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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
Nazomergroet

De 10e  nieuwsbrief van de Cliëntenraad 
ligt weer voor u klaar! Zodat u een 
goede indruk krijgt waar de Cliëntenraad 
en de Regioraden in het belang van u 
als medecliënt mee bezig zijn. Er zijn 25 
mensen actief als belangenbehartiger, 
mensen die voor u opkomen. Zij willen 
graag dat de zorg (begeleiding) op een 
goed peil blijft staan en dat uw woon- 
en leefomstandigheden goed blijven of 
zich gaan verbeteren.

Daarbij kunt u zelf ook actie 
ondernemen richting de cliëntenraad en/
of regioraad. Zij zijn afhankelijk van de 
signalen, die zij binnen krijgen van u. 
Persoonlijke kwesties worden opgepakt 
door de Cliëntvertrouwenspersoon ( zie 
de folder van de medezeggenschap). 
Het Centraal Bureau is niet meer. Dit 
heet nu: de Service- Organisatie. Binnen 
deze Service- Organisatie is een team 

‘medezeggenschap’ actief waar 
u bij terecht kunt en een goede 
service van mag verwachten! De 
namen:

SamenSpraak: Gaby Valckx
SamenSpraak: Evelien Krikke
Clientvertrouwenspersoon: 
Sep Kortbeek
Ondersteuner van de Cliëntenraad:   
Willem Hillen

Team Medezeggenschap 
werkt in de nabijheid van de 
Ondernemingsraad en Bureau 
Herstel van de RIBW. Daarmee zijn 
de lijnen korter geworden.
Wij hopen dat u nu nog beter uw 
zaken/kwesties kunt doorgeven 
aan de Cliëntenraden en.... veel 
leesplezier gewenst.



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.
 
Voorzitter Henk van den 
berg, telnr.: 06-25640399
Vice-voorzitter Mark van 
Beek, telnr.: 06- 36346769

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
De Cliëntenraad van de RIBW komt 
op voor de belangen van alle cliënten 
en heeft maandelijks overleg met de 
Raad van Bestuur en heeft daarnaast 
contacten met verschillende disciplines 
van de organisatie. De Cliëntenraad 
wordt vaak gevraagd,  wat zij vindt van 
nieuwe plannen, die betrekking op de 
zorg, wonen en dagbesteding hebben. 
De Cliëntenraad is een hecht team 
geworden waarbinnen een ieder lid 
goed tot zijn/haar recht komt.

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende 
leden:

1. Henk van den Berg,  Voorzitter. 
Nijmegen  (Wonen met Perspectief

2. Mark van Beek, Vice- Voorzitter Tiel 
(Dagbesteding).

3. Petra de Haan, Notulist Nijmegen 
(Ambulant)

4. Willy Peek, Penningmeester 
Nijmegen (Ambulant)

5. Marijke Goossens Nijmegen (BW)

6. Erik van Lent  Nijmegen (BW)

7. Ben Coenders Druten (Ambulant

8. Rien van Lith. Tiel (Dagbesteding

9. Jolanda Heesakkers, Nijmegen 
(Ambulant)

10. Pieter Nijhof, Tiel (BW)

11. Edwin Kersten, Groesbeek 
(Ambulant)

12. Johan Stekelenburg, Nijmegen ( 
Wonen met Perspectief))

Vanuit iedere regioraad hebben 
tenminste twee leden zitting in de 
cliëntenraad. Ben Coenders en Pieter 
Nijhof zijn beiden nu ook facilitator 
geworden binnen het team van 
SamenSpraak. 

Voorwoord

Pieter Bas Walder

Van onze voorzitter

In Memoriam

De Cliëntenraad is weer volop in de running na het zomerreces. Ook de regioraden 
zijn weer op gang gekomen. Dat is maar goed ook, want er is genoeg te doen. 
Vooral bij Beschermd Wonen is het spannend. Onze RIBW is volop bezig om zich hier 
in de komende spannende tijd goed op voor te bereiden en duidelijkheid te scheppen. 
Cliënten zo goed, prettig en veilig mogelijk laten wonen  is het belangrijkste doel. Alle 
raden zijn bezig om meer contact te krijgen met de achterban. ‘Meer de boer op te 
gaan’, is daarbij een belangrijke methode. Dus wie weet zie jullie ons binnenkort in 
levende lijve. Wellicht tot ziens en we gaan er weer het beste van maken.

