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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 Voorwoord
Mark van Beek 

Helaas hebben we op een droevige manier afscheid moeten nemen van onze 
Voorzitter, Mark van Beek; erg plotseling en daarom met zeer grote impact. Dit 
had veel consequenties voor de Cliëntenraad en nog veel meer voor de Regioraad 
Rivierenland. Hij was voor beiden een frontman en kartrekker. We hebben goed 
afscheid van hem genomen door met velen aanwezig te zijn op de uitvaart. Ook 
werd mijn speech erg goed gewaardeerd door Mark’ s familie. 
Mark was ook lid van de Wmo-Raad van Tiel.
“Mark bedankt voor al het goeds, wat je hebt gedaan voor de Cliëntenraad en 
cliënten van de RIBW en we blijven je missen”.

Allereerst wil ik jullie een groot 
compliment melden dat we hebben 
mogen ontvangen. Wij zijn bij een 
HKZ-audit omschreven als een 
goed georganiseerde en deskundige 
Cliëntenraad binnen innovatieve 
organisatie met een goede 
georganiseerde en gedocumenteerde 
dienstverlening. Die steken we in onze 
zak!

De krimp van het aantal BW-plekken 
door de opgelegde ambulantiserings-
eis heeft ons ook veel hoofdbrekens 
en tijd gekost. Met name doordat de 
adviesaanvraag hierover nog net voor de 
zomerstop beantwoord moest worden. 
Naast alle jaarlijks terugkomende 
onderwerpen waren de forensische zorg 
en Participatie en Werk nog belangrijke 
aandachtspunten.

We kunnen ook weer terugkijken op 

een succesvolle ontmoetingsdag van 
ons complete medezeggenschapsorgaan 
bij de Dalenshof en we hadden een 
invloedrijke bijdrage aan Binding in de 
Regio.

Een nieuwe grote klus die ons dit 
jaar nog te wachten staat is het 
goed anticiperen op de nieuwe 
gebiedsindeling die RIBW-NR 
gaat invoeren. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat we dit ook weer goed 
georganiseerd en deskundig op gaan 
lossen.

Ik wens jullie een plezierige en heilzame 
zomerstop toe en/of vakantie zodat we 
daarna weer met frisse moed aan de 
slag kunnen. 

Met hartelijke groet,

Henk van den Berg.

Van onze voorzitter

Vervolg Voorwoord



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

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

Zomergroet van de 
Cliëntenraad
De cliëntenraad komt wat later dit jaar 
met zijn eerste nieuwsbrief. Het is er 
door omstandigheden niet eerder van 
gekomen. 
Het was fijn dat de Cliëntenraad een 
goede vicevoorzitter had: Henk van 
den Berg. Hij kon het ‘stokje’ al vrij snel 
overnemen van Mark.
De Cliëntenraad is er voor alle cliënten 
van de RIBW, dus ook voor u. Lopen 
er zaken niet goed in uw woonvorm 
of centrum, dan is een goede weg, om 
dit eerst aan te geven bij de Regioraad, 
deze het gaat het dan bespreken met 
de Regiodirecteur. De volgende stap 
kan zijn dat de Regioraad de kwestie 
doorspeelt naar de Cliëntenraad. 
Tijdig en goed de informatie doorgeven 
en onder woorden brengen is van 
belang. Vraag hierbij desgewenst 
om ondersteuning van leden van de 
Regioraad of Cliëntenraad.

De zomertijd is voor veel mensen, 
een fijne onderbreking, maar voor 
anderen verstoord het vaste ritmes en 
gewoontes. Zij vinden deze tijd dan 
niet fijn. Sterkte daarbij gewenst van de 
Cliëntenraad. 

Ook kunnen  BW-bewoners zich zorgen 
maken over hun toekomst, gezien de 
verhuisplannen die er gepland staan. De 
Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen 
met zorg. Schakel als bewoners, of 
woongroep de Cliëntenraad, Regioraad 
of SamenSpraak in, wanneer de 
zaken niet naar uw wens gaan. (zie 
folder meegestuurde folder van de 
medezeggenschap)
Of vraag steun aan de 
cliëntvertrouwenspersoon; Seb Kortbeek; 
wanneer uw persoonlijk ergens tegen 
aan loopt binnen de RIBW.

