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De Cliëntenraad,
regioraden en SamenSpraak

6. Werkgroep Wmo5. SamenSpraak

Om aan te sluiten bij de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) laten leden 
van de cliëntenraden de stem van de cliënt 
horen bij gemeenten in hun woongebied. Er 
is een werkgroep Wmo gevormd die regel-
matig bij elkaar komt en periodiek cliënten-
bijeenkomsten met vertegenwoordigers van 
gemeenten organiseert.

Voor meer informatie over de Wmo kunt u 
contact opnemen met de CR.

Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden

Op een aantal terreinen heeft de CR een 
verzwaard adviesrecht en in de nabije 
toekomst instemmingsrecht. Wanneer de 
Raad van Bestuur tegen het advies in van 
de CR toch besluiten neemt en de CR daar 
grote bezwaren tegen blijft houden, kan de 
CR het meningsverschil voorleggen bij de 
Landelijke Commissie van Vertrouwenslie-
den. Deze bemiddelt en neemt een beslis-
sing waar beide partijen zich aan moeten 
houden.

Heeft u klachten en kwesties van indivi-
duele aard dan kunt u ondersteuning 
vragen bij de speciaal hiervoor aangestelde 
Cliëntvertrouwenspersoon. 

Seb Kortbeek 
 06 12 99 56 79
 s.kortbeek@ribw-nr.nl 

Cliëntvertrouwenspersoon

Vanaf 2016 is SamenSpraak de meest 
laagdrempelige vorm van inspraak binnen 
de RIBW. Door SamenSpraak kunnen alle 
cliënten gemakkelijk voor hun belangen 
opkomen. 
SamenSpraak biedt een alternatief voor de 
oude locatie- en bezoekersraden en is als 
aanvulling op de bestaande formele 
medezeggenschap.
SamenSpraak streeft naar partnerschap,  
een gelijkwaardige samenwerking tussen 
cliënten en professionals.
Het is een manier om op locatie zicht te 
krijgen op de waarden en behoeften van 
cliënten en andere betrokkenen. Samen-
Spraak werkt nauw samen met de drie 
regioraden en de CR.

Gaby Valckx (coördinator)
 g.valckx@ribw-nr.nl  
 06 55 86 56 64

Evelien Krikke (facilitator) 
 e.krikke@ribw-nr.nl  
  06 25 64 04 05



Waarom  
medezeggenschap?

De RIBW vindt het belangrijk dat u als cliënt mede-
zeggenschap hebt over uw woon- en leefsituatie, 
over de dagbesteding die u volgt en de arbeids- 
matige projecten waar u aan deelneemt.
Als u zeggenschap ervaart, draagt dit positief bij aan 
uw herstel. Dit kan voor u meer regie over uw eigen 
leven betekenen.

De RIBW volgt de richtlijnen van de Wet mede- 
zeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In 
deze wet staat onder andere  beschreven hoe het  
instemmings- en adviesrecht is geregeld. De  
cliëntenraden zijn zelfstandige en onafhankelijke 
organen binnen de RIBW. Zij vertegenwoordigen de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten, bezoe-
kers en deelnemers aan arbeidsmatigeprojecten. De 
cliëntenraden worden bijgestaan door een professio-
nele ondersteuner.

Wilt u meer weten of actief deelnemen? Neem dan 
contact op met de Cliëntenraad (CR) of Regioraad 
voor meer informatie.

De medezeggenschap wordt binnen de  
RIBW als volgt vormgegeven.

Komt op voor de gemeenschappelijke 
belangen van alle cliënten van de RIBW 
en voert hierover maandelijks overleg met 
de Raad van Bestuur van de RIBW. Ook 
adviseert hij de Raad van Bestuur over 
de beleidsvoornemens. In de CR zijn alle 
Regioraden vertegenwoordigd. 

Algemeen:
 cr@ribw-nr.nl
 024 38 20 556 

Henk van den Berg (voorzitter)  
 h.vd.berg@ribw-nr.nl
 06 25 64 03 99

Erik van Lent (DB)
 e.v.lent@ribw-nr.nl
 06 25 64 04 00

Willem Hillen (ondersteuner)  
 w.hillen@ribw-nr.nl 
 06 12 99 56 81

Komt op voor de gemeenschappelijke 
belangen van alle cliënten van de RIBW, 
woonachtig in de omgeving van Nijmegen. 
Hij voert hierover regelmatig overleg met 
de directeur Erika Claessen.  
Overstijgende kwesties worden door- 
gespeeld naar de CR.

Algemeen: 
Edwin Kersten 
 e.kersten@ribw-nr.nl  
 06 10 18 48 74

Evelien Krikke (ondersteuner en adviseur 
Medezeggenschap) 
 e.krikke@ribw-nr.nl
 06 25 64 04 05

1. Cliëntenraad (CR) 3. Regioraad Rijk van Nijmegen

2. Regioraad Nijmegen 

Komt op voor de gemeenschappelijke 
belangen van alle cliënten van de RIBW, 
woonachtig in Nijmegen. Hij voert hier-
over regelmatig overleg met de directeur 
Ronald Caminada. Overstijgende kwesties 
worden doorgespeeld naar de CR.

Algemeen:
 regioraadnijmegen@ribw-nr.nl 

Henk van den Berg (voorzitter)
 h.vd.berg@ribw-nr.nl
 06 25 64 03 99

Gaby Valckx (ondersteuner)
 g.valckx@ribw-nr.nl  
 06 55 86 56 64

4. Regioraad Rivierenland 

Komt op voor de belangen van alle 
cliënten van de RIBW, woonachtig in het 
rivierengebied. Hij voert hierover regelma-
tig overleg met de directeur Marc van Lee. 
Overstijgende kwesties worden doorge-
speeld naar de CR.

Algemeen:
 regioraadrivierenland@ribw-nr.nl

Rien van Lith (voorzitter) 
 info@m-van-lith.speedinq.nl
 06 38 03 70 85
 
Pieter Nijhof (vicevoorzitter) 
 p.nijhof@ribw-nr.nl  
  06 39 03 29 02

Bram Jansen (ondersteuner) 
 bram.jansen@ribw-nr.nl 
 06 83 67 87 64 