Groetjes, Henk van den Berg, voorzitter Cliëntenraad

Pieter Bas is op 26 juni 2017 
plotseling overleden. Hij zat in de 
voorbereidingscommissie van de 
instellings-brede middag over de 
medezeggenschap, die daags daarop op  
27 juni plaats  vond. Pieter Bas is enkele 
jaren lid geweest van de Cliëntenraad 
en kwam op voor de belangen van de 
cliënten van Beschermd Wonen. In de 
laatste periode was Pieter Bas lid van de 
Regioraad Nijmegen beschermd Wonen. 
We zullen Pieter Bas en zijn humor gaan 
missen.



Over de cliëntenraden (vervolg)

Over de cliëntenraden (vervolg)

Evelien Krikke is 31 mei jl. gestopt al 
voorzitter van de Cliëntenraad. Zij heeft 
een baan gekregen binnen de ‘afdeling’ 
medezeggenschap van de RIBW. Het 
voorzitterschap is tijdelijk overgenomen 

door Henk van den Berg. Tijdens de 
teamdagen van de Cliëntenraad in 
Meddo worden er dan verkiezingen 
gehouden voor de functies van 
voorzitter en vice- voorzitter.

Dit team bestaat uit de volgende leden:

Yvon van Heck  - Ondersteuner Regioraad Nijmegen Beschermd Wonen

Evelien Krikke  - Ondersteuner Regioraad Nijmegen Ambulant, ondersteuner  
     ‘SamenSpraak’ en adviseur ‘ medezeggenschapszaken’ 

Bram Jansen  - Ondersteuner Regioraad Rivierenland.

Gaby Valckx  - Ondersteuner ‘SamenSpraak

Willem Hillen  - Ondersteuner Cliëntenraad.

Nieuwe (jonge) leden.
De cliëntenraad blijft altijd open staan voor nieuwe leden. Bij voorkeur, wanneer 
zij al enige ervaring opgebouwd hebben in een regioraad. Vooral nieuwe leden 
vanuit de jongerengroepen zijn van harte welkom in de cliëntenraad. Nu is de 
cliëntenraad onvoldoende op de hoogte van, hoe het met hen gaat binnen de 
RIBW. Lidmaatschap van de van de cliëntenraad kan een leerzame ervaringsplek zijn 
om van daaruit weer nieuwe stappen te kunnen zetten. Dus neem contact met de 
cliëntenraad en neem een maatje mee!

Team ‘Medezeggenschap’

Regioraad Rivierenland
Regioraden

Deze raad bestaat weer uit zes leden. 

Arie Schiltmans is weer terug gekeerd als 
lid en Wim Arends is onlangs gestopt. In 
juni heeft de Regioraad een uitwisseling 
gehad met de woningbouwverenigingen 
uit het Rivierengebied. Opkomen voor 
de belangen van RIBW-cliënten op het 
terrein van wonen. 

De Regioraad is van plan om binnenkort 
naar Culemborg te gaan om zichtbaar 

te worden voor de cliënten die in 
deze omgeving wonen. De Regioraad 
verzorgt regelmatig een nieuwsbrief. De 
Raad komt op voor de belangen van 
cliënten van Beschermd Wonen en alle 
ambulante cliënten. Maar blijft ook erg 
betrokken op de dagbesteding in Tiel en 
omgeving  

De voorzitter is Mark van Beek en 
de ondersteuner is Bram Jansen. 
Vergaderplek Wadenooijenlaan.



Regioraad Nijmegen Ambulant

SamenSpraak

Binding in de Regio 17 en 18 mei
Binding in de regio

Deze raad heeft een sterke constante 
bezetting van maar liefst 8 leden. 
Willy Peek is onlangs lid geworden en 
heeft ook bij de deze raad, de taak 
als penningmeester op zich genomen. 
Katja Rutten is helaas gestopt als lid. 
Erika Claessen is; als directeur Nijmegen 
Ambulant; de overlegpartner geworden. 
Met haar is ook een agendaoverleg 

gestart samen met de voorzitter van 
de Regioraad en de ondersteuner. De 
Regioraad heeft zich voorgenomen om 
tenminste eenmaal per maand ‘ de boer 
op te gaan’ In het voorjaar hebben ze 
een bezoek afgelegd aan de Nebo. Ben 
Coenders is de voorzitter en Evelien 
Krikke de ondersteuner. Vergaderplek 
Kerkenbos

Gaby Valckx en Evelien Krikke blijven 
SamenSpraak, als onderdeel van de 
medezeggenschap, goed ontwikkelen: 
Pieter Nijhof en Ben Coenders draaien 
nu mee als facilitator (in Tiel en in 
Druten). Er komen nu meer vragen 
vanuit de woongroepen. Zij zoeken 
binnen de cliëntengroepen nog naar 
meer facilitators: mensen die het leuk 
vinden om in woongroepen, de cliënten 
te stimuleren om met elkaar in gesprek 
te gaan daarna en met de begeleiding in 
gesprek te komen. Met als doel, om tot 
verbeteringen te komen op het vlak van 
de zorg, wonen en de dagbesteding.