Tot slot, veel lees en kijkplezier gewenst 
en hebt u belangstelling voor het werk 
als cliëntenraadslid: welkom en neem 
contact op!

De medezeggenschap 
in beweging
De Cliëntenraad volgt het beleid van 
de RIBW en wordt tijdig betrokken bij 
nieuw beleid en hierover geïnformeerd. 
Op nieuwe plannen, die direct te maken 
hebben met de begeleiding van cliënten, 
heeft de Cliëntenraad verzwaard 
adviesrecht. De adviesbrieven van de 
Cliëntenraad worden door de Raad van 
Bestuur en het management dan ook 
zorgvuldig behandeld en besproken. 
En waar mogelijk meegenomen in het 
nieuwe, voorgenomen beleid.

De Cliëntenraad is er in eerste instantie 
voor alle cliënten van de RIBW. Maar hij 
is ook in staat om zich in te voelen wat 

de begeleiding nodig heeft om goed 
te kunnen werken. En voelt zich mede 
verantwoordelijk voor de organisatie 
RIBW, dat deze kan blijven voortbestaan 
in de samenleving.

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende 
leden:

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

2. Erik van Lent, dagelijks bestuur 
(Nijmegen BW)

3. Petra de Haan, notulist (Nijmegen 
Ambulant)

4. Willy Peek, penningmeester 
(Nijmegen Ambulant)

5. Marijke Goossens (Nijmegen BW
6. Ben Coenders ( Druten Ambulant
7. Jolanda Heesakkers (Nijmegen 

Ambulant)

Over de cliëntenraden (recent)



8. Pieter Nijhof (Tiel Ambulant)
9. Johan Stekelenburg(Nijmegen 

Wonen met Perspectief) 
10. Edwin Kersten (Groesbeek 

Ambulant)
11. Frank Jansen (Malden, Ambulant
12. Lynsey Hendriks (Tiel Ambulant)
13. Mark van Vliet ( DAC Ten Kate)
14. Aäron Beentjes (DAC Ten Kate)

De Cliëntenraad heeft een moeilijke 
periode gehad in het voorjaar, maar 
heeft zich toch ook weer hersteld 
daarna. En de draad weer op kunnen 
pakken. De cliëntenraad verdient 
daarvoor alle lof!

We moeten alleen Johan Stekelenburg 
al geruime tijd missen wegens ziekte. 
Hij begon steeds beter mee te draaien 
in de Cliëntenraad. We hopen dat hij 
op termijn weer terug kan keren in de 
Cliëntenraad. 

Vanuit DAC ten Kate zijn twee jonge 

leden naar ons toegekomen: Mark 
van Vliet en Aäron Beentjes. Zij 
zorgden voor een jeugdig elan in de 
Cliëntenraad. 

Nieuwe gebiedsindeling van de 
Regiodirecteuren:
1. Erika Claessen wordt 

verantwoordelijk voor Het Rijk van 
Nijmegen. 

2. Ronald Caminada voor Nijmegen.
3. Marc van Lee blijft de 

verantwoordelijke directeur voor het 
Rivierengebied (Tiel en omgeving).

Dit heeft ook gevolgen voor de 
regioraden (nieuwe namen, nieuwe 
bezettingen en verantwoordelijkheden): 

1. Regioraad Nijmegen Ambulant 
wordt: Regioraad Rijk van Nijmegen 
en komt op voor de belangen van 
alle cliënten woonachtig in het Rijk 
van Nijmegen.

2. Regioraad Nijmegen Beschermd 
wordt Regioraad Nijmegen en 
komt op voor de belangen van alle 
cliënten woonachtig in Nijmegen.

3. Voor de Regioraad Rivierenland blijft 
bijna alles bij het oude, alleen krijgen 
zij dagbesteding en werk er nu echt 
bij.

