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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
Kerstgroet van de 
cliëntenraad

Voorwoord

De Cliëntenraad houdt u graag op 
de hoogte en komt daarom vlak 
voor de kerstperiode met een nieuwe 
nieuwsbrief. Voor velen van u is het 
een gezellige periode, maar het kan ook 
een moeilijke tijd zijn om doorheen te 
komen. Dat ziet de Cliëntenraad ook. 
Toch hoopt de Cliëntenraad dat u 
gezellige dagen gaat hebben en dat 

Geachte lezer,

Ik ben in Meddo, tijdens de teamdagen 
van de Cliëntenraad, gekozen als de 
nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad. 
Deze rol is voor mij niet helemaal 
nieuw want ik was al voorzitter van de 
regioraad Rivierenland, maar toch is het 
wel even wennen. Ik ben een Cliënt van 
de RIBW-NR, ondanks dat woon ik niet 
beschermd of wordt ambulant begeleid, 
maar ik heb alleen een indicatie voor 
dagbesteding en die probeer ik te 
benutten in het DAC Dolfijn in Tiel waar 
ik zelfstandig woon. In het verleden ben 

u goed aan het nieuwe jaar kunt 
beginnen.
Spelen er dingen rondom de zorg van 
u en uw medebewoners, die niet goed 
zijn, geef ze door aan de Cliëntenraad 
of aan de Regioraad. Zijn klachten van 
individuele aard, neem dan contact 
op met de Cliëntvertrouwenspersoon, 
Seb Kortbeek (zie folder van de 
medezeggenschap).
De medezeggenschap van cliënten is 
goed georganiseerd binnen de RIBW 
Nijmegen en Rivierenland, Er zijn vier 
cliëntenraden actief, zij proberen zo 
goed als mogelijk uw belangen te 
behartigen. Zowel binnen de RIBW als 
daarbuiten. Deze nieuwsbrief laat een 
aantal gebeurtenissen zien, die u een 
goede indruk geven van het werk van 
de Cliëntenraad.

Veel lees en kijkplezier! 

ik opgenomen geweest in Wolfheze en 
daar heb ik ruim drie jaar doorgebracht. 
Mijn diagnose was destijds paranoïde- 
schizofrenie. Ik groei gestaag in mijn 
rol als voorzitter en leer veel dingen 
bij. Het moeilijkste vindt ik nog wel 
om iedereen zo veel mogelijk bij het 
gesprek te betrekken. De stukken die we 
aangereikt krijgen, doorlezen is ook een 
hele opgave maar dat deed ik voorheen 
ook al toen ik nog alleen lid van de 
Cliëntenraad was, dus dat is niet nieuw. 
Ik hoop dat jullie een goed idee van 
mij hebben gekregen en ik zou zeggen: 
“lees deze nieuwsbrief met plezier.” Zoal 
ik ook altijd doe.

Mark van Beek, voorzitter

Van onze voorzitter



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

Team ‘Medezeggenschap‘
Dit team bestaat uit de volgende leden:

•	 Yvon van Heck - Ondersteuner Regioraad Nijmegen Beschermd Wonen

•	 Evelien Krikke - Ondersteuner Regioraad Nijmegen Ambulant en adviseur                                          
‘Medezeggenschap cliënten’. 

•	 Bram Jansen - Ondersteuner Regioraad Rivierenland

•	 Gaby Valckx - Coôrdinator ‘SamenSpraak’. 

•	 Evelien Krikke - Ondersteuner ‘SamenSpraak’.

•	 Willem HillenOndersteuner Cliëntenraad

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.

De medezeggenschap 
in beweging

Over de cliëntenraden (recent)

De cliëntenraad  komt op voor de 
belangen van alle cliënten van de 
RIBW. Op vele terreinen van het beleid 
van de RIBW rondom de zorg, is de 
Cliëntenraad betrokken en helpt mee het 
beleid te verbeteren rondom de zorg.  
Hij voorziet de Raad van Bestuur van 
gevraagde en ongevraagde adviezen 
en heeft maandelijks overleg met de 
Bestuurder hierover.
De RIBW en de omgeving rondom de 
zorg zijn voortdurend in beweging. 
Daar probeert de cliëntenraad zo goed 
als mogelijk op te reageren.  Zonder 
zijn basisprincipes daarbij uit het oog te 
verliezen.

