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Net voor de kerstdagen wil de 
Centrale Cliëntenraad u nog verrassen 
met een nieuwsbrief. Vlak voor het 
‘veranderjaarjaar’ 2015. Vooral ook om 
u te laten weten dat de CCR betrokken 
is met u en uw situatie. Of u, in en 
na 2015 voldoende begeleiding en 
dagbesteding krijgt. De CCR gaat aan 
de slag met de nieuwe indeling van de 
medezeggenschap en wil natuurlijk dat 
de medezeggenschap van RIBW-cliënten 
goed op orde zal blijven (zie verder in de 
nieuwsbrief!).

De feestdagen komen er aan en de 
CCR hoopt dat u het met uw dierbaren  
gezellig zult hebben in deze tijd. De CCR 
wenst u daarom:

Gezellige kerstdagen
en een mooi 2015 gewenst.

Een jaar waarin u ondanks de 
veranderingen goed verder kunt gaan 
met uw leven!
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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 Over de CCR (Recent)

De Centrale Cliëntenraad 
in beweging
De CCR is zich aan het voorbereiden 
op een veranderende RIBW. In ieder 
overleg met de Raad van Bestuur komen 
de veranderplannen van de RIBW aan 
de orde. De CCR let scherp op, wat dit 
allemaal voor cliënten gaat betekenen. 
Bijvoorbeeld de splitsing van de bw en 
ambulante teams. De CCR meldt signalen 
van cliënten bij de Raad van Bestuur 
(zie informatie: helpdesk van CCR). Ook 
hoopt de CCR dat begeleiders straks 
gemotiveerd en met plezier door kunnen 
werken na 2015.

Veranderingen in het ledenbestand
Marleen Reijnen is gestopt met haar 
werkzaamheden voor de CCR. Dit na 
meer dan 10 jaar. Marleen heeft veel 
werk verricht voor de medezeggenschap 
o.a. bij de Bezoekersraad van DAC de 
Arc, locatieraad Maas en Waal en de 
CCR. Ook was zij jaren lid van de Wmo-
Raad van de Gemeente Druten. Marleen 
bedankt hiervoor! 

Vanuit de Bezoekersraad van DAC 
Ten Kate zijn Joop Duppen en Danny 
Thomassen de CCR komen versterken. Zij 
vertegenwoordigen natuurlijk DAC Ten 
Kate, en daarmee ook de jongeren van 
de RIBW! Super dus!

De CCR zoekt nog versterking vanuit 
de locaties Maas en Waal en Nijmegen 
Centrum.



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

Cliënten van de RIBW spreken met 
vertegenwoordigers van de gemeentelijke 
politiek en leden Wmo-raden van de 
gemeenten uit het rivierengebied.

De Werkgroep Wmo had in DAC Dolfijn 
deze ontmoeting georganiseerd. De 
opkomst was goed: ruim 40 mensen. 
De middag begon met een lekkere 
lunch verzorgt door Rien van Lith en 
vrijwilligers vanuit DAC Dolfijn. Mark van 
Beek en Henk van den Berg traden op 
gastheren. 

Het theaterspel: ’het keukentafelgesprek’ 
werd opnieuw opgevoerd door Jolanda 
Heesakkers, Marike Grim en Rien van 
Lith. Het spel veroorzaakte weer de 
nodige discussie in de zaal. Linda Dekker 

http://www.ribw-clientenplein.nl

Over de Wmo

DAC Dolfijn, 
Tiel 29 oktober 2014

speelde een belangrijke rol tijdens de 
gesprekken over de stellingen en naar 
aanleiding van de stellingen. Er was 
ook een goede belangstelling vanuit 
de medewerkers van de RIBW. Ook 
was er vertegenwoordiging vanuit 
de cliëntenraad van Pro Persona en 
Basisberaad Rivierenland.
Cliënten van de RIBW kregen deze 
middag voldoende gelegenheid om te 
vertellen wat zij nodig hebben om een 
goed bestaan te kunnen leiden. De plek; 
de inloop van DAC Dolfijn; was de beste 
plek om dit te illustreren. 

De leden van de Werkgroep Wmo waren 
trots, dat deze middag zo geslaagd was. 
Zij beraden zich alweer op een volgende 
actie.

De medezeggenschap in/
na 2015

Medezeggenschap

De CCR (met ondersteuner) is 
druk doende met het uitwerken 
van een nieuwe structuur voor de 
medezeggenschap van cliënten nadat  de 
nieuwe managementstructuur van kracht 
is gegaan binnen  de RIBW. De CCR wil 
natuurlijk dat de medezeggenschap zo 
goed als mogelijk door blijft gaan. Het zal 
gevolgen hebben voor de huidige locatie- 
en bezoekersraden. 
Omdat er veel gaat veranderen, wil de 
CCR een tweetal bijeenkomsten gaan 
beleggen voor alle raden van de RIBW. 
De eerste om samen het waarom van de 
veranderingen te bespreken en hoe het 

er uit gaat zien. De tweede bijeenkomst 
is bedoeld om samen te kijken hoe we 
verder gaan. Welke nieuwe kansen liggen 
er voor de raadsleden. Deze bijeenkomst 
zal een meer feestelijk karakter gaan 
krijgen.
De RIBW werkt ook mee aan de 
‘Partnerbenadering’:  een nieuwe vorm 
om cliënten mee te laten denken, 
participeren over vraagstukken in de 
zorg. De CCR is in ieder geval positief 
gestemd over de Partnerbenadering!  De 
bedoeling is, dat vanaf maart 2015 de 
RIBW hiermee een start meegemaakt 
gaat worden. Hierover later meer!
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1. Charlotte van den Heuvel: 
Terugdringen energiegebruik in de 
woonlocaties.

2. Gesprek met de Ondernemingsraad: 
herkenbare zorgen wat betreft de 
splitsing van de teams geuit naar 
elkaar.

3. Gesprek met Wim Hompe (rechts), 
voorzitter van de Raad van Toezicht:  
Uitwisselen over de nieuwe koers 
van de RIBW. Hoe volgt de Raad 
van Toezicht deze ontwikkelingen.

4. Gesprek met Marianne Suy, 
Cliëntenvertrouwenspersoon. 

Adviesbrieven CCR

Gasten in overleg

De CCR heeft onlangs drie adviesbrieven geschreven aan de Raad van Bestuur

1. Nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen de RIBW. 

2. Speciale woonlocaties voor cliënten die veel lichamelijke en medische zorg nodig 
hebben: ongevraagd advies.

3. Het inzetten van hulpverleners met ‘ervaringsdeskundigheid’ binnen de teams: 
ongevraagd advies.
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