Folder ‘medezeggenschap van cliënten’

De Cliëntenraad stuurt ook een 
herdruk mee van de folder. Er zijn veel 
veranderingen geweest. Er worden ook 
folders naar de teams gestuurd.
Vraag: Wilt u de oude folder van de 
medezeggenschap weggooien, zodat er 
geen verwarring kan ontstaan!

‘Team Medezeggenschap’ 
Yvon van Heck gaat een lange periode met onbetaald verlof. Zij gaat het 
ondersteuner-schap van de Regioraad Nijmegen overdragen aan Gaby Valckx. 
Yvon heeft eerst de Locatieraad Zuid en ondersteunt nu de Regioraad Nijmegen 
Beschermd.  Ze heeft dit met grote betrokkenheid en inzet gedaan. En de leden bij 
alles goed ondersteunt. Yvon, de medezeggenschap van cliënten, zal je gaan missen! 

De bezetting vanaf  september 2018:

•	 Willem Hillen Coach/Ondersteuner Cliëntenraad
•	 Bram Jansen Coach/Ondersteuner Regioraad Rivierenland
•	 Evelien Krikke Coach/Ondersteuner Regioraad Rijk van Nijmegen en adviseur  

   ‘Medezeggenschap van Cliënten’
•	 Gaby Valckx Coach/Ondersteuner Regioraad Nijmegen
•	 Gaby Valckx Coördinator SamenSpraak
•	 Evelien Krikke Ondersteuner SamenSpraak



Over de regioraden

Regioraad Rivierenland
De Regioraad Rivierenland heeft het 
afgelopen voorjaar een groot verlies te 
verwerken gekregen: Het overlijden van 
Mark. Samen is er een gedenkmiddag 
gehouden met de betrokkenen en 
Rien had veel mooie foto’s verzamelt 
van Mark, die getoond werden 
tijdens de crematieplechtigheid. Bram; 
ondersteuner; heeft de Regioraad 
op grootse wijze ondersteunt bij het 
verwerken en nog een mooie toespraak 
voor Mark gehouden.

Mede hierdoor kon de Regioraad 
Rivierenland zich begin mei weer 
herpakken. Ze namen weer deel aan de 
cursusdag in de Dalenshof en gingen 
weer aan de slag met het raadswerk.

Ook positief is, is dat vanuit de 
Kwelkade, John de Regioraad is komen 
versterken. 

Op nadrukkelijke wens blijft Maajkel 
als ex-cliënt voorlopig nog lid van de 
regioraad. De regioraad vergadert op 
verschillende locaties: Tiel, Culemborg 
en Wamel.

Rien van Lith is voorzitter geworden en 
Pieter Nijhof de vicevoorzitter, Lynsey 
Hendriks gaat de PR verzorgen voor de 
raad.

 

Regioraad Nijmegen 
Beschermd
Deze raad moet voor langere tijd Johan 
Stekelenburg missen. Johan was ook 
naast Henk, de contactpersoon voor de 
Cliëntenraad. Wel kwamen twee nieuwe 
jonge leden de Regioraad versterken: 
Beate en Sander. De Regioraad 
Beschermd Wonen heeft natuurlijk veel 
overleg en betrokkenheid op de plannen 
van de RIBW betreffende het Beschermd 
Wonen. Hij volgt, kritisch; in het belang 
van de bewoners van BW; deze plannen. 
De Regioraad is op bezoek geweest 
bij de Sterreschans. Leden van de raad 
hebben deelgenomen aan de landelijke 
ontmoetingsdag van cliëntenraden van 
de RIBW Alliantie. Hannie en Carien 
hebben ook deelgenomen aan Binding 
in de Regio.

Voor deze raad gaat er dus veel 
veranderen: een andere ondersteuner( 
Gaby Valckx), andere naam (Regioraad 
Nijmegen)en veranderingen in de 
bezetting. 

