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NIEUWSBRIEF

Cliëntenraad, Regioraden en   
  SamenSpraak

Periode 1 september 2021 – 31 oktober 2022

Opkomen voor  belangen van cliënten

Waar staan de Cliëntenraad  
en de Regioraden voor?
Wij zijn cliënten van de RIBW 
Nijmegen & Rivierenland, die 
vanuit een gelijkwaardige positie 
opkomen voor de belangen van 
cliënten binnen de instelling. 
Ons doel is goede kwaliteit van 
zorg voor alle cliënten van de 
RIBW. De Cliëntenraad richt zich 
op zaken die de gehele RIBW 
betreffen en regio-overstijgend 
zijn. De Regioraden pakken zaken 
op die spelen in de regio’s.  
Bij overkoepelende thema’s wordt 
er samengewerkt.

Waar staat SamenSpraak voor?
SamenSpraak biedt cliënten en 
begeleiders de mogelijkheid om  
op teamniveau en op een informele 
manier op beschermd wonen 
locaties en dagbestedingslocaties 
te vertellen welk thema hen raakt.  
Er wordt gesproken over mogelijke 
oplossingen, een actieplan en de 
uitvoering daarvan. 
Gaat een onderwerp veel cliënten 
aan dan brengt SamenSpraak dit 
onderwerp  onder de aandacht bij 
de Regioraden of de Cliëntenraad.

 Lees verder >

Wij, Marijke, Debbie en Alie, zijn als voorzitters van de Cliëntenraad  
en de Regioraden Rijk van Nijmegen en Rivierenland blij om weer een 
nieuwsbrief te kunnen uitbrengen over de cliëntmedezeggenschap bij  
de RIBW. In de nieuwsbrief vinden jullie informatie over de Cliëntenraad, 
de Regioraden en SamenSpraak. Waar ze voor staan en waar ze zich mee 
bezighouden. 

Wij zijn nog niet zo lang voorzitters. Marijke is sinds kort voorzitter van  
de Cliëntenraad omdat Henk van den Berg tijdelijk als voorzitter is  
teruggetreden wegens persoonlijke omstandigheden. 
Samenwerken is voor ons als voorzitters zeer belangrijk. Samen met de 
Cliëntenraad, de Regioraden en SamenSpraak komen wij op voor jullie 
belang. Wij leren veel van het werk dat wij doen en de informatie die  
we over de RIBW te horen krijgen. 
Wij wensen jullie veel leesplezier!

Marijke Goossens, Debbie Spoor en Alie van Willigen

Samenstelling raden
De Cliëntenraad telt op dit moment zeven leden. In oktober vorig jaar 
namen we afscheid van Mark en begin dit jaar van Jannie. In november 
nemen we afscheid van Aäron omdat hij is verhuisd. Regioraad Rivierenland 
telt drie leden. Onlangs heeft Rien afscheid genomen van deze Regioraad. 
Regioraad Rijk van Nijmegen telt vier leden en twee aspirant leden. Er werd 
afscheid genomen van Geert, Marleen en Hennie. Nogmaals bedankt Mark, 
Jannie, Rien, Geert, Marleen en Hennie voor jullie inzet voor de cliëntmede-
zeggenschap.
Helaas zijn er op dit moment geen leden voor de Regioraad Nijmegen. 
Regioraad Rijk van Nijmegen buigt zich daarom ook over onderwerpen die 
de cliënten uit Nijmegen aangaan.

Nieuwe leden gezocht
Wij verwelkomen graag nieuwe leden om goede invulling te kunnen blijven 
geven aan medezeggenschap. Heb jij ideeën over hoe de begeleiding binnen 
de RIBW georganiseerd kan worden? Wil je meepraten over de kwaliteit van 
zorg en/of vind je het gewoon interessant om samen met andere cliënten 
de belangen van cliënten te vertegenwoordigen? Dan is lid worden van de 
Cliëntenraad of Regioraad misschien iets voor jou. Voor meer informatie 
over het lidmaatschap kun je contact opnemen met één van de contact- 
personen die onderaan deze nieuwsbrief staan vermeld.
 
