kwam er ook bij. Belangrijkste thema 
van de middag was dan ook: de 
verbinding tussen SamenSpraak en de 
regioraden. Daarnaast werd er door de 
raden veel uitgewisseld. De dag werd 

Meddo



Teamdagen... Vervolg

afgesloten met een BBQ. 

Er bleven een aantal regioraadsleden 
overnachten op de boerderij. ‘S 
avonds was er een optreden van een 
accordeonorkest die veel oude liederen 
ten gehore bracht. Hanny Smolders lid 
van een koor, kon er veel meezingen. De 
afsluiting van de avond was traditioneel: 
kampvuur opgestookt door Henk van 
den Berg.

Op de laatste morgen werd nog het 
stadje Groenlo bezocht, waar helaas het 
Grolsch-biermuseum gesloten bleek. 

De dagen waren weer een enorme 
boost voor de teamvorming van de 
Cliëntenraad en de samenwerking met 
de regioraden. 

Waar gaan we volgend jaar naar toe? 
Naar Meddo!

Training ‘herstel 
Ondersteunende Zorg’ 
(13-10-2016)

Training

Gegeven door Jeroen de Haan en Linde 
Notmeijer van Bureau Herstel

Jeroen en Linde hebben een geslaagde 
training geven aan de cliëntenraad met 
een aantal leden van de regioraden. 
Vooral rondom het begrip ‘ herstel’ en 
wanneer is er nou precies sprake van 
herstel, is veel helder geworden. Er werd 
veel herkend. Weer een betaalde baan 
hebben wil niet zeggen dat je enkel 
daardoor herstel bent. Er spelen veel 
andere onderwerpen mee, die belangrijk 
zijn voor je herstelproces.

De cliëntenraad ervaart bij zijn leden ook 
een groei van eigenwaarde en ziet bij 
hen positieve ontwikkelingen. Hierdoor 
ervaren leden ook herstel.

Tussen Bureau Herstel en het werk 
binnen de belangenbehartiging voor 
cliënten, zijn er ook veel raakvlakken. 
Mede doordat Bureau Herstel nu op 
de Bijleveldsingel zit en de ontstane 
beeldvorming bij de Cliëntenraad ( wel 
of niet terecht), was er verwijdering 
tussen beiden ontstaan.
Onlangs is in goed gesprek alles 
uitgesproken, en is aangegeven, weer 
beter met elkaar te willen optrekken 
en is ook de kou uit de lucht gehaald. 
De training van Jeroen en Linde was 
al een mooie aanzet tot een betere 
samenwerking.



Werkgroep Wmo bereidt ontmoeting tussen 
cliënten en woingbouw voor

Communicatieplan Cliëntenraad/regioraden

Werkgroep Wmo

Communicatie

Juni 2016 had de werkgroep nog een 
rondgang verzorgt langs beschermde 
woonvormen in Tiel voor de Wethouders 
Wmo  van Tiel en Nijmegen.

Nu is er een nieuwe actie in 
voorbereiding: nl. een ontmoeting 
organiseren tussen cliënten van de 
RIBW en vertegenwoordigers van 
Woningbouwverenigingen uit het gebied 
van de RIBW. 

Zodat zij rechtstreeks van cliënten horen, 
wat hun woonwensen zijn en welke 
voorkeuren zij hebben, waar zij willen 
wonen. Wat zij nodig hebben voor het 

kunnen zetten van stappen naar een 
meer zelfstandiger vorm van wonen. 

Wat natuurlijk wel helder is, dat er voor 
‘betaalbare woningen’ gezorgd moet 
gaan worden!

De bijeenkomst staat gepland voor 
woensdag 1 februari van 12.00-15.00 
uur in DAC de Arc te Druten.

De werkgroep Wmo bestaat uit de 
volgende personen: Jolanda Heesakkers, 
Linda Dekker, Ben Coenders, Henk van 
den Berg, Rien van Lith, Mark van Beek 
en Evelien Krikke.

Leden van de Cliëntenraad: Rien van 
Lith, Mark van Beek, Henk van den Berg 
en Ben Coenders; zijn aan het werk om 
een helder communicatieplan te maken 
voor de cliëntenraden van de RIBW.

Belangrijke doelen zijn: Hoe bereiken we 
zoveel mogelijk cliënten van de RIBW 
en de zichtbaarheid vergroten van de 
cliëntenraden binnen en buiten de RIBW. 

Zij worden hierbij ondersteunt door 
Hanneke Schut van Zorgbelang 
Gelderland/Utrecht. Deze dienst van 

Zorgbelang is voortgevloeid uit een 
overeenkomst tussen de RIBW en 
Zorgbelang ( het recht van enquête). 

Voorjaar 2017 is het plan klaar en is 
het duidelijk welke acties wij gaan 
ondernemen om de communicatie 
verbeteren. 

Nieuwe folder: Er komt een nieuwe 
folder  van de Cliëntenraden en de 
medezeggenschap: Gooit u de oude 
weg en bewaart u de nieuwe goed.



De	Cliëntenraad	•	Keizer	Karelplein	32A	•	6511	NH	•	Nijmegen	•	E-mail:	cr@ribw-nr.nl	

Adviesbrieven CR
1. Telefonische bereikbaarheid ambulante cliënten

2. Advies benoeming van Dhr. Frieling als lid Raad van Toezicht

3. Adviesbrief ‘opvangbed’ 

4. Nieuwe Service – Bureau van de RIBW

5. Doddendaal

1. Tahmini Atai, Stagiaire HBO-Rechten. (klachtrecht van cliënten)
2. Hanneke Schut, Zorgbelang (communicatieplan)
3. Leonie Braks,  beleidsmedewerker Wmo Gemeente Nijmegen
4. Majda Azzourgarh, Beleidsmedewerker Wmo (plannen rondom het beschermd 

Wonen)
5. Sep Kortbeek, CVP
6. Jeroen de Haan en Linde Notmeyer, Bureau Herstel
7. Bart Claus, Sociaal Woon/verhuisplan.
8. Eloy Peters, bereikbaarheid ambulante cliënten
9. Eric Visser, O.N.S. cliëntportal.
10. Stephanie Post, Zelforganiserende teams
11. Janneke van der Poelgeest, E-Health
12. Joke van Stoffelen, Zorgbelang Gelderland (dagbesteding)

Gasten in het overleg


