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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 locatieraden. 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 doet ook zijn best 
om de belangenbehartiging 
voor GGZ-cliënten naar alle 
gemeenten te organiseren 
(Wmo).

Over de CCR Algemeen

De Centrale 
Cliëntenraad

Van onze voorzitter

Corrie Meurs
In memoriam

Over de CCR (Recent)

De Centrale Cliëntenraad 
in beweging

April 2015. Alweer de 4e nieuwsbrief 
van de CCR. De Wmo heeft ‘stilsluipend’ 
haar intrede gedaan. Zo lijkt het. Maar 
dat gold lang niet voor alle cliënten 
van de RIBW. Er ontstond toch ook 
veel onrust, vooral bij ambulante 
cliënten Het goede is dat de signalen 
zijn aangekomen bij de CCR. Hierover 
later meer. De CCR zit midden in 
alle reorganisaties van de RIBW en 
probeert zoveel mogelijk te voorkomen 
dat de begeleidingsuren voor cliënten 
gaan verminderen. En ook dat zij 
zoveel mogelijk goede en bereikbare 
dagbesteding blijven houden. De CCR 
ziet ook dat ‘Bureau Herstel’ goed aan 
de weg aan het timmeren is en dat dit 
de RIBW ondersteunt bij het worden van 
een herstel-ondersteunende organisatie.
Het voorjaar is gekomen en alles gaat 
groeien en bloeien. De CCR wenst 
u ook een jaar toe met veel groei en 
ontwikkeling. Dat u een goede eigen 
regie gaat krijgen over uw eigen leven!
Veel leesplezier en kom eens langs bij de 
CCR! (op de woensdagmiddag).

De CCR wil er toch even bij stilstaan , 
dat op 18 maart Corrie Meurs plotseling 
is overleden. Corrie was jarenlang 
de voorzitter van de Clusterraad 
Zuid van Iriszorg. Leden van de CCR 
trokken veel met haar op tijdens de 
regionale bindingsdagen in Meddo 
en organiseerden samen met haar 
gezamenlijke activiteiten. Corrie kwam 
op voor de situatie van daklozen en 
mensen met een verslaving. Onlangs 
(28 januari) was zij de nog de 
middagvoorzitter tijdens de Nijmeegse 
Bindingsdag.

De RIBW (teams, management, 
dagbesteding en het Centraal Bureau) 
zijn flink aan het reorganiseren. Met 
name de vermindering van het aantal 
managers op locatie, heeft gevolgen 
voor de medezeggenschap van Cliënten. 

De CCR (en ondersteuner) heeft 
hiervoor een plan ingediend bij de Raad 
van Bestuur. Dat plan is in grote lijnen 
goedgekeurd. 
Het komt er in het kort op neer, dat:

1. Er blijven 3 regionale managers over 
bij de RIBW. Eén voor Nijmegen 
Beschermd, één voor Nijmegen 
Ambulant en dagbesteding, en één 
voor Rivierenland.



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

Trainingsdag ‘Medezeggenschap’  
voor de Locatie- en bezoekersraden

Medezeggenschap

2. Deze drie managers hebben straks  
één regionale cliëntenraad als 
overlegpartner.

3. De Centrale Cliëntenraad blijft als 
overlegpartner van de Raad van 
Bestuur. In de CCR zit een goede 
vertegenwoordiging vanuit de 
regioraden.

4. Mede, omdat de regioraden 
verder af komen te staan 
van cliënten wil de RIBW het 
partnerberaad gaan invoeren. Het 
partnerberaad zorgt ervoor dat er 
een goede medezeggenschap van 
cliënten in de woonlocaties (en 
inloopvoorzieningen) gaat ontstaan 

binnen de RIBW.
5. De verwachting is dat na de 

zomerperiode, de nieuwe raden gaan 
starten.