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende 
leden:
1. Mark van Beek, Voorzitter (Tiel, 
dagbesteding).
2. Henk van den Berg, 
Vicevoorzitter (Nijmegen, wonen met 
Perspectief).
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. Jolanda Heesakkers (Nijmegen, 
ambulant).
9. Pieter Nijhof (Tiel, ambulant en 
dagbesteding).
10. Edwin Kersten(Groesbeek, 
Ambulant).
11. Johan Stekelenburg(Nijmegen, 
Wonen met Perspectief).
12. Frank Jansen( Malden, ambulant 
en dagbesteding).
Tijdens de teamdagen van de 
Cliëntenraad in Meddo werden er 
verkiezingen gehouden voor voorzitter 
en vicevoorzitter. Mark van Beek is 
gekozen als voorzitter en Henk van den 
Berg als Vicevoorzitter. 
Frank Jansen is lid van de Regioraad 
Nijmegen Ambulant en terug gekeerd als 
lid van de Cliëntenraad. 

Rien van Lith is gestopt als lid. Rien 
was jarenlang vanuit de Regioraad 
Rivierenland, een trouw en actief lid. 
De CR zal hem missen en bedankt Rien 
voor zijn inzet. Rien blijft wel lid van de 
Regioraad Rivierenland.
Pieter Nijhof is in Tiel contactpersoon 
geworden van SamenSpraak.



Nieuwe (jonge) leden.
De Cliëntenraad doet een herhaaloproep 
naar jonge bewoners, cliënten 
van de RIBW en cliënten van de 
Maatschappelijke Opvang. Jullie 
zijn nu niet vertegenwoordigt in de 
Cliëntenraad.  Dus de Cliëntenraad 
kan minder goed voor jullie belangen 
opkomen. Dat is jammer! De 
Cliëntenraad spreekt de wens uit om 
jullie te treffen in het nieuwe jaar!

Gelukkig is het team van SamenSpraak 
onlangs bij de Kwelkade in Tiel op 
bezoek geweest.

Regioraden

Regioraad Rivierenland
Lyndsey Hendriks is lid geworden van 
de Regioraad Rivierenland vanuit de 
dagbesteding. De Regioraad is op 
bezoek geweest bij een Beschermende 
Woonvorm in Culemborg en heeft 
daar een goed gesprek gehad met 
de bewoners. De Regioraad wil vaker 
in Culemborg een vergadering gaan 
houden om zo zichtbaarder te blijven 
voor de cliëntengroep aldaar. Onlangs 
een mooie en goede nieuwsbrief 
verspreid onder de cliënten van 
het rivierengebied. Het plan is om 
binnenkort een Wmo-consulent van de 
gemeente Tiel uit te nodigen. Dit omdat 
het vaak moeizaam verloopt bij het 
aanvragen Wmo-indicaties voor cliënten 
van de RIBW.

Regioraad Nijmegen 
Beschermd Wonen
Tijdens de afwezigheid van de 

ondersteuner heeft de Regioraad goed 

doorgedraaid. De raad is op bezoek 
geweest bij de locatie Sterreschans 
en heeft daar een goed gesprek 
gehad met de bewoners. Er heerste 
veel onzekerheid wat betreft de 
verhuisplannen van deze locatie.
Mariëtte heeft zich aangemeld als nieuw 
lid. Zij woont in de Beschermende 
Woonvorm Mariëndaal te Groesbeek. 
De Regioraad heeft een goede en 
verhelderende brief geschreven aan de 
gemeenten in belang van de bewoners 

van BW. Uitspraken van deze brief zijn 
aangehaald in de Plan van Aanpak 
Beschermd Wonen van de gemeenten 
uit het gebied van de RIBW.

Regioraad Nijmegen 
Ambuland
Het aantal leden van deze raad is 
opnieuw groter geworden. Wilma 
Damen (oud CR-lid) is vanuit Beuningen 
de raad komen versterken. En Theo 
Boots is er bij gekomen (Nijmegen 
Ambulant). Ben Coenders heeft 
het voorzitterschap neergelegd en 
is opgevolgd door Edwin Kersten. 
De voorzitter heeft samen met de 
ondersteuner een week voor de 
overlegvergadering agendaoverleg met 
de regiodirecteur: Erika Claessen. De 
regioraad heeft een bezoek afgelegd bij 
het Kweekplein.

