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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 CR Algemeen

De Cliëntenraad

Van onze voorzitter

Lentegroet

Hier dan een voorwoord van mij als 
voorzitter van de Cliëntenraad. Nou 
dit wordt ook mijn laatste voorwoord 
als voorzitter van de Cliëntenraad. ( zie 
verder op in de nieuwsbrief). Hier is al 
weer een mooie nieuwsbrief van de CR 
en de Regioraden en SamenSpraak. 
Zoals iedereen weet is er veel beweging, 
maar wat belangrijk is, dat de 
medezeggenschap goed scherp blijft bij 
alle ontwikkelingen.
We gaan ook meer de boer op en meer 
ons gezicht laten zien.
Nou, ik wens jullie veel leesplezier!

Evelien Krikke, Voorzitter Cliëntenraad

Voor u ligt alweer de negende 
nieuwsbrief van de medezeggenschap 
van cliëntenraden van de RIBW. Zij 
komen op voor uw belangen en zien er 
op toe dat de kwaliteit van zorg voor u; 
geboden door de RIBW; goed blijft. Ook 
blijven de aandachtspunten; goed en 
betaalbaar wonen in de wijk en goede 
mogelijkheden voor dagbesteding (en 
inloopvoorzieningen) voor de cliënten 
van de RIBW.
Loopt iets niet naar wens en betreft; 
het naast u; meerdere cliënten, neem 
dan contact op met de Regioraad 
of Cliëntenraad. Of zoek contact 
met de cliëntvertrouwenspersoon, 
wanneer het om individuele kwesties 
gaat. (Seb Kortbeek). De folder met 
contactgegevens is op te vragen bij de 
begeleiding of u haalt de gegevens van 
de website voor en door cliënten: ‘Het 
cliëntenplein’. De Cliëntenraad hoopt 
dat 2017 voor u weer veel positiefs zal 
gaan opleveren en dat u nog meer de 
eigen regie over uw leven terug gaat 
krijgen en/of blijft houden.



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)

De medezeggenschap in beweging

Meer ‘de boer op’: De Cliëntenraden 
hebben hiermee uitgesproken dat zij 
zichzelf meer willen laten zien aan hun 
medecliënten van de RIBW. Aan u , als 
achterban. Zodat op de plekken waar u 
woont en dagbesteding hebt, gehoord 
en gezien wordt, door de Cliënten hoe 
het gaat.

De Cliëntenraad of Regioraad kan 
hierdoor beter voor u in onderhandeling 
gaan met de directeuren en/of 
bestuurder.

Aan u het verzoek, om de regioraad of 
cliëntenraad bij u uit te nodigen of te 
informeren!

Zelforganiserende teams: ’SamenSpraak’ 
is de vorm van (mede)zeggenschap van 
cliënten van de RIBW in de omgeving 
waar zij wonen of dagbesteding hebben.  
Samenspraak wil in de komende periode 
ook een aandachtsgebied gaan worden 
voor de zelforganiserende teams van  de 
RIBW. Hierover gaat er op 27 juni 2017 
een instellings-brede middag belegd 
worden. De wens is dat er binnen ieder 
team enkele leden gaan komen, die 
de medezeggenschap van cliënten als 
aandachtsgebied gaan krijgen.

Jaarplan van de Cliëntenraad/
Regioraden: In het begin van ieder jaar 
maakt de Cliëntenraad een jaarplan wat 
dient als houvast. Daarin worden de 
acties van de cliëntenraden gepland en 
onderbouwd. In het jaarplan staan ook 
acties waar de regioraden op betrokken 
zijn.

Folder ‘Medezeggenschap’: Hierin staan 
alle contactgegevens vermeld van de 
Medezeggenschap. Bewaar deze folder 
goed  of vraag een nieuwe folder aan de 
begeleiding. Opeens kan de folder van 
pas komen!

De bezetting:

•	 Frank Jansen is na een korte maar 
positieve periode bij de cliëntenraad; 
gestopt. Jammer. Frank gaf toch de 
voorkeur aan een andere invulling 
van de week. Hij blijft wel lid van de 

Regioraad Nijmegen Ambulant.

•	 Edwin Kersten heeft zich vanuit 
dezelfde regioraad aangemeld. Hij 
zit nu nog in de proefperiode en 
wij wensen hem veel succes bij 
de Cliëntenraad. Hierdoor is de 
lijn vanuit de dagbesteding weer 
gewaarborgd.