6. Let wel: de huidige locatie- en 
bezoekersraden houden in juni op te 
bestaan!

Bezetting CCR
Danny Thomassen en Joop Duppen, 
vertegenwoordigers van de jeugd binnen 
de RIBW (Bezoekersraad DAC ten Cate) 
zijn na een kort lidmaatschap gestopt. 
Dit vanwege andere activiteiten die 
nu even de voorrang hadden. De CCR 
zoekt nieuwe jeugdleden.

19 Maart Centraal Bureau
Omdat de veranderingen veel 
betekenis hebben en groot zijn voor de 
locatieraden en bezoekersraadleden, 
organiseert de CCR een tweetal 
trainingsdagen medezeggenschap’. 
De eerste is pas geweest in de grote 
vergaderruimte op het CB. De opkomst 
was super: bijna 40 belangstellenden. 
Nagenoeg alle raden waren 
vertegenwoordigd. De ondersteuners 
waren er ook allemaal! Andere 
betrokken gasten waren Hans Jongmans 
die inhoudelijk de medezeggenschap 
ondersteunt en Stephanie Post, 
welke als aandachtsgebied heeft: de 
zelforganiserende teams en daaraan 
gekoppeld, de participatie van cliënten.

Na een energiek kennismakingsspel, was 
er de lekkere lunch van de catering van 
Phoenix. De middag had 2 onderdelen:

1. Een drietal presentaties van: Erik van 
Lent (het partnerberaad), Evelien 
Krikke (acties van de locatieraad Zuid 
richting de gemeenten en Willem 
Hillen (over de nieuwe formele 
medezeggenschapstructuur)

2. De leden gingen daarna in 
gespreksgroepen uitéén om 
inhoudelijk te praten over de 
medezeggenschap. Hierop volgde 
een korte en ludieke terugkoppeling 
door de gespreksgroepen.  

Als CCR zijn we er trots op, hoe we deze 



dag samen voorbereid en uitgevoerd 
hebben. Iedereen kwam aan zijn of haar 
trekken en ging verrijkt en voldaan weer 
naar huis. Alice Makkinga leidde deze 
dag op een voortreffelijke en bezielende 
wijze.

Woensdag 17 juni
Op 17 juni volgt er nog een 2e 
bijeenkomst in de Poort te Groesbeek. 
Dan sluiten we op een feestelijke 
wijze het tijdperk van de locatie- en 
bezoekersraden af. We hopen dat 
iedereen dan weer goed verder kan met 
nieuwe kansen en mogelijkheden in het 
cliëntenradenwerk.

Nijmeegse Bindingsdag  28 januari
De ontmoetingsdag voor belangen-
behartigers en cliëntenraden van allerlei 
zorginstellingen uit Nijmegen e.o. De 
CCR zat samen met de Kentering en 
de cliëntenraden van Pro Persona en 
Iriszorg, in de organisatie. De dag werd 
gehouden bij “mijnheer Vos” (van 
Pluryn). Nu de Wmo haar intrede heeft 
gedaan is het nog van groter belang 
geworden, dat cliëntenraden vanuit de 
verschillende zorginstellingen met elkaar 
gaan samenwerken! Er werden die 
middag dan ook veel lijntjes gelegd. 

Jos Kersten van het Zelfregiecentrum 
gaf nog een presentatie over hoe te 
organiseren, dat signalen van cliënten 
op een goede en efficiënte manier bij de 
gemeenten terecht gaan komen. En hoe 
dit het beste kan gaan verlopen.  
Ook gaf hij een overzicht waar je 
signalen kunt melden. 

 
In de middag werden in gespreks-
groepen waarin mensen zaten van 
verschillende raden met elkaar 
interessante thema’s besproken. Er 
ontstond een grote verbondenheid 
onder elkaar en de intentie werd 
uitgesproken om elkaar vaker zo te 
ontmoeten!
Van de volgende organisaties namen 
raden deel: Pluryn, Driestroom, MEE, 
Iriszorg, Pro Persona, de Kentering, 
Onderling Sterk, Adviescommissie JMG 
en de RIBW. 