De heeren van Nederasselt, het Kweekplein

Een plan van de Regioraad is om 
een bezoek af te gaan leggen aan de 
Pompestichting. Een aanleiding is, dat 
meer cliënten van de Pompestichting 
via de RIBW de stap terug gaan maken, 
naar de samenleving.



De teamdagen van de cliëntenraad in Meddo

18-21 September

Leuke en actieve dagen van de 
Cliëntenraad, die erg goed zijn voor de 
teambuilding. Maandagmiddag werden 
gelijk al de verkiezingen gehouden, 
waarbij Mark nipt won van Henk. 
Dan was deze spanning er al maar 
af. Henk en Mark vormen samen de 
as van het dagelijks bestuur van de 
Cliëntenraad. Voortaan komen, dan ook 
de namen van beide onder belangrijke 
brieven, vanuit de Cliëntenraad te 
staan. Daarna kwamen de persoonlijke 
werkleerplannen de orde. Ieder lid kon 
aangeven wat zijn/haar  voorkeuren en 
kwaliteiten zijn bij het cliëntenraadswerk.

 De 2e dag stond in het teken van 
(actieve) ontspanning. Op de fiets naar 
het streekmuseum  ‘Erve Kots’ alwaar 
we een demonstratie kregen van een 
‘klompenmaak -machine’ gegeven door 
Gerard Hillen (de broer van!).

S ‘middags bezochten we in Groenlo 
het Grolschmuseum. Dit bier ontstond 
in de 80-jarige oorlog tijdens het beleg 
van Grol. Bier was in die periode, het 
gezondste nat om te drinken 

Op de 3e dag kregen we bezoek van 

Eveline van der Staak en Edwin ten 
Holte (de Bestuurder van de RIBW). 
Samen met hen hebben we een 
huifkartocht gemaakt door het prachtige 
achterhoekse landschap met een 
picknick. 

Daarna in de ‘Schoppe’  met Edwin ten 
Holte nog een goed gesprek gevoerd 
over de strategie2017-2019 van de 
RIBW. Edwin en Eveline hebben zo een 
goed beeld gekregen van de teamdagen 
van de Cliëntenraad.

De laatste dag naar Winterswijk gegaan 
om te winkelen en/of om naar het 
Mondriaan - Museum te gaan. De 
teamdagen hebben hun doel van alle 
kanten weer gehaald en werden door 
iedereen dan ook positief afgesloten.

Het Wensenbureau
Trees Gribling heeft begin 2017 
het initiatief genomen om het 
Wensenbureau weer nieuw leven in 
te blazen en het te gaan herstarten. 
Met hulp van Eveline van der Staak en 
Evelien Krikke is er aan nieuwe opzet 
gewerkt. Vanuit de Cliëntenraad is er 
een werkgroep gevormd en er was 
afgesproken dat het Wensenbureau 
weer onder de verantwoording van 
de Cliëntenraad gaat vallen (voorheen 

onder bureau Herstel). De Raad van 
Bestuur heeft een mooi startbedrag 
gesponsord. En er was op  het 
personeelsfeest van de Service- 
Organisatie een veiling met kunst 
gehouden (van kunst gemaakt door  
cliënten). De opbrengst was voor het 
Wensenbureau.
Het Wensenbureau wil begin 2018 weer 
een nieuwe start gaan maken. ‘Dus kom 
maar op met uw wensen!’



De cursusdag in de Dalenshof 

17 oktober 2017

De Cliëntenraad organiseerde opnieuw 
een cursusdag voor alle raden (en 
SamenSpraak). De locatie was 
ditmaal, de Dalenshof, een boerderij 
vlakbij Beneden Leeuwen met een 
geitenfokkerij en een hondenpension 
voor labradors en golden retrievers. Op 
de Dalenshof hebben een aantal cliënten 
van de RIBW uit Tiel hun dagbesteding. 

De dag begon met een gesprek tussen 
Edwin ten Holte en de cliëntenraden 
over de strategie 2017-2019 van de 
RIBW. Daarbij schoven ook enkele 
dames aan van de Beschermende 
Woonvorm uit Wamel met hun 
begeleider. Het werd een goede 
uitwisseling met veel inbreng van de 
cliënten van de RIBW.

Daarna volgden er de presentaties van 

de raden over wat zij bereikt hebben in 
het afgelopen jaar en welke doelen zij 
zich gesteld hadden voor de komende 
periode.