•	 Evelien Krikke gaat stoppen als 
voorzitter van de Cliëntenraad. 
Zij is medewerker/adviseur 
‘medezeggenschap’ geworden bij de 
RIBW (hierover later meer in deze 
nieuwsbrief). Haar opvolging gaat 
medio 2017 nog geregeld worden 
door de Cliëntenraad.

De regioraden

•	 Regioraad Rivierenland: Bestaat 
nu uit zes leden. Arie Schiltmans 
is onlangs gestopt. Wim Arends 
is op eigen initiatief een inloop 
gestart voor mensen uit de GGZ 
in de gemeente Neder Betuwe(!) 
Deze trekt nu 5-7 bezoekers. Hij 
zoekt nog sponsors. Bram Jansen; 
de ondersteuner, was een tijdje 
uitgevallen vanwege een ski-
ongeluk. Willem Hillen heeft even 
waargenomen. Onderwerp van 
gesprek is nu: de veranderingen 
binnen de dagbesteding. Binnenkort 
gaat de Regioraad op bezoek bij 
de woongroep in Wamel (‘de boer 
op’). Ook staat een bezoek aan 
Culemborg op de rol.

•	 Regioraad Nijmegen Ambulant: 
Marijke Poelhekke; regiodirecteur 
en de overlegpartner, is onlangs 
gestopt. De regioraad kan nu 
tijdelijk overleggen met Esther 
Funneman (Manager Dagbesteding) 
totdat de nieuwe interim directeur, 
Erika Claessen start met haar 
werkzaamheden. De raad heeft 
een stabiele bezetting. Onlangs is 
Willy Peek de regioraad Nijmegen 
Ambulant komen versterken. Willy 
is ook lid en tevens penningmeester 
van de Cliëntenraad.

•	 Regioraad Nijmegen Beschermd: 
Marleen Reijnen en Pieter Bas 
Walder zijn de raad komen 
versterken. Beiden hebben ervaring 



Over de cliëntenraden (vervolg)

Herstel

als cliëntenraadslid. Yvon van Heck;  
de ondersteuner, is voor langere tijd 
afwezig geweest. Zij heeft een reis 
gemaakt door Azië. Willem Hillen 
heeft haar gedurende deze periode 
vervangen. Een positief gevolg was, 
het gezamenlijk verwoorden van 

twee adviesbrieven: RIBW+ en het 
Sociaal Verhuisplan. De Regioraad 
Nijmegen Beschermd Wonen 
is positief over de informatieve 
middagen die georganiseerd worden 
door Ronald Caminada in DAC Ten 
Kate.

De Cliëntenraad staat natuurlijk 
achter de ontwikkelingen, om van de 
RIBW een herstel-ondersteunende 
organisatie te maken. Dit proces is 
al gaande. Daarnaast wil ook de 
Cliëntenraad dat de RIBW steeds meer 
gebruik gaat maken van de inzet van 
‘ervaringsdeskundigen’ met passende 
kwaliteiten ( expertise) op allerlei 
niveaus in de organisatie. 

Er was het afgelopen jaar een 
grotere afstand ontstaan tussen de 
Cliëntenraad en Bureau Herstel. Niet 
alleen geografisch. Maar na een aantal 
verhelderende gesprekken, is over en 
weer benadrukt dat het belangrijk is om 
op een aantal terreinen goed met elkaar 
op te blijven  trekken. 

Het Cliëntenraadswerk draagt voor 
de leden ook duidelijk bij aan herstel 
(sterker worden).

De Cliëntenraad wil dat Bureau Herstel 
goed en duidelijk zichtbaar blijft binnen 
de RIBW en dat de plannen voor een 
Herstelacademie gaan lukken.

Hiervoor gaat de Cliëntenraad 
zich inzetten o.a. tijdens de 
overlegvergadering met de Bestuurder 
van de RIBW.

