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Adviesbrieven CR

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 Nieuwjaarsgroet vanuit de Cliëntenraad
We gaan, zoals het er nu naar uit ziet, 
weer een interessant en spannend nieuw 
jaar in. Het begint al niet makkelijk. 
Van ons wordt verwacht dat we de 
huidige Regioraad Nijmegen Ambulant 
en Regioraad Nijmegen BW om gaan 
vormen naar een Regioraad Nijmegen 
en Regioraad Rijk van Nijmegen. In 
het kader van medezeggenschap volgt 
zeggenschap.

Deze nieuwe geografische 
gebiedsindeling is het gevolg van 
de al reeds veranderde politieke en 
daarmee samenhangende contacten 
van de regiodirecteuren van onze RIBW 
werkzaam in de regio Nijmegen. We 
hopen in maart deze reformatie rond 
gebreid te hebben en met een zelfde 
interesse en bevlogenheid als voorheen 
verder te kunnen.

Voor Regioraad Rivierenland verandert 
er minder; zij hebben al zowel ambulant 
als beschermd wonen en Participatie en 
Werk in hun portefeuille.

Ook hebben we de eerste 
adviesaanvragen van de Raad van 
Bestuur alweer binnen. Zo blijven 
we bezig om er aan mee te werken 
dat RIBW Nijmegen Rivierenland een 
betrouwbare organisatie blijft die goed is 
voor cliënten én personeel en bijdraagt 
aan goede herstel-ondersteunende zorg.

Wij wensen jullie een zo fijn, goed en 
prettig mogelijk 2019.

Met hartelijke groet,

Henk van den Berg

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

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

Een globaal overzicht 
van het afgelopen jaar:
De Cliëntenraad (CR) kijkt terug op een 
actief maar ook bewogen 2018. In het 
voorjaar moesten we afscheid nemen 
van Mark van Beek, de toenmalige 
voorzitter. Dit had veel impact op de 
leden van de CR en vooral op die van de 
Regioraad Rivierenland.

Er waren nog een aantal wisselingen van 
leden binnen de Cliëntenraad;
– gestopt als lid: Johan Stekelenburg, 
langdurige opname en  Edwin Kersten, 
omdat hij geen cliënt van RIBW meer is. 
We danken beiden voor hun goede inzet 
als lid van de Cliëntenraad.
– nieuwe aanwinsten: Mariëtte Wernink 
vanuit de Regioraad BW Nijmegen 
en versterking vanuit Dac Ten Kate 
(jongeren); Mark van Vliet en Aaron 
Beentjes.
Verder nog twee aspirant-leden: Ilona de 
Meij vanuit Regioraad Rivierenland en 

Theo Boots vanuit Regioraad Nijmegen 
Ambulant.

Later in het jaar waren er twee voor de 
CR moeilijk te beoordelen, zeg maar 
gerust lastige, adviesaanvragen vanuit de 
Raad van Bestuur; 
– Reorganisatie Participatie en Werk
- Transformatie Beschermd Wonen fase 
2 (2019).

Bij allebei heeft de CR zorgen over hoe 
het in de praktijk in de toekomst uit gaat 
pakken voor de betrokken cliënten en 
medewerkers. De CR heeft aangegeven 
de effecten van deze plannen 
nauwlettend te gaan volgen; vooral wat 
betreft de belangen van de cliënten.

Wij als leden zijn daarbij natuurlijk ook 
afhankelijk van signalen vanuit onze 
doelgroep. Lopen er zaken niet naar 
wens of volgens afspraak dan horen 
wij het graag. Hoe dat mogelijk is volgt 
verderop in deze brief.

Jaarlijkse teambuildingsdagen van de CR; 
26-29 augustus 2018
Jaarlijks gaat de Cliëntenraad op 
‘werkvakantie’ naar Meddo. De naam 
zegt het al: deels gaat de CR aan 
het werk en deels worden er leuke 
activiteiten gedaan.