Na de lunch en de enthousiaste 
rondleiding van Dhr. Van der Heijden 
van de Dalenshof, waren er in de 
middag nog twee presentaties:

Eefke Broekmans en Josephine 
Tukkers gaven vanuit Bureau Herstel 
een inhoudelijke goede presentatie 
over de diepere achtergrond van het 
‘Herstelproces’ en over wat nou precies 
‘Herstel’ is. En welke activiteiten Bureau 
Herstel opzet voor cliënten en de teams 
van de RIBW.

Daarna kwamen Job Schellekens en 
Saskia Dubbelt van de Kentering ons 

Geestelijke verzorging
Soms hebben mensen behoefte aan 
geestelijke verzorging, bijvoorbeeld 
wanneer zij met levens (zingeving) 
vragen zitten. De Cliëntenraad had zich 
indertijd hard gemaakt voor het inzetten 
van een geestelijke verzorger bij de 
RIBW.  Rianne Immel vervult nu deze 
functie.

In overleg met Erika Claessen heeft 
de Cliëntenraad gesproken over de 
uitbreiding van het aantal uren van 
Rianne en over de invulling van de 
geestelijke verzorging. 

Blij kan de Cliëntenraad vermelden, 
dat Rianne meer uren heeft gekregen, 
waardoor zij haar werk beter kan 
uitvoeren. Daarnaast kan Rianne iemand 
anders inschakelen, zoals een humanitair 
raadsman of een Imam.  

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.



iets laten zien over het Zelfregiecentrum 
’De Kentering’  uit Nijmegen. Er waren 
enkele overlappingen betreft het aanbod 
van beiden. Maar er was ook een groot 
verschil: bij de Kentering kunnen alle 
mensen met een GGZ-achtergrond 
terecht! 

Vraag vanuit de toehoorders: Waarom 
is er in Druten en Tiel en omgeving zo 
weinig georganiseerd voor de mensen? 
Er is daar geen laagdrempelige plek, 
waar mensen ondersteuning kunnen 

krijgen. “In Nijmegen is alles beter 
geregeld”.  Deze boodschap is duidelijk 
gehoord in de Dalenshof,

Overigens is Bureau Herstel van plan, 
haar activiteiten in het rivierengebied te 
gaan uitbreiden.

na afloop werd er enthousiast en nog 
lang nagepraat. De verzorging door fam. 
van der Heijden  van de Dalenshof was 
uitstekend: ‘Hier komen wij weer terug”!

Ps. Ook Shiva; de hond van Willem; had 
een geweldige dag in de Dalenshof!

De cursusdag in de Dalenshof... (vervolg)

Gesprek met de ondernemingsraad

Bijeenkomst in ‘Op de Paap’ in Groesbeek

8 oktober 2017

1 november 2017

Evenals de medezeggenschap van 
cliënten, wil de Ondernemingsraad 
ook graag de medezeggenschap ‘lager 
in de organisatie’ gaan organiseren. 
Bij de medezeggenschap van cliënten 
zijn er immers regioraden actief. En er 
is SamenSpraak. Dit was een van de 
onderwerpen van de uitwisseling met de 

Ondernemingsraad.

Daarna kwam het onderwerp 
‘Verhuizing Nieuwe Mol-Mariëndaal 
(Groesbeek) aan de orde. Beide 
medezeggenschapsorganen deelden 
hierin hun standpunten die sterk 
overeenkwamen aangaande dit 
onderwerp. Dat gaf over en weer steun.

De werkgroep Wmo organiseerde 
in het inloopcentrum ‘Op de Paap’ 
een bijeenkomst met cliënten van 
de RIBW en Pluryn, de wijkpolitie, 
gemeenteraadsleden van de 
gemeente Berg en Dal (PvdA) en de 
woningbouwvereniging Oosterpoort.  
Na, de door de werkgroep, verzorgde 
lunch, heette de middagvoorzitter, 
Henk van den Berg iedereen welkom. 
Hij verdeelde daarop de aanwezigen in 
twee gespreksgroepen. Gelukkig sloten 
zich een aantal bezoekers spontaan aan 
bij de gesprekken. Want we mistten de 
beloofde komst van een aantal bewoners 
van Mariëndaal met hun begeleider. Dat 
was jammer.

Het hoofdthema van de middag was: 
‘Veilig en goed wonen in de wijk’.  Aan 
de hand van stellingen, ontstonden er 
geanimeerde discussies. 