Teambuildingsbijeenkomsten
Op 30 juni en 1 september 2022 hadden we gezamenlijke teambuildings- 
bijeenkomsten. Op 30 juni kregen we een rondleiding op boerderij  
De Eijkenhorst in Wijchen, waar we ook een lunch hadden. 
Op 1 september gingen we met elkaar in gesprek over de vragen ‘Hoe 
kunnen we als raden en SamenSpraak samenwerken?’ en ‘Wat is nodig  
om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te behartigen?’.  
Deze bijeenkomst was ook een voorbereiding op de panelgesprekken 
‘Toekomst van de medezeggenschap bij de RIBW’ die plaatsvonden op  
26 september en 10 oktober (zie hierna). 



Het gesprek leverde op dat er behoefte is aan duidelijkheid over de visie die 
de Raad van Bestuur en de (regio)directeuren hebben op de rol/taak van 
de Regioraden, de Cliëntenraad en SamenSpraak. Verder moet er vorm en 
inhoud worden gegeven aan contact met de achterban/cliënten en moet de 
zichtbaarheid van de Cliëntenraad, de Regioraden en SamenSpraak worden 
vergroot. Naar boven kwam de vraag of de huidige samenstelling van de 
medezeggenschapsraden een goede afspiegeling is van de cliënten die zorg 
van de RIBW ontvangen. 

Gesprekken over toekomst medezeggenschap 26 september en 10 oktober
Op 26 september en 10 oktober zaten we samen met de bestuurder, de 
(regio)directeuren en de bestuurssecretaris van de RIBW aan tafel om over 
de toekomst van de cliëntmedezeggenschap te praten. In deze bijeenkom-
sten is geïnventariseerd hoe alle betrokkenen de medezeggenschap ervaren 
en wat hun visie op cliëntmedezeggenschap is. Er volgt nog een bijeenkomst 
om over deze onderwerpen door te praten en waar nodig te komen tot een 
oplossing voor ervaren knelpunten.

Landelijke Ontmoetingsdag Cliëntenraden RIBW's 
Met een tevreden gevoel kijkt de Cliëntenraad terug op de ‘Landelijke 
Ontmoetingsdag Cliëntenraden RIBW's van 1 maart 2022’. De organisatie 
was dit jaar in onze handen. Het was voor ons spannend om zoiets groots 
te organiseren. Door corona werd de datum steeds verschoven. Uiteindelijk 
koos de Cliëntenraad voor een digitale uitvoering.
Er namen ongeveer 30 cliënten deel. Het overkoepelende thema van de dag 
was 'Veiligheid'. In de ochtend was er een panelgesprek over 'Veiligheid 
in de openbare ruimte' tussen twee ervaringsdeskundigen verbonden aan 
de RIBW, vertegenwoordigers van de crisisdienst, het Veiligheidshuis en 
de politie. In de middag waren er workshops over ‘Veiligheid in de wijk’, 
‘Veiligheid binnen een begeleidingsteam’, ‘Adviseren over veiligheid als 
cliëntenraad en Veiligheid binnen de cliëntenraad’

Nieuwe bestuurder
De bestuurder van de RIBW is de gesprekspartner voor de Cliëntenraad. 
In maart namen wij na jaren van goede samenwerking afscheid van Edwin 
ten Holte. In juli verwelkomden wij van harte Caroline Truijens als nieuwe 
bestuurder en gesprekspartner.

Nieuwe ondersteuner Cliëntenraad 
Sinds 1 september 2022 ondersteunt Gabriëlle Gieling als coach-onder-
steuner de Cliëntenraad. Zij is de opvolger van Martien de Graaf.