De eerste avond gaan we al een aantal 
jaren naar Café Spiekerman, waar (vnl.) 
de mannen een potje gaan biljarten. 
Verder hebben we ook andere culturele 
en educatieve activiteiten, zoals b.v. 
fietsen naar een streekmuseum of leuke 
stadjes bezoeken, b.v. Bredevoort en 
het Duitse stadje Vreden. Voor het eerst 
heeft afgelopen jaar de elektrische fiets 
zijn intrede gedaan. Dat was nog geen 
onverdeeld succes.

We besteden ook aandacht aan reflectie 
en educatie. Het persoonlijk werk/
leerplan komt aan de orde en belangrijke 
zaken rondom medezeggenschap, die 
tijdens reguliere overleggen niet aan 
bod komen, worden met elkaar in ‘de 
Schoppe’ (Achterhoeks voor schuur) 
extra goed besproken.

We verblijven daar in 
conferentiecentrum de Horst en zijn daar 
dan als enige groep te gast.
De verzorging is geweldig. Gastvrouw 
Anke kookt voor ons heerlijk en 
op allerlei manieren verantwoorde 
gerechten. ‘s Avonds is het daar heerlijk 
toeven: wandelen in de omgeving, 
lekker bij het kampvuur etc.

Het is eigenlijk overbodig om te zeggen, 
maar deze dagen zijn erg goed voor 
de teambuilding. De leden voelen zich 
hierdoor sterker en krijgen daarna nog 
meer zin om met elkaar in de tweede 
helft van het jaar op te trekken en 
samen te werken voor het belang van 
medecliënten.

Wat we zoal nog meer gedaan hebben na de zomerstop;



Cursusdag voor alle 
raden van RIBW NR; 6 
november in DAC Ten 
Kate
Deze keer mochten wij onze 
tweede gezamenlijke cursusdag 
van 2018 houden in DAC Ten Kate; 
het jongerencentrum van RIBW 
NR. Daar werden wij gastvrij en 
hartelijk onthaald.In de ochtend 
schoven de drie regiodirecteuren 
aan. Zij vertelden over hun huidige 
verantwoordelijkheidsgebieden. Daarna 
gingen zij ieder met hun, toen nog, 
regioraad in gesprek. Ronald met 
Nijmegen BW, Erica met Nijmegen 
Ambulant en Marc met Rivierenland.

Voor de raden uit Nijmegen was het 
best wel spannend. Want; wie moet er 
straks in welke raad gaan zitten en wat 
worden de verantwoordelijkheden van 
deze raden? De voorzitter van de CR 
heeft daarom toen geopperd om deze 
kwestie in 2018 te laten rusten en de 
eerste maanden van 2019 de tijd te 
nemen om naar de nieuwe situatie toe 
te werken. Zodat in maart de nieuwe 
raden aan de slag kunnen. Dit voorstel 
werd aangenomen.

Na de heerlijke lunch, verzorgd door 
bezoekers/vrijwilligers van Dac Ten Kate 
en een leuke rondleiding, gingen we 
verder met het middagprogramma:

Hanneke Schut en Joke Stoffelen van 
Zorgbelang Gelderland/Utrecht hadden 
een programma voorbereid. Zij gaven 
een presentatie over het onderwerp 
‘Belangenbehartiging  in de (wijk) 
praktijk’.  Tevens nam Hanneke Schut, 
voor langere tijd onze contactpersoon 
vanuit Zorgbelang, deze middag 
afscheid. Nancy Weijers wordt de 
nieuwe contactpersoon. Zij was ook al 
aanwezig om alvast kennis met haar te 
kunnen maken.

Aäron Beentjes; lid van de CR en 
bezoeker van DAC Ten Kate; verzorgde 
het technische gedeelte van de middag. 
Wij hebben de jongeren van Dac Ten 
Kate aan het eind van de dag hartelijk 
bedankt voor hun inzet en goede 
verzorging van ons als bezoekers van 
deze bijeenkomst. 

Meddo: s Avonds is het daar heerlijk toeven



Wil Buis was, vanuit de RvT, de contactpersoon voor de Cliëntenraad. De CR heeft 
met haar intensieve en innemende gesprekken gevoerd. Haar aandachtsgebied was 
voornamelijk de kwaliteit van de zorg. Wil gaf een presentatie over het onderwerp: 
herstel-ondersteunende zorg. Dit gaf aanleiding tot een levendig en zinvol gesprek.

