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Meedoen in de maatschappij; voor mensen met

niveaus onderdeel zijn van de maatschappij. Voor

psychiatrische of psychosociale problemen is dit

de een is het al een grote stap om uit de veilige om

niet vanzelfsprekend. RIBW Arnhem & Veluwe

geving van zijn of haar eigen huis te komen en mee

Vallei (RIBW AVV) ondersteunt cliënten om mee

te doen aaneen activiteit in een wijkcentrum.

te doen naar vermogen en een volwaardige plek in

Iemand anders is er al klaar voor om een bijdrage

de samenleving te vinden. We gaan daarbij uit

te leveren als vrijwilliger of een betaalde baan te

van hun kracht en kwaliteiten en activeren hen bij

accepteren. Op de participatieladder onderschei

nieuwe stappen op de participatieladder.

den we zes treden die allemaal ten doel hebben de
ontwikkelingen van cliënten zichtbaar te maken,

RIBW AVV creëert bij ondernemers in allerlei sec

en hen onderdeel te laten uitmaken van de samen

toren participatiemogelijkheden die onze cliënten

leving. In deze folder beschrijven we elke trede van

de kans bieden zich te ontwikkelen, te groeien en

de participatieladder. U leest hoeveel mogelijk

mee te doen. Mensen kunnen op verschillende

heden onze cliënten hebben als ze kansen krijgen.
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1 geïsoleerd

De eerste stap naar activiteiten
Het komt regelmatig voor dat mensen met psychiatrische problematiek zich afzonderen en in een
isolement raken. Hier zelf uitkomen blijkt een
lastige opgave. Wandelcoach en gespreksthera2

peut Etienne Leeuwenburgh van SIAK zet met
deze mensen letterlijk de eerste stappen door
wandelingen te maken.

Kracht (her)vinden

Mensen die in een isolement zitten of nagenoeg geen activitei
ten buitenshuis ondernemen kunnen een indicatie krijgen om
met de wandelcoach op pad te gaan. ‘Het zijn vaak eenzame
mensen die verlangen naar contact. Ze kampen met uiteen
lopende problematiek als Korsakov, schizofrenie, niet-aange
boren hersenletsel, fobieën of autisme. Voor velen van hen is
meedoen aan een wandeling een moeilijke stap. Om deze
mensen over de drempel te helpen, wandel ik eerst een (paar)
keer individueel en daarna kunnen ze meedoen in een groep
van drie of vier wandelaars.’

Gelukshormoon
‘Wandelen is een laagdrempelige activiteit die veel effect kan
hebben,’ legt Etienne Leeuwenburgh uit. ‘Veel cliënten zijn niet
meer gewend aan enige vorm van structuur. Het nakomen van
onze wandelafspraak is een manier om langzaam weer
vertrouwd te raken met structuur. Als cliënten eenmaal de
smaak te pakken hebben, beginnen ze het wandelen erg te

waarderen.’ Etienne ziet dat het bewegen in de buitenlucht
de cliënten goed doet. ‘Hun zintuigen worden geprikkeld en
de hersenen maken het gelukshormoon endorfine aan. Soms
starten ze heel somber aan een wandeling en na een tijdje
beginnen ze ineens te babbelen of te fluiten.’

Tijdens de wandeling praat Etienne met de wandelaars. ‘Een
gesprek tijdens een wandeling is zo anders dan een gesprek in
een kamertje met een psycholoog of psychiater. Er komen vaak
emoties los omdat cliënten zich zo vrij voelen in de natuur.
Ook cliënten onderling raken met elkaar in gesprek en brengen
elkaar op nieuwe ideeën.’ Het valt Etienne op dat veel de
mensen praten over wat ze niet kunnen. ‘Laatst zei ik tegen
iemand hoeveel doorzettingsvermogen hij getoond had om
mee te gaan met wandelen. Die persoon was lichtelijk
verbaasd, want zo had hij het nog niet bekeken.’ Door te
wandelen hoopt Etienne dat cliënten hun kracht (her)vinden
om weer zelf stappen te gaan zetten. ‘Ik leg als het ware de
loper uit voor andere activiteiten en de weg naar meer zelf
ontplooiing. Het zijn kleine stapjes, maar het begint met de
eerste stap.’
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2 sociale contac ten buitenshuis

Laagdrempelig ontmoeten
Johan woont schuin boven een inloop/eetcafé van
RIBW AVV in de wijk waar hij woont in Arnhem.
Elke dag loopt hij wel even naar binnen om iets te
vragen of vertellen. Soms eet hij mee in het eet4

café waar andere cliënten en buurtbewoners
welkom zijn voor een gezonde maaltijd geserveerd
met de broodnodige gezelligheid.

‘Het eetcafé is naast restaurant ook inloop,’ vertelt gastvrouw
Elisa. Bewoners van RIBW-woningen kunnen dagelijks binnen
lopen en ook de cliënten die begeleiding aan huis krijgen in de
buurt kunnen terecht voor een praatje of een kopje koffie.
Voor mensen die het erg spannend vinden om de veiligheid
van hun eigen huis te verlaten, is dit een laagdrempelige manier
om contact te maken.’ Dat er altijd begeleiding aanwezig is,
biedt veiligheid. ‘Voor sommigen is het hun enige vorm van
participeren,’ vertelt Elisa. ‘Om elf uur gaat de inloop open.
Mensen staan dan al voor de deur te wachten.’ Johan vindt het
prettig dat hij de hele middag kan binnenlopen. “Klepperen”
noemt hij dat. ‘Ik loop in en uit met mijn vragen. Ideaal.’