Cliëntenraad - 
Bureau Herstel

Bijeenkomst met de Woningbouwverenigingen. 
1-2-2017 in DAC de Arc

Werkgroep Wmo

De Wmo-Werkgroep vanuit de 
Cliëntenraad heeft een bijeenkomst 
georganiseerd met contactpersonen 
vanuit de Woningbouwverenigingen. 
Met als belangrijk doel: Dat zij 
rechtstreeks van cliënten horen, wat zij 
belangrijk vinden bij het gaan wonen 
in een wijk en wat er aan bijdraagt, 
dat een verhuizing naar een nieuwe 
woonruimte ook echt gaat lukken. 
Een tweede doel is natuurlijk, dat de 
woningbouwverenigingen zich nog meer 
gaan inzetten voor, om betaalbare en 
geschikte woningen te realiseren voor 
cliënten van de RIBW.

Er waren maar liefst 6 
woningbouwverenigingen aanwezig 
met 8 vertegenwoordigers. Ook Edwin 
ten Holte, Bestuurder van de RIBW 
en Ronald Caminada, Regiodirecteur 
Beschermd Wonen, waren erbij. 

In  één van de gespreksgroepen werd 
het volgende gezegd: “Ik moet wonen 
in een prikkelarme omgeving, anders 
gaat het niet goed mij”. Het gesprek 
wat hierop toen volgde,  gaf de mensen 
van de woningbouwvereniging veel 
nieuwe inzichten. 



De middag begon met een goed 
verzorgde lunch in DAC de Arc. Mede 
door de inspanning van zowel het 
centrum als de leden van de Werkgroep 
Wmo, is het een geslaagde middag 
geworden.

Aan het eind werd nog de Beschermde 
Woonvorm aan de Stationsstraat 
in Druten bezocht alwaar wij een 
rondleiding kregen met goede uitleg van 
de begeleiding. De Werkgroep Wmo is 
trots op het behaalde resultaat en gaat 
binnenkort aan de slag met een nieuwe 
actie!

SamenSpraak. Slotconferentie 17 februari 2017

‘De boer op’

Met elkaar in gesprek

De cliëntenraden bij...

SamenSpraak is de naam voor de 
medezeggenschap van u in uw 
woongroep of op de plek waar u samen 
met anderen komt en dagbesteding 
hebt. Het betekent met elkaar en met de 
begeleiding in gesprek gaan om dingen 
te verbeteren en/of problemen op te 
lossen.

SamenSpraak is als methode ontwikkeld 
door de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. En de RIBW Nijmegen 
heeft het als één van de eerste RIBW 
‘s uit willen proberen. Gaby Valckx 
is benoemd als projectleider van 
SamenSpraak en Evelien Krikke als 1e 
facilitator. 

Beiden kozen DAC de Arc uit als 
eerste locatie om SamenSpraak uit te 
gaan proberen. In ‘SamenSpraak’ met 
iedereen (RIBW en Plurijn) kregen zij 

daar een mooie dialoog op gang. Met 
als gevolg dat er weer samen plannen 
gemaakt worden om het centrum leuker 
te maken.

Op 17 februari j.l. was de 
Slotconferentie over dit onderwerp 
in Arnhem (georganiseerd door de 
Vrije Universiteit). Gaby en Evelien 
gaven daarbij hun presentatie over de 
ervaringen in DAC de Arc. Ze beeldden 
de medezeggenschap uit in de vorm 
van een motor. Elk onderdeel is even 
belangrijk om de motor te laten lopen!

Loopt het gezamenlijke gesprek in 
uw woongroep en/of locatie van 
uw dagbesteding niet naar wens! 
Schakel dan Gaby of Evelien in om het 
gezamelijke gesprek beter op gang te 
krijgen zonder en met de begeleiding.

Zoals eerder gezegd: de cliëntenraden 
willen meer hun gezicht laten zien. 
En minder vergaderen met elkaar in 
de vergaderruimtes. enkele acties die 
ondertussen zijn genomen:

1. Op bezoek bij B&B De Vlinder. Een 
goed draaiend project van de RIBW. 
Meerdere malen al in de prijzen 
gevallen. Goede uitleg gehad van 
de projectleider en van Marijke 
Goossens (lid van de Cliëntenraad), 
die al meer dan tien jaar bij de 
Vlinder werkt.



2. Kijken bij het nieuwste woonproject 
van de RIBW: Doddendaal (Wonen 
met Perspectief). Eerst een heldere 
presentatie gehad van Marcel 
Rijs; de projectleider. Daarna met 
Marcel en de aannemer een aantal 
kamers kunnen bekijken en van 
hen uitleg gehad over de bouw en 
mogelijkheden van het pand. Leuk 
om te vermelden is, dat een aantal 
leden van de Regioraad Beschermd 
Wonen ook is meegegaan.