Aanwezig waren;
•	 Robin Timmers, Jeroen de Haan Wisman en Josefien Tukker van bureau Herstel,
•	 Jeanette Bertels, bestuurssecretaris en Evelien van der Staak, directiesecretaresse,
•	 Arnold Veltman en Gerda Weitkamp van de Raad van Toezicht

•	 De leden en ondersteuner van de CR.

Wil Buis heeft getrakteerd op lekkere taart en werd door ons hartelijk bedankt voor 
haar inzet en positieve bijdrage door een welgemeende lofuiting onzerzijds en met 
een mooie bos bloemen.

Gerda Weitkamp is door de CR én de Raad van Toezicht verkozen als nieuw lid van 
de RvT. Zij gaat zeer waarschijnlijk Wil Buis opvolgen als contactpersoon voor ons met 
de RvT.

Dag van de Kwaliteit; 22 november 2018

Afscheidsmiddag van Wil Buis (Raad van Toezicht); 
5 december 2018

Iedere twee jaar organiseert de 
Kentering in november deze dag in 
de Lindenberg voor alle cliëntenraden, 
belangenbehartigers en andere 
betrokkenen van instellingen binnen de 
Ggz. Een dag vol met theater, muziek 
en interessante workshops en met volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Aan ons was gevraagd een actieve 
bijdrage te leveren middels een 
workshop. Het onderwerp werd: ‘de 
Cliëntenbeweging’. Voor een grote 
groep geïnteresseerden vertelden Henk 
van den Berg, Mark van Vliet en Linda 
Dekker over de medezeggenschap van 
cliënten binnen de RIBW. De CR heeft 
de Dag van de Kwaliteit ook met een 
financiële bijdrage ondersteund.



Wat is er al of wordt er nog veranderd in 2019;

Eindejaars-etentje; 12 december 2018
Het jaar 2018 werd gezellig afgesloten met een gezellig samenzijn in de 
Goffertboerderij. Daarbij waren bijna alle leden van de raden en hun ondersteuners 
aanwezig. Henk van den Berg, als voorzitter, verzorgde nog een toespraak (handig 
gebruik makend van een verheugende mededeling van onze penningmeester, Willy 
Peek).
Willem Hillen maakte van deze gelegenheid gebruik door alle tafels af te gaan 
om mede te delen dat hij in het jaar 2019 zal stoppen als ondersteuner van de 
Cliëntenraad.

Medezeggenschap in 
beweging
Een belangrijke verandering in de 
medezeggenschap zal gaan zijn; de 
aangescherpte Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 
Over een aantal onderdelen in de zorg 
gaan de cliëntenraden instemmingsrecht 

krijgen i.p.v. verzwaard adviesrecht. Dat 
wil zeggen dat de Raad van Bestuur 
een advies van de Cliëntenraad niet 
makkelijk meer kan negeren of opzij 
schuiven en daar terdege rekening mee 
moet houden. Cliëntenraden krijgen 
dus een sterkere positie. Zij kunnen nog 
beter gaan opkomen voor een goede 
kwaliteit van de door onze RIBW te 
leveren zorg.

Nieuwe 
Klachtenregeling voor 
cliënten
Aan de nieuwe Wkkgz (Wet Kwaliteit 
Klachten en Geschillen Zorg) is door 
RIBW NR samen met RIBW Arnhem 
VeluweVallei vorm gegeven. Vanuit 
onze RIBW was Raimond Rensen de 
projectleider en hebben Mark van Beek 
en Henk van den Berg deel genomen 
aan de voorbereiding.

Volgens de vernieuwde wet moet er een 
klachtfunctionaris aangesteld worden. 
Een voor de RIBW ‘s nieuwe functie. De 
CR heeft inbreng gehad bij het kiezen 
van de meest geschikte persoon hiervoor 
die voor de beide RIBW ‘s gaat werken. 
Het is geworden; Wiena Bakker van 
Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

Op termijn gaan ook de beide RIBW 
‘s verder  met één klachtencommissie. 
De CR hoopt uiteraard niet dat er veel 
klachten gaan komen.