Regioraad Nijmegen 
Ambulant
De Regioraad Nijmegen Ambulant heeft 
een goede bezetting gehouden. Er 
wordt van tevoren agendaoverleg met 
de regiodirecteur gevoerd, waardoor 

Het Wensenbureau
Afgelopen voorjaar is het wensenbureau 
van start gegaan. Trees Gribling is één 
van de initiatiefnemers van het eerste 
uur. Het wensenbureau is er voor en 
door cliënten van de RIBW.  
Het wensenbureau vervult harte-wensen 

van cliënten van de RIBW. Onlangs is de 
eerste wens al vervuld. Binnenkort komt 
er een duidelijke folder uit, die verspreid 
gaat worden.
Het wensenbureau wordt ondersteunt 
door Evelien Krikke.
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er een evenwichtige agenda is voor 
de oververgadering. Een belangrijk 
onderwerp van gesprek was; de 
Forensische Zorg. De Regioraad is op 
bezoek geweest bij de Pompe–stichting 
en heeft daar een nuttige en leerzame 
uitwisseling gehad.

Ben Coenders heeft de voorzittershamer 
neergelegd en deze overgedragen aan 
Edwin Kersten.

Een ander belangrijk onderwerp was: 
de ‘afschraling’ van de zorg (van RIBW 
zorg naar reguliere zorg). Waardoor 

leden hun verbinding met de RIBW en 
dus ook de Regioraad dreigen kwijt te 
raken. Doordat de leden dit rechtstreeks 
meemaken, kon de Regioraad dit vanuit 
de praktijk gaan bespreken in het 
overleg met Regiodirecteur. Overstijgend 
gingen de leden hierover ook in gesprek 
in de overlegvergadering van de CR met 
Edwin ten Holte, de Bestuurder van de 
RIBW.

Deze Regioraad gaat ook een nieuwe 
naam krijgen: Regioraad Rijk van 
Nijmegen en enkele leden zullen in een 
andere raad zitting gaan nemen.

SamenSpraak
‘De ondersteuning van de medezeggenschap in de locaties van de RIBW waar 
mensen wonen of hun dagbesteding hebben’. 
Gaby Valckx en Evelien Krikke stimuleren deze vorm van medezeggenschap. Zij 
hebben het afgelopen jaar hun best gedaan SamenSpraak te verankeren binnen de 
RIBW. En dat is gelukt! 
SamenSpraak is een vast onderdeel geworden binnen de medezeggenschap van 
cliënten. Gaby kan zich ook geheel en al gaan inzetten voor de medezeggenschap. 
Zij hebben ook al een aantal plaatselijke ondersteuners gevonden, die op locaties 
de Samenspraak van cliënten gaan ondersteunen: Pieter Nijhof in Tiel, Hafid Smeitz, 
Participatie en Werk (Graafseweg) en Petra Bos uit Druten.
Gaby en Evelien promoten deze vorm van medezeggenschap ook bij andere 
organisaties. Zo zijn zij onlangs nog te gast bij Pameyer een grote RIBW in Rotterdam. 
En met succes. Daar willen zij nu ook met SamenSpraak aan de slag gaan!

Op bezoek bij 
Wethouder Frings
De voltallige Cliëntenraad; versterkt 
door Carien Linssen van de Regioraad 
Nijmegen BW; is op bezoek geweest 
bij Wethouder Wmo, Bert Frings van 
de gemeente Nijmegen. Het gesprek 
vond plaats in de ‘trouwzaal’ van het 
gemeentehuis.
Het werd een scherp gesprek van 
beide kanten waarin alle belangrijke 
onderwerpen wel aan de orde kwamen 
(zoals, de financiering van de zorg, goed 

te bereiken dagbesteding, betaalbare 
woonruimtes, afschraling van de zorg 
enz.). 
Na afloop waren we niet helemaal 
gerust op het daadwerkelijke effect van 
dit gesprek. Maar de Wethouder heeft 
toch van de Cliëntenraad een aantal 
duidelijke standpunten en meningen 
gehoord in het belang van GGz-cliënten. 
Dat was zeker gelukt en met een trots 
gevoel verliet de Cliëntenraad deze 
trouwzaal en ging daarna napraten op 
een verwarmd terras van een café in de 
buurt. En versterkt de kerstvakantie in!