Gaby en Evelien willen dit jaar graag 
dat deze vorm van medezeggenschap 
verankerd wordt binnen de RIBW.

De Cliëntenraad van de RIBW 
organiseert samen met de Kentering en 
de Cliëntenraad van de RIBW Arnhem 
en Veluwevallei, de tweedaagse training 
‘Binding in de Regio’. Dit jaar was het 
hoofdthema: activiteiten/projecten, 
gedragen door cliënten. Vanuit onze 

RIBW werden maar liefst drie projecten 
gepresenteerd: Het VITA- Project, 
Zorghotel de Vlinder en het Kweekplein. 
Cliënten en ondersteuners presenteerden 
met trots hun projecten op het erf 
van de Saksische boerderij de Horst in 
Meddo. 

Regioraad Nijmegen Beschermd Wonen
Regioraden (vervolg)

Deze raad kent een vaste bezetting. 
Helaas is de raad, onlangs Pieter Bas 
Walder ontvallen. De Regioraad gaat 
een intensieve periode tegemoet, 
vanwege de komende ontwikkelingen 
binnen Beschermd Wonen bij 
de RIBW. (verhuizingen, nieuwe 
panden, bestaande ‘niet geschikte’ 
panden afstoten etc). Ook gaan de 

beschermde woonhuizen in de regio 
Nijmegen beter verdeeld worden 
over de gemeenten.(plannen van het 
Ministerie).Hannie Smolders lid, zit in 
de bezwarencommissie met betrekking 
tot de naderende verhuizingen van 
cliënten. Voorzitter is Karien Linssen 
en de ondersteuner is Yvon van Heck. 
Vergaderplek Kerkenbos.



Verder was er die dag een presentatie 
van Greetje Senhorst van Mind (nieuwe 
naam van Platform GGZ) over: ‘ 
Bouwstenen van Participatie en Herstel 
vanuit eigen regio’. 

Helma Groenen gaf in de avond als 
natuurfotograaf nog een prachtige 
presentatie van haar opnames in de 
natuur. De 2e dag begon met een 
lachworkshop met Ellen Doedens. De 
2e dag stond verder in het teken van 

versterking van jezelf als persoon.

De jaarlijkse Bert Artsprijs werd 
gewonnen door de Mark van Beek 
die een presentatie gaf over zijn 
‘mannenavond’ in Tiel (met Rien, Peter 
en Maaikel). 

Jammer was, dat de Cliëntenraden van 
Pro Persona en Iriszorg er niet waren. 
Maar voor ons waren het weer het twee 
waardevolle en geslaagde dagen.

Uitwisseling met de Cliëntenraad van Kwintes 
7 juni 2017

Optreden van Bas Kruip in de Lindenberg 14 juni 

De cliëntenraden bij...

Jaarlijks wisselt de Cliëntenraad uit  met 
de Cliëntenraad van Kwintes Zeist. 
Dit keer kwamen zij naar Nijmegen. 
Deze bijeenkomst was tevens de 
laatste op het Centraal Bureau aan het 
Keizer Karel Karelplein! De uitwisseling 
startte met een presentatie van Marcel 
Rijs over Doddendaal (Wonen met 
perspectief). Andere onderwerpen van 
gesprek waren: het cliëntenportaal, 
budgetbeheer en de medezeggenschap 
zelf natuurlijk. Hierop hadden we een 

lunch in het Bakkerscafé. Waar ook een 
aantal cliënten van de RIBW werken. Erg 
toepasselijk dus. Na de lunch werden 
de dagbestedingsprojecten van de 
Graafseweg bezocht. Alwaar we bij ieder 
project een geode uitleg kregen van de 
deelnemers en de werkleiders. Bij RIBW 
Kwintes is de ontwikkeling ver gevorderd 
op het vlak van IPS en er wordt ook 
veel gedaan aan het budgetbeheer voor 
cliënten. Volgend  jaar gaan we weer 
naar Zeist.

Binding in de regio (vervolg)



De Cliëntenraad heeft het optreden 
voor cliënten en medewerkers van Bas 
Kruip georganiseerd. De zaal zat goed 
vol met ruim 100 belangstellenden .Het 
merendeel was cliënt van de RIBW. 
Bas heeft zelf een lange periode van 
opnames gekend en is met recht dus 
een ervaringsdeskundige te noemen. 
Het theaterstuk van hem laat op 
een indringende maar ook op een 

humoristische wijze zien wat hij allemaal 
meegemaakt en opgelopen heeft in de 
behandelingsperiode. Voor veel cliënten 
van de RIBW waren er momenten van 
herkenning waar vaak ook om gelachen 
kon worden. Na afloop bleef Bas nog 
lang napraten met bezoekers in de 
Lindenberg.  Bas komt t.z.t. met een 
nieuwe voorstelling. De RIBW heeft het 
optreden van Bas Kruip gefinancierd. 