Willem Hillen
Willem Hillen gaat na ruim 18 jaar, stoppen als ondersteuner van de CR. Hij 
heeft jarenlang met veel plezier en voldoening voor en met de cliëntenraad 
gewerkt. Hij heeft mede aan de wieg gestaan van veel veranderingen binnen de 
medezeggenschap. Hij zegt zijn baan op per 1 september 2019. Dat betekent dat de 
Cliëntenraad dit voorjaar al op zoek moet gaan naar een geschikte opvolg(st)er.



Herstel en herstel-
ondersteunende Zorg
Dit was één van de onderwerpen tijdens 
meerdere overlegvergaderingen met 
onze bestuurder  Edwin ten Holte. 
Daarbij kwam ook de ROPI aan de orde; 
een test om te onderzoeken in hoeverre  
teams al herstelondersteunend werken. 

Erik van Lent presenteerde aan 

Edwin om de ROPI in te korten zijn 5 
basisprincipes:

1. Zelfregie
2. Focus vooral op iemands kracht en 
talenten en rekening houdend met 
kwetsbaarheden
3. Anti-stigmatisering
4. Grotere nadruk op eigen inzet bij 
herstelproces o.a. via ervaringsleren
5. Aandacht voor het sociale netwerk 
van de cliënten

Nieuwe 
gebiedsindeling
Zoals eerder vermeld gaan we in 2019 
in Nijmegen en omliggende gemeentes 
twee nieuwe regioraden vormen, een 
nieuwe geografische gebiedsindeling 
volgend die beter werkzaam zal zijn voor 
de regiodirecteuren:

1. Regioraad Nijmegen: komt op voor 
de belangen van alle cliënten van RIBW 
NR woonachtig in Nijmegen. (zowel BW 

en ambulant als P&W). Regiodirecteur: 
Ronald Caminada.
2. Regioraad Rijk van Nijmegen: komt 
voor de belangen van alle cliënten, 
woonachtig in het Rijk van Nijmegen 
hier vallen de gemeenten Berg en Dal, 
Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten 
onder. (zowel BW en ambulant als 
P&W). Regiodirecteur: Erika Claessen.

Onze hoop is dat deze nieuwe raden 
vanaf maart 2019 functioneel kunnen 
zijn.

Wensenbureau
Er zijn al een aantal mooie en goede 
wensen vervult voor cliënten van  RIBW. 
De fondsenwerving verloopt goed. 
Afgelopen najaar is er een up-to-date 
flyer uitgebracht. Het wensenbureau 
wordt momenteel bemenst door: Lynsey 
Hendriks, Marijke Goossens en Willy 
Peek. Zij worden ondersteund door 
Evelien Krikke.
Contact met het Wensenbureau: 
wensenbureau@ribw-nr.nl . 
06-25640505 (Evelien Krikke). Zie ook 
de website. www.ribw-cliëntenplein.nl.



Lid worden

Hebben jullie, ondanks eerder genoemde voorwaarden,  belangstelling om lid te 
worden van de Cliëntenraad of een regioraad, neem dan contact met ons op. 
Als je geschikt bent kun je je in gaan zetten voor betere omstandigheden voor  
medecliënten. Daarnaast kun je je eigen zelfregie verbeteren. Het kan tevens een 
opstap zijn tot (vrijwilligers)werk. Het is wel aan te raden om eerst lid te worden van 
een regioraad.

Huidige stand van 
zaken omtrent de 
medezeggenschap van 
RIBW NR per 1-1 2019;
Leden van de Cliëntenraad;

1. Henk van den Berg, voorzitter 
(Nijmegen, Wonen met Perspectief)
2. Erik van Lent, (Nijmegen BW)
3. Petra de Haan, notulist (Nijmegen 
ambulant)
4. Marijke Goossens (Nijmegen BW
5. Willy Peek, penningmeester 
(Nijmegen ambulant)
6. Ben Coenders (Druten ambulant
7. Jolanda Heesakkers (Nijmegen, 
ambulant)
8. Frank Jansen (Malden ambulant
9. Mark van Vliet (DAC Ten Kate, 
P&W)
10. Aaron Beentjes (DAC Ten Kate, 
P&W)
11. Mariëtte Wernink (Groesbeek BW
12. Ilona de Meij, aspirant-lid 
(Dodewaard ambulant)
13. Theo Boots, aspirant-lid (Nijmegen 
ambulant)