Op 26 en 27 mei ontmoeten de 
Cliëntenraden vanuit Arnhem, 
Veluweland, Nijmegen en Rivierengebied 
elkaar weer in Meddo tijdens de 
regionale ontmoetingsdagen: Binding in 
de Regio (nr. 11!).
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Adviesbrieven CCR
1. Profielschets ’nieuwe bestuurder’ 

2. Cameragebruik in woongroepen

23-28 maart 
Thema ‘de psychiatrie op de schop’

Leden van de CCR waren actief tijdens 
de volgende bijeenkomsten:
1. De middag in het Zelfregiecentrum 

‘de Kentering’ op dinsdag 24 maart. 
Aantal belangstellenden ruim 40! De 
catering van Phoenix verzorgde de 
grote lunch.  
Hoofdthema was deze middag: de 
ROPI, een onderzoek om teams 
te testen, in hoeverre zij al of 
nog niet herstel-ondersteunend 
werken). Anoesjka Ballast van team 
Ubbergseveldeweg gaf een presentatie 
over de ervaringen van dit team. 
Marceau de Klijn, ervaringsdeskundige 
en begeleider, legde uit waar de ROPI 
voor staat en wat zijn ervaringen zijn 
bij het afnemen van dit onderzoek bij 
teams van Woonzorgnet. 
Het ludieke gedeelte van de middag 
bestond uit een ’lachworkshop’ van 

Ellen Doedens(!) en een ‘repair- 
workshop’. Kleding en spullen leren 
repareren. Middag voorzitter was 
Saskia Dubbelt.

2. De middag in DAC Dolfijn van 27 
maart: Na de lunch, verzorgd door 
de bezoekers van het centrum, 
kwam Joris Leenderts een presentatie 
verzorgen over ‘Bureau Herstel’ 
van de RIBW. Daarna kwam Robin 
Timmers van Steunpunt ‘Stemmen 
Horen’ over dat steunpunt vertellen. 
Anita en Coen, medewerkers van 
het steunpunt, vertelden hun 
herstelverhaal met betrekking tot het 
horen van stemmen. 
Voor veel bezoekers was dit de eerste 
kennismaking met bovenstaand 
onderwerp. Het wordt tijd dat 
de ‘Bureau Herstel’ start met een 
dependance in het Rivierengebied. 

Het was een goed verlopen middag. 
Middagvoorzitter was Rien van Lith.

Week van de Psychiatrie

Gasten in het overleg
1. Ivo Braam stagiaire van P&O.
2. Vincent van Dongen en Job 

Schellekens van de Kentering. 
Doel: elkaar bijpraten over wat er 
speelt bij de verschillende organisaties

Bijzondere acties
• Op 11 februari heeft de gehele CCR 

een bezoek afgelegd bij de NEBO en 
zag hoe CCR-lid Pieter Bas Walder 
daar woont.

• Op 12 februari gingen Evelien 
Krikke en Rien van Lith naar een 
bijeenkomst voor ambulante cliënten 
uit de regio West-Betuwe. De 
informatievoorziening naar deze 
groep was niet goed verlopen en er 
was een grote onrust ontstaan n.a.v. 

het vrij plotselinge weggaan van de 
persoonlijk begeleider. Tijdens deze 
avond kon Thea Hafmans wel veel 
verduidelijken, maar de onrust en 
onzekerheid kon toch niet helemaal 
worden weggenomen .

• De CCR gaf in Tiel aan, dat het 
belangrijk is om te gaan bouwen 
aan een stevige cliëntenraad in het 
Rivierengebied. Een cliëntenraad 
die goed betrokken wordt bij; en de 
belangen gaat behartigen voor haar 
achterban.

• Deelname aan de sollicitatie-
gesprekken van de nieuwe managers 
(Mark van Beek en Henk van den 
Berg).

• Deelname aan de selectieprocedure 
‘nieuwe bestuurder’ (Evelien Krikke, 
Erik van Lent en Pieter Bas Walder).