De wijkagent merkte nog op, dat er een 
toename was van het aantal verwarde 
personen, waarbij zij moesten ingrijpen. 
En dat zij daarbij onvoldoende kunnen 
rekenen op ondersteuning vanuit de 

GGZ. 

na de bijeenkomst legden we nog 
een bezoek af bij de Beschermende 
woonvorm Mariëndaal alwaar we een 
goede rondleiding kregen van Ria 
Jongkoen. 

Vanuit De werkgroep Wmo werkten 
mee: Edwin Kersten, Johan Stekelenburg, 
Linda Dekker en Henk van den Berg.



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

•	 Reorganisatie Participatie en Werk.

•	 Strategie 2017-2019.

•	 Het wensenbureau.

•	 Rondje Regioraden/SamenSpraak.

•	 Geestelijke Verzorging.

•	 Verhuisplan Nieuwe Mol-Mariëndaal.

•	 Cliëntenportaal.

•	 Wet Klachtrecht Cliënt Gezondheidszorg.

•	 Notitie transformatie ‘Beschermd Wonen’.

•	 Aanbesteding 2018. 

•	 Begroting 2018

De Cliëntenraad heeft naar aanleiding 
van de verhuisplannen Nieuwe Mol-
Mariëndaal, beide beschermende 
Woonvormen bezocht en daar met 
de bewoners gesproken. Daaruit 
bleek dat beide bewonersgroepen 
niet wilden verhuizen naar een andere 
locatie. Een aantal tegenargumenten 
van de Cliëntenraad rondom deze 
verhuisplannen werden opnieuw 
bevestigd.  Gelukkig zijn de plannen 
door de Regiodirecteur stop gezet. 

De Cliëntenraad was positief verrast 
door de reactie van de Bestuurder, 
Edwin ten Holte. Deze vond het advies 
van de Cliëntenraad erg waardevol 
en dat daarin veel aspecten stonden 
waar de RIBW van kon leren. Een van 
de reactie van het management was, 
dat er een ‘heidag’ gehouden werd 
rondom ingrijpende veranderen voor 
cliënten. Daar waren ook leden van de 
Cliëntenraad bij aanwezig.

Bezoek aan de BW Nieuwe Mol en BW Mariëndaal

Brief Cliëntenraad aan de gemeenten

November 2017

In navolging van de regioraad Nijmegen 
beschermd Wonen, heeft ook de 
Cliëntenraad een brief geschreven naar 
de gemeenteraden van het werkgebied 
van de RIBW.

De aanleiding was: de ‘Plan van Aanpak’ 
van het onderdeel ‘Beschermd Wonen’ 
van de gemeenten wat dit najaar is tot 
stand gekomen. 

In deze brief gaf de Cliëntenraad zijn 
zorgen en kanttekeningen weer.

De brief is inmiddels goed aangeland 
bij de gemeenteraden. De Wethouder 
Wmo van de gemeente Nijmegen 
heeft de Cliëntenraad op 20 december 
uitgenodigd voor een gesprek op het 
gemeentehuis!

Adviesbrieven CR
1. Beroepspraktijkvorming



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

Opnieuw is gekozen voor de Goffertboerderij. Ook de dames van SamenSpraak zijn 
hierbij aanwezig. 

Wij kunnen terug zien op een goed actief jaar van de Medezeggenschap ’voor 
cliënten’.  Er blijven altijd leerpunten. Maar de organisatie kan trots zijn op de 
groep cliënten vanuit de raden, die mee willen denken en ontwikkelen over het 
beleid (wellicht straks ook mee beslissen!). Wij hopen ook dat SamenSpraak als 
medezeggenschap van cliënten ’laag in de organisatie’ zich zo goed door kan blijven 
ontwikkelen. 

Gezellige dagen gewenst!

En een mooi nieuw jaar 2018!

Tot ziens

De Cliëntenraad

Jaarafsluiting Cliëntenraad en regioraden

1. Hanneke Schut van Zorgbelang Gelderland.
2. Trees Gribling. Het wensenbureau.
3. Marleen Coenen. Beroepspraktijkvorming.
4. Evelien Krikke. Het Wensenbureau.
5. Ronald Caminada. Ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen.
6. Wil Buis en Harry Windmuller van de Raad van Toezicht.
7. Karin Castelijns. Dagbesteding en werk

Gasten in het overleg