De cursusdag in de Dalenshof 

Voor de tweede keer hebben wij 
de cursusdag voor de regioraden 
en cliëntenraad georganiseerd in de 
Dalenshof. Een ideale locatie waar ook 
veel valt te zien. Geiten met jongen, 
grote stieren (voor het vlees) en een 
pension voor honden (retrievers).

Een aantal cliënten van de RIBW heeft 
daar ook dagbesteding. De beheerders 
zijn erg gastvrij en we werden door hen 
goed verzorgt (denk terug aan de ‘home 
maid’ hamburgers).

In de ochtend waren er twee 
presentaties van vernieuwende RIBW –
producten: Henk van de Berg en Marion 
Bracke presenteerden het ‘Leerlab’ 
E-health en Lynsey en Margreet lieten de 
goede kanten en eigen ervaringen van 
de Z11- hulpgroepen zien. 

Tijdens de lunch schoven de drie 
Regiodirecteuren aan en Edwin ten Holte 
de Bestuurder.

‘S middags  werd de medezeggenschap 
van cliënten in zijn geheel geëvalueerd 
o.l.v. van Erik van Lent, Henk van den 
Berg en Willem Hillen. Iedere raad ging 
in gesprek met de regiodirecteur en/of 
bestuurder. Om samen te kijken wat al 

goed gaat en wat er nog verbeterd kan 
worden.

Over het algemeen was men tevreden 
over  het functioneren van de 
raden. Nijmegen BW en Regioraad 
Rivierenland willen graag meer leden. 
Het agendaoverleg vooraf wordt nog 
niet overal gedaan. Soms doet de 
ondersteuner meer dan nodig is en 
neemt werk van de raadsleden uit 
handen . De regioraden adviseren bijna 
nooit schriftelijk, waardoor belangrijke 
zaken vergeten kunnen worden.

De CR controleert niet goed op, wat 
er met een advies is gedaan door de 
organisatie. 

En scherp blijven op het doorgeven van 
kwesties vanuit SamenSpraak naar de 
Regioraad of CR en andersom! Ook voor 
een goede informatievoorziening naar de 
achterban blijven zorgen!

Het was goed, dat we  met iedereen, stil 
hebben gestaan bij de medezeggenschap 
van cliënten. Na een gezellige afsluiting 
ging iedereen met positief gevoel 
naar huis.  Leuk om deze dagen 
‘samen te maken’ als mensen van de 
medezeggenschap van cliënten.
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We hebben met een flinke 
vertegenwoordiging vanuit RIBW 
Nijmegen en Rivierenland deelgenomen 
aan de tweedaagse training/
ontmoetingsdagen voor Cliëntenraden 
GGz uit Nijmegen en Arnhem en 
omstreken. 

De CR van de RIBW zat in de 
organisatie. Al vanaf de eerste keer! Het 
inhoudelijke hoofdthema was dit keer 
I.P.S.  (Individuele Plaatsing en Steun, 
bij het toewerken naar en behouden 
van een betaalde baan. Bart Lindner 
en Rob gaven een presentatie. Robin 
als ervaringsdeskundige. Vanuit RIBW 
Arnhem waren er twee medewerkers 
aanwezig die daar I.P.S aan het opstarten 
waren. 

Een van de grondleggers van deze 
methode; vanuit kennisinstituut Phrenos; 
Cris Bergmans kwam de achterliggende 
visie toelichten. En beantwoorde toch 
ook een aantal kritische vragen. (verslag 
hiervan is op te vragen bij de CR)