Optreden Bas Kruip... (vervolg)

Grote bijeenkomst ‘ Medezeggenschap’ in Brebl  
27 juni 2017

Kerkenbos

De cliëntenraden bij...

Op het initiatief van Gaby Valckx en 
Evelien Krikke van SamenSpraak!

Op 27 juni presenteerde de complete 
medezeggenschap van de RIBW 
(medewerkers en cliënten) zich aan 
een grote groep van belangstellenden 
vanuit de diverse lagen van de RIBW. 
Edwin ten Holte deed de ‘aftrap’. Een 
van de doelen was meer bekendheid 
bij de teams te krijgen voor de 
medezeggenschap en dat er op termijn 
bij ieder team ‘aandachtfunctionarissen’ 
van de medezeggenschap gaan komen. 

Achtereenvolgens waren er de volgende 
presentaties:

•	 De geschiedenis en het verloop van 
de Medezeggenschap van cliënten 
door Willem Hillen.

•	 De Cliëntenraad door Henk van den 
Berg (Voorzitter).

•	 Regioraad Rivierenland door Mark 
van Beek (Voorzitter).

•	 Regioraad Nijmegen Ambulant door 
Ben Coenders (Voorzitter).

•	 Regioraad Nijmegen beschermd door 
Karien Linssen (Voorzitter).

•	 De Ondernemingsraad door Marcel 
Bach (Voorzitter).

•	 SamenSpraak door Evelien Krikke en 
Gaby Valck. 

Hierna waren er nog gespreksgroepen 
waar verder op het onderwerp 
doorgepraat geworden. 

De zaal in Brebl (Honigfabriek)is een 
inspirerende omgeving voor dit soort 
grotere bijeenkomsten. Het samen aan 
dit onderwerp werken heeft iedereen 
goed gedaan! En de medezeggenschap 
van/voor cliënten heeft zich hierdoor 
beter op de kaart gezet binnen de RIBW.



De	Cliëntenraad	•	Kerkenbos	1103a	•	6546	BC	•	Nijmegen	•	E-mail:	cr@ribw-nr.nl	

Adviesbrieven CR
1. Verhuisplan voor Cliënten van de Nieuwe Mol naar de locatie Mariëndaal in 

Groesbeek (en omgekeerd).

1. Wil Buis. Contactpersoon van de Raad van Toezicht.  
- De kwaliteit van de Zorg en de veiligheid.

2. André Daamen en Seb Kortbeek. 
- Nieuw Wet Klachtrecht Cliënten Gezondheidszorg.

3. Marleen Coenen. 
- Veiligheid in woongroepen. 
- Preventiemaatregelen. 
- Bedrijfshulpverlening- training voor bewoners en bezoekers.

4. Erik Visser. 
- Het Cliëntportaal.

5. Rianne Immel. 
- De Geestelijke Verzorging.

6. Karen de Grood. 
- Verhuisbewegingen binnen de RIBW.

Gasten in het overleg

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

•	 De uren van de Geestelijke Verzorger.

•	 Het Cliëntenportaal.

•	 Bureau Herstel. De voortgang daarvan met Erik Zondag.

•	 Rondje regioraden en SamenSpraak.

•	 ‘Collectieve Ondersteuning’ met Jessie Berkvens.

•	 Verhuisplannen Nieuwe Mol naar Mariëndaal (Groesbeek).

•	 Jaarverslag van de Cliëntvertrouwenspersoon met Seb Kortbeek. 

•	 Budgetbeheer en bewindvoering.

De RIBW: het voormalig Centraal 
Bureau ( heet nu : Service - 
Organisatie!) is verhuist Kerkenbos 
1103. Vlakbij het Takenhofplein en 
nabij station Dukenburg. Na een 
korte gewenningsperiode voelt zich 
de Cliëntenraad er helemaal thuis. 
Vooral de benedenverdieping vinden 
zij uitnodigend. Eens per maand 

luncht de cliëntenraad in de gezellige 
kantine waar ook de medewerkers 
zitten. Op de 2e verdieping zijn er 
voldoende werkplekken voor de 
afdeling Medezeggenschap. Leden van 
de Cliëntenraad en van de Regioraad 
kunnen er ook hun werkzaamheden 
verrichten!

Kerkenbos.. (vervolg)


