
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ben jij woonachtig in de regio Rivierenland en kom je graag op voor jezelf en 
anderen? En wil je daarnaast graag inspraak hebben op de zorg die jij en je 
medecliënten krijgen van de RIBW? Dan is de Regioraad Rivierenland op zoek 
naar jou! 

De Regioraad Rivierenland is per direct op zoek naar nieuwe raadsleden. Als raadslid van de 
Regioraad denk en beslis je mee over het beleid dat vanuit de RIBW Nijmegen en Rivierenland wordt 
gemaakt. Als Regioraad willen we ervoor zorgen dat iedere cliënt binnen de RIBW de best mogelijke 
zorg ontvangt.  
 
Wat ga je bij ons doen? 

- Je vergadert twee keer per maand op dinsdag van 14:00 tot 16:00. Deze vergaderingen 
vinden plaats op de Wadenoijenlaan in Tiel. 

- Je bereidt vergaderingen voor, dit doe je door jezelf in te lezen. Denk hierbij aan het lezen 
van de agenda, notulen en beleidstukken. 

- Je bent bereid om in contact te treden met cliënten van de RIBW, door middel van 
werkbezoeken. 
 

De Regioraad Rivierenland is een van de drie verschillende regioraden binnen de RIBW Nijmegen en 
Rivierenland. Deze raad houdt zich voornamelijk bezig met het beleid wat specifiek gericht is op wat 
er in de regio Rivierenland speelt. Daarnaast is er nog het informele inspraakvorm Samenspraak en 
de centrale Cliëntenraad, waarmee nauw wordt samengewerkt.  
 
Wat kun je van ons verwachten?  

- Een sociaal en gezellige groep die graag meedenkt over het beleid van de RIBW en die bereid 
is om elkaar te helpen bij het raadswerk.  

- De mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien. Denk hierbij aan schrijfvaardigheden, 
spreekvaardigheden en een rol binnen het bestuur van de raad.  

- Een maandelijkse vergoeding van €17,50,- en de vergoeding van je reiskosten. 
- Een tablet waarop je alles digitaal kunt lezen zoals mail en documenten.  
- Cursussen die bijdragen aan het raadswerk, bijvoorbeeld het leren omgaan met een tablet.  

 
Wat heb je nodig als raadslid? 

- Je bent oprecht geïnteresseerd in de medezeggenschap van de RIBW en je hebt het 
inlevingsvermogen om voor het algemeen belang op te komen. 

- Je kunt goed luisteren, bent in staat om te spreken in een groep en je bent bereid om te 
leren je schriftelijk goed te kunnen uiten. 

- Je kunt documenten lezen en hier een mening over vormen. 
- Je bent in staat om contact te krijgen en/of te houden met onze achterban van de raad. 
- Je bent bereid om te leren omgaan met een tablet. Hiermee kan je o.a. je mails openen en 

beantwoorden.  
- Je gaat vertrouwelijk om met vertrouwelijke informatie. 

 
Meer informatie nodig of direct solliciteren? 
Neem dan contact op met Len Raaijmakers, de ondersteuner van de Regioraad Rivierenland. Dit kan 
via telefoonnummer: 0646385824 of via e-mailadres: l.raaijmakers@ribw-nr.nl. 
 
Voor vragen over het raadswerk: 
Neem dan contact op met Marja Giesbers, voorzitter van de Regioraad Rivierenland via e-mailadres: 
m.giesbers@ribw-nr.nl. 
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