3. Landelijke ontmoetingsdag voor 
RIBW-cliëntenraden. Locatie: 
Madurodam. Maar liefst 80 
deelnemers. Bijna alle RIBWS ‘s 
waren vertegenwoordigt. Thema 
van de dag: ‘Goed en Betaalbaar 
Wonen in de Wijk’. Wensen en 
‘voorwaardes’; geuit door de 
cliëntenraden; worden gebundeld in 
een pamflet. En daarna aangeboden 

aan de Woningbouwverenigingen 
en Gemeenten en andere 
belanghebbende partijen (straks op 
te vragen via de cliëntenraden). In 
de pauze hebben we nog ‘Mini - 
Nederland’ kunnen bezichtigen.

Cursusdag voor de cliëntenraden:  
Dinsdag 25 april 2017

Bas Kruip. Cabaretier

De cliëntenraden bij...

Jaarlijks hebben de cliëntenraden van 
de RIBW een tweetal cursusdagen. 
De eerste is 25 april in De Poort 
te Groesbeek. De drie directeuren 
(overlegpartners van de Regioraden) 
gaan een groot gedeelte van de dag 
meemaken. De belangrijkste thema ‘s 
van deze dag zijn: 

1. Hoe blijven we scherp als 
medezeggenschapsraad? Ondanks 
alle veranderingen om ons heen 
goed blijven in de belangen 
behartigen voor onze achterban: ‘U 
als medecliënt’. 

2. De communicatie met de cliënten 
van de RIBW ( hoe blijven c.q. 
worden we beter zichtbaar). De 
Cliëntenraad heeft hiervoor een 
communicatieplan ontwikkeld 
met hulp van Hanneke Schut van 
Zorgbelang Gelderland/Utrecht. U, 
als achterban van de Cliëntenraad 
kan ook initiatieven nemen, wanneer 
zaken niet naar wens verlopen.

3. Verder wordt er nog 
aandacht besteedt aan de 
nieuwe aangescherpte Wet 
Medezeggenschap voor Cliënten van 
Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad organiseert het 
optreden van Bas Kruip voor cliënten 
van de RIBW op:

Woensdag 14 juni 14.30 uur in 
de Lindenberg
Bas Kruip (ervaringsdeskundige 
GGZ) heeft een theaterprogramma 
naar aanleiding van zijn opname en 
ervaringen met de hulpverlening 

gemaakt. Op een luchtige en vaak 
grappige wijze beeld hij gebeurtenissen 
uit. Gebeurtenissen waar wij van kunnen 
leren en relativeren. En die genoeg stof 
bieden om met elkaar over na te praten. 
Mis deze unieke kans niet!

De officiële uitnodiging wordt nog 
verstuurd door de RIBW. Óf naar de 
woonvormen, óf naar de Ambulante 
teams!
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Adviesbrieven CR
1. Declareren van contacten sociaal netwerk van ambulante cliënten door begeleiders.

2. Telefonische bereikbaarheid voor cliënten van de RIBW

3. Sociaal Verhuisplan: voor cliënten van Beschermde Woonvormen die gaan 
verhuizen. 

4. RIBW+ : Beschermd Wonen voor cliënten vanuit de forensische Zorg

1. Tahmini Atai. Wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg ( Wkkgz)
2. Rika Hop van Bureau Herstel
3. Theo van Asperen. Registeren van uren in de Ambulante Zorg.
4. Marcel Rijs. Doddendaal, Wonen met Perspectief
5. Erik Zondag. Manager HRM van het Service - Bureau
6. Reinet Krijger. Manager Bedrijfsvoering van het Service - Bureau
7. Jeanette Bertel, Nieuwe Bestuurssecretaris van Edwin ten Holte

Gasten in het overleg

Overleg met Edwin ten Holte (bestuurder)
Onderwerpen van gesprek:

•	 Service - Organisatie. Nieuwe locatie van het Service - Bureau.

•	 Sociaal Verhuisplan.

•	 RIBW+:  Beschermd Wonen voor cliënten uit de Forensische Zorg. 

•	 Telefonische bereikbaarheid van de RIBW voor cliënten.

•	 O.N.S. Cliëntportal.