Team medezeggenschap;

 » Willem Hillen: Coach/ondersteuner 
cliëntenraad

 » Bram Jansen: Coach/ondersteuner 
Regioraad Rivierenland

 » Evelien Krikke: Coach/ondersteuner 
Regioraad Nijmegen Ambulant, 
adviseur medezeggenschap en  
Ondersteuner SamenSpraak

 » Gaby Valckx: Coach/ondersteuner 
Regioraad Nijmegen en Coördinator 
SamenSpraak 

 
 

De regioraden zoals ze nu nog 
functioneren:

Rivierenland

De regioraad Rivierenland heeft 
goed gebruik gemaakt van de laatste 
studiedag en is gekomen tot nuttige 
verbeteracties. Verschillende leden 
hebben een aandachtsgebied of rol/
taak gekregen. Er is een helder overzicht 
gemaakt. Enkele voorbeelden: Rien van 
Lith is voorzitter en penningmeester 
en verzorgt ook de PR, Pieter Nijhof is 
vicevoorzitter, Lynsey Hendriks draagt 
zorg voor de planning enz. Daarnaast 
gaan zij iedere maand op locatie 
vergaderen om zodoende dichter bij de 
achterban te willen staan.
Verder heeft de regioraad Rivierenland 
een ’brandbrief’ geschreven aan de 
verantwoordelijken binnen de RIBW. 
Onderwerp: ‘Het (on)geschikt zijn van 
DAC Dolfijn als bezoekerscentrum’. 
De Cliëntenraad gaat deze brief 
waarschijnlijk ondersteunen.

Nieuw lid: Ilona de meij uit Dodewaard. 
Zij heeft ervaring als lid van een 
cliëntenraad van Pro Persona.

Ondersteuner: Bram Jansen.
Regiodirecteur:Marc van Lee.

Regioraad Nijmegen BW

Deze regioraad heeft een nieuwe 
ondersteuner gekregen; Gaby Valckx, als 
opvolgster van Yvon van Heck. Ronald 
Caminada is, als regiodirecteur, de 
overlegpartner.
Mariëtte Wernink is (tijdelijk) gestopt 
als lid van deze regioraad. Mariëtte blijft 
wel lid van de Cliëntenraad.
De Regioraad Nijmegen BW heeft 
afgelopen jaar met de CR samengewerkt 
aan een adviesbrief: transformatie BW 
fase 2.

Wat is er al of wordt er nog veranderd in 2019... Vervolg



Regioraad Nijmegen Ambulant                                                                       

Roland van Wel is gestopt met het 
voorzitterschap en als lid. Roland heeft 
een baan gevonden bij Breng en heeft 
ook geen begeleiding meer van de 
RIBW. 
Deze regioraad wil straks meer op 
locatie gaan vergaderen zodat de leden 
dichter bij de cliënten komen te staan.
Evelien Krikke is de ondersteuner en 
Erika Claessen, als regiodirecteur, de 
overlegpartner.

Huidige situatie in Nijmegen en 
Rijk van Nijmegen

De regioraden gaan in de maanden 
januari en februari samen vergaderen. 
Gaby is voor een langere periode 
afwezig en zal begin maart weer 
terugkomen. Evelien ondersteunt tijdelijk 
de beide raden. In deze periode is het de 
bedoeling dat er gezamenlijk toegewerkt 
gaat worden naar de nieuwe situatie.

In maart gaan, als alles naar wens 
verloopt, de nieuwe raden van start. 
Er wordt al besproken hoe deze raden 
kunnen gaan functioneren. Hierbij 
wordt nagedacht over het vormen van 
werkgroepen voor de verschillende 
doelgroepen die met die van de andere 
raden in contact blijven.

Samenspraak

Gaby Valckx en Evelien Krikke 
ondersteunen deze vorm van 

medezeggenschap binnen de 
woongroepen en locaties van de RIBW. 
Steeds vaker worden zij gevraagd 
door de woongroepen om daar de 
medezeggenschap naar een hoger 
niveau te tillen.