Naast het vele uitwisselen waren de 
activiteiten: een jambee workshop en 

Transformatie Beschermd Wonen
De komende drie jaar gaat er veel veranderen binnen het onderdeel Bescherm Wonen 
van de RIBW. U kunt daar als bewoner rechtstreeks mee te maken krijgen. En dit 
kan veel impact gaan hebben voor u. De RIBW gaat voor iedereen die het betreft, 
op maat een goede oplossing zoeken. Dat verwacht de Cliëntenraad ook van de 
RIBW. (Moeten) verhuizen blijft een spannende gebeurtenis, en veroorzaakt stress en 
betekent dat er veel kan gaan veranderen in iemands leven. 
Maar mocht het minder goed gaan en u niet blij of tevreden bent met bijvoorbeeld 
de alternatieven. Geef dit door aan de Cliëntenraad of regionale raad (zie folder). U 
kunt als groep ook Gaby en Evelien van SamenSpraak inschakelen ter ondersteuning.
Ook is er een bezwarencommissie geformeerd waarin vanuit cliëntenzijde Henk van 
den Berg en Hannie Smolders zitting hebben.

Afsluiting van het seizoen
De Cliëntenraad heeft samen met  Edwin 
ten Holte en Eveline van der Staak het 
seizoen gezellig afgesloten. Dit met een 
lekkere lunch bij de Lindenberg. Edwin 
trakteerde ons op deze lunch en was de 
penningmeester Willy van de CR ‘net’ 
te snel af met afrekenen. Zodat Willy 
in het museum nog een drankje kon 
aanbieden aan de leden. Na de lunch 
hebben we het nieuwe  museum aan de 
Waalkade; de Bastei; bezocht. Superleuk 
en met een prachtig terras met uitzicht 

op de Waalbrug. Waren we een week 
later geweest dan hadden wij daar met 
Koning Willem- Alexander gezeten.

clownerie en een natuurbelevingstocht 
met gids Willem.

We hebben tevens met een beetje 
weemoed afscheid genomen van deze 
vorm van bij elkaar komen. Twee dagen 
is voor een aantal mensen aan de lange 
kant  en de locatie ligt wat te ver weg . 

Zodat we besloten hebben om in 2019 
over te gaan op één/twee dagen in de 
omgeving van Nijmegen of Arnhem

Alice Makkinga als trainster en Willem 
Hillen als facilitator en organisator 
hebben altijd met veel plezier deze 
dagen voorbereid en georganiseerd voor 
de cliëntenraden.

Lynsey Hendriks de Bert Artsprijs heeft 
gewonnen. Lynsey verzorgt een activiteit 
op DAC Dolfijn. Gelukspoppetjes haken 
voor ernstig zieke kinderen.
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Overleg met Edwin ten Holte (bestuurder)
Onderwerpen van gesprek:

•	 Het Wensenbureau

•	 Het gesprek met Wethouder Frings

•	 Aanbestedingen 2018

•	 Dagbesteding en Werk 

•	 Rondje regioraden

•	 De Forensische Zorg

•	 Begroting 2018

•	 Het Cliëntenportaal

•	 SamenSpraak

•	 Aanbesteding Ambulant

•	 ‘Weer thuis’. De aftrap

•	 Nieuwe directiestructuur

•	 Transformatie Beschermd Wonen

Adviesbrieven CR
1. Nieuwe opzet financiering BW ‘ s

2. Advies ‘informeren van bewoners bij naderende verhuizingen’

3. Inzage door cliënten in protocollen (ongevraagd advies)

4. Technische dienst bij de Service Organisatie

5. Transformatie Beschermd Wonen. 1e fase.

1. Evelien Krikke en Gaby Valckx van SamenSpraak
2. Inge Spanjaards
3. Vincent van Dongen, Job Schellekens en Jannie Bontjer van de Kentering
4. Hans de Jong. Regionaal Platform Ervaringskennis
5. Genny    Bewoner van de Sterreschans
6. Wil Buis. Raad van toezicht
7. Seb Kortbeek. Cliëntvertrouwenspersoon 
8. Karin Casteleijn. Participatie en werk
9. Reinet Krijger. 1e kwartaaloverzicht 2018

Gasten in het overleg

Slotwoord
De Cliëntenraad wenst u verder een mooie zomer toe en wanneer u vragen hebt of 
contact wilt met de Cliëntenraad. Bel of mail ons.

Hartelijke groet van 

De Cliëntenraad RIBW Nijmegen en Rivierenland.