Adviezen, instemmingsverzoeken en overleggen Cliëntenraad  
van 1 september 2021 tot 1 oktober 2022

Adviezen
• Cliëntenbudget (ongevraagd advies)
• Tevredenheidsheidsonderzoek bij Participatie & Werk (ongevraagd advies)
• Beleidskader Dagbesteding en Werkwijze Dagbesteding voor BW Cliënten
• Formalisering van aanpassing van het directieteam
• Conflicten binnen beschermd wonen locaties (ongevraagd advies)
• Werktijden 24/7 zorg
• Profielschets voorzitter Raad van Toezicht
• Profielschets bestuurder Raad van Bestuur
• Begroting RIBW 2022
• Jaarrekening RIBW 2022
• Waarnemend directeur en procuratie
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'Sinds ik lid ben van de Regioraad sta 
ik sterker in mijn schoenen. Ik neem 
nu veel sneller verantwoordelijkheid.'
Nico, lid Regioraad Rijk van Nijmegen

'Het werk voor de Cliëntenraad levert 
mij leuke contacten op en ik heb zin- 
vol werk waarvan ik veel heb geleerd.'
Erik van Lent, vicevoorzitter Cliënten-
raad

'Waarom ik voorzitter van de Regio- 
raad Rijk van Nijmegen en lid van de 
Cliëntenraad ben geworden?
Ik vind het leerzaam om na te denken 
in het algemeen belang van de  
cliënten. Ook vind ik zelfontplooiing 
door middel van scholing en buiten 
mijn comfortzone kijken naar taken, 
die ik niet meteen bij mezelf vind  
passen, belangrijk.'
Debbie Spoor, voorzitter Regioraad  
Rijk van Nijmegen

 Lees verder >
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Instemmingsverzoeken
• Geestelijke verzorging
• Vervoersbeleid
• Medicatiebeleid en protocol
• Cliëntenbudget
• Medezeggenschapsregeling

Overleggen met externen
• Gemeente Nijmegen: pilot Indicatievrije dagbesteding

Signalen SamenSpraak
SamenSpraak heeft de volgende signalen van bewoners beschermd wonen 
en bezoekers van de dagbestedingslocaties onder de aandacht gebracht van 
de Regioraden en de Cliëntenraad: 
• Een ervaren tekort aan voedingsgeld door algemene prijsstijgingen
• Verloop van personeel en de gevolgen voor cliënten, ook bij dagbesteding
• Cliënten/bezoekers van dagbesteding voelen zich niet altijd gehoord
• Cliënten/bezoekers van dagbesteding willen beter meegenomen worden 

in de veranderingen

Wensenbureau
Het Wensenbureau is er voor en door cliënten van de RIBW. Het vervult 
hartewensen van cliënten. Het wensenbureau heeft tussen 1 september 
en 31 oktober vier wensen ontvangen. Wil je weten of het Wensenbureau 
ook iets voor jou kan doen als je een wens hebt stuur dan een e-mail naar 
wensenbureau@ribw-nr.nl.
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Samenstelling Cliëntenraad 
Marijke Goossens (tijdelijk voorzitter)
Henk van den Berg
Erik van Lent (vicevoorzitter)
Aäron Beentjes - tot november 2022 
Petra de Haan
Ben Coenders
Debbie Spoor

Samenstelling Regioraad  
Rijk van Nijmegen
Debbie Spoor (voorzitter)
Linda Dekker
Jay
Nico

Samenstelling Regioraad  
Rivierenland
Alie van Willigen (voorzitter)
Mark de Jongh
Marja Giesbers

Doe mee,
praat  
mee

Contact

Wil je meer informatie over cliënt-
medezeggenschap of wil je weten of 
de Cliëntenraad, de Regioraden en 
SamenSpraak iets voor jou kunnen 
betekenen, neem dan contact op met 
één van de volgende personen.

SamenSpraak
Evelien Krikke 
06 25 64 04 05
e.krikke@ribw-nr.nl

Nijmegen
Ella Renes (RIBW Htien)
Rivierenland
Susanne de Witte (Tiel)
Rijk van Nijmegen
Petra van Ommeren (Druten)

Cliëntenraad
Gabriëlle Gieling 
06 10 63 78 79
g.gieling@ribw-nr.nl

Regioraden
Len Raaijmakers
06 46 38 58 24
l.raaijmakers@ribw-nr.nl