Ook zijn zij landelijk nog steeds 
de voorlopers van deze vorm van 
medezeggenschap. Zij worden ook 
meermaals uitgenodigd door andere 
RIBW ’s en/of vertellen over hun 
ervaringen tijdens bijeenkomsten over 
dit onderwerp.

Kunnen kwesties niet op locatie opgelost 
worden dan spelen zijn dit door naar 
de regioraad of cliëntenraad. De lijnen 
zijn kort, want zij zijn immers ook 
ondersteuner van een regioraad!
SamenSpraak is een vastgelegd 
onderdeel geworden van de RIBW.

Zo kun je in contact komen;

Voor persoonlijke kwesties kunt u de 
vertrouwenspersoon; Seb Kortbeek; 
inschakelen.
Of bespreek het met elkaar in de 
woongroep en vraag zo nodig 
ondersteuning van Gaby Valckx en 
Evelien Krikke van SamenSpraak. Zij 
kunnen u helpen met het oplossen 
van problemen in uw woonsituatie of 
kwesties doorspelen aan de regioraad of 
cliëntenraad.

Voor alle info hierover; zie onze folder 
medezeggenschap.

Huidige stand van zaken omtrent de medezeggenschap van RIBW NR per 1-1 2019... Vervolg

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

•	 Rondje regioraden

•	 Adviesbrief van de Cliëntenraad t.a.v. 
Transformatie BW: De reactie van de 
Raad van Bestuur

•	 Wervingsprocedure voor kandidaten 
voor de Raad van Toezicht, tevens 
voor de nieuwe contactpersoon voor 
de Cliëntenraad

•	 Adviesaanvraag Reorganisatie 
Participatie en Werk

•	 Adviesaanvraag, het Centrale 
Voordeurteam

•	 Bureau Herstel

•	 Nieuwe klachtenregeling voor 
cliënten met Raymond Rensen

•	 Transformatie Beschermd Wonen

•	 De zelforganiserende teams

•	 ‘Financieel fit’ programma



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

Adviesbrieven CR
1. Technische dienst

2. Procedure benoeming leden Raad van Toezicht

3. Organisatiewijziging directiestructuur en team

4. Plaatsen van geanonimiseerde verslagen van de Klachtencommissie

5. Fase 2 Transformatie Beschermd Wonen (Mariëndaal)

6. Wkkgz, Nieuwe klachtenregeling voor cliënten samen met RIBW Arnhem

7. Reorganisatie ‘Participatie en Werk’ 

1. Reinet Krijger, financiële zaken en kwartaaloverzichtenMarcel Rijs, meerdere zaken
2. Marcel Bach, voorzitter van de Ondernemingsraad
3. Melih Samson, ‘de gemeenschappelijke kwesties bij de RIBW’ 
4. Hanneke Schut, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, wordt Nancy Weijers
5. Niels de Groot, student 4e jaars maatschappelijk werk; onderzoek naar de impact 

van AVG
6. Geke Geurts, lid ambulant team Nijmegen; problemen met cliënten betreffende 

drugsgebruik

Gasten in het overleg

Slotwoord
In het jaar 2019 gaat er ongetwijfeld weer veel gebeuren in de medezeggenschap 
en belangenbehartiging. Gelukkig is de CR een goed functionerend team dat veel 
ervaring heeft. 
Dus dat gaat weer goed komen. Samen met de regioraden en jullie als medecliënten 
gaan we er weer een goed jaar van maken waarin we ons weer hard maken voor 
passende begeleiding, zinvolle dagbesteding en goed wonen voor alle cliënten van de 
RIBW.

Ook gaan in 2019 de processen die in de afgelopen periode in gang gezet zijn door 
de RIBW weer verder. De rol van de CR is en blijft; deze goed blijven volgen en, voor 
zoveel mogelijk, proactief met adviezen komen.

De Cliëntenraad wenst u een mooi nieuw jaar toe en als jullie vragen hebben voor of 
contact willen hebben met de CR: Mail of bel!

Hartelijke groet,
De Cliëntenraad van RIBW Nijmegen en Rivierenland