Gezelligheid
Voor veel cliënten is het eetcafé een plek voor ontmoeting. ‘
De gezelligheid is belangrijk, maar gezond en lekker eten
ook,’ vertelt Elisa. ‘We koken elke dag voor de cliënten die
willen mee-eten. Ook mensen uit de buurt zijn welkom.’

De moeder van Johan komt regelmatig langs voor een bakkie
koffie. ‘Ze woont hier in de buurt,’ vertelt Johan. ‘Na het
boodschappen doen komt ze dan even langs. Hartstikke
gezellig vind ik.’ Andere buurtbewoners mogen voor een
kleine vergoeding ook aanschuiven voor de maaltijd. Elisa:
‘De meeste mensen die mee komen eten hebben wel een
psychiatrische achtergrond. Ze hebben vaak geen puf of geld
om zelf te koken. Tijdens de maaltijd kunnen ze hun verhaal
kwijt. Als je de hele dag alleen zit, is die aanspraak erg
welkom.’ De begeleiding hoopt dat cliënten door hun bezoek
aan het eetcafé hun netwerk uitbreiden. ‘Laatst nog vatte
een groepje het plan op om zaterdagavond met elkaar uit
eten te gaan. ‘Ze kenden elkaar een jaar en durfde een
nieuwe stap te zetten buiten de veiligheid van het eetcafé.’
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3 deelname georganiseerde ac tiviteiten

Kunst als middel tot herstel
Ineke kan absoluut niet stilzitten. Ze wil graag
werken, maar in haar oude vakgebied kan ze niet
meer terug. Gelukkig kan ze wel weer aan de slag
bij KUNSTportaal waar ze met haar passie
6

schilderen bezig is. Samen met andere cliënten
van RIBW AVV werkt ze aan haar herstel door het
maken van kunst. ‘Het is fijn om even geen cliënt
te zijn, maar me kunstenares te voelen.’

‘Het maken van kunst is een middel om te herstellen,’ vertelt
Edwin van Opstal, begeleider bij KUNSTportaal. ‘Na een
ziekteperiode of na langdurige zorg kunnen cliënten met een
psychiatrische aandoening bij ons aan hun herstel komen
werken door creatief bezig te zijn. Samen met hen stellen we
doelen op waaraan ze gaan werken. Je kunt denken aan: leren
op tijd te komen, omgaan met ritme en structuur, leren
plannen, sociale contacten aangaan of het organiseren van een
eigen expositie. Welke doelen passend zijn, hangt af van de
herstelfase waarin een cliënt zich bevindt.’

dienstverlening. Ineke richt zich alleen op schilderen. Haar
gezicht licht op als ze terugdenkt aan het moment dat ze het
schilderij aan haar zoon liet zien. ‘Hij was zo ontzettend trots
op me. Dat gaf me een goed gevoel over mezelf.’

7

Persoonlijke groei
‘De focus bij KUNSTportaal ligt op het ontdekken van talenten,’
legt Edwin uit. ‘We vragen cliënten goed naar hun werk te
kijken en hun werk te presenteren. Zo ontdekken ze wat ze goed
kunnen en leren ze reflecteren op hun werk en op zichzelf.
Kunst maken biedt zoveel mogelijkheden om groei te bewerk
stelligen.’ Naast het maken van eigen werk kunnen cliënten ook
meedoen aan workshops van Arnhemse kunstenaars die hun

atelierruimtes bovenin het pand hebben. Ineke deed mee aan
de workshop portrettekenen: ‘Ik heb een schilderij van mijn
zoon gemaakt.’ Edwin voegt toe: ‘Het gaat er niet om wie het
mooist kan schilderen of tekenen. Het gaat om ieders persoon
lijke groei.’ Naast de schilderactiviteiten kunnen cliënten ook
werknemersvaardigheden ontwikkelen in de facilitaire

4 onbeta ald werk

Vrijwilligerswerk verrijkt

De weg terug naar betaald werk
Als jonge vrouw werkte Jo Derksen al eens in de
linnenkamer. Toen ze psychisch ziek werd, leek er
voorgoed een einde te komen aan haar werkzame
leven. Na zeventien jaar hervond ze haar kracht en
8

wilde ze weer meedoen in het leven. ‘Nu werk ik
drie dagen als vrijwilliger in de linnenkamer van
de Driegasthuizen. Ik ga ervoor alsof het een
betaalde baan is.’

Op het prikbord in de huiskamer van de beschermde woonvorm
waar Jo woont hingen vaker vacatures voor vrijwilligerswerk.
‘Omdat ik totaal niet toe was aan werken, heb ik in al die jaren
geen een keer op dat bord gekeken. Maar toen ik voor het eerst

keek, zag ik direct een vacature die me aansprak.’ Jo belde zelf
naar de Driegasthuizen waar ze een vrijwilliger zochten in de
wasserij/linnenkamer. ‘Drie dagen later had ik een sollicitatiege
sprek. In dat gesprek ben ik eerlijk geweest over de lichamelijke
klachten die me nog steeds belemmeren. Daar reageerden ze
goed op en ik kon na de kerstvakantie aan de slag. Uiteindelijk
bleek dat ze erg omhoog zaten en toen heb ik voorgesteld om
voor de kerstvakantie te beginnen. Daar waren ze blij mee.’ Jo
vindt het fijn om anderen uit de brand te helpen. ‘Die instelling
heb ik altijd al gehad, maar door de omstandigheden was het
niet altijd mogelijk.’ Nu Jo haar kracht hervindt, merkt ze hoe
zelfstandig ze is. ‘Ik wil graag mijn eigen gang gaan en zelf
verantwoordelijkheid nemen. Als ik zie dat de was uit de
machine kan, doe ik dat. Ook als ik eigenlijk die dag achter de
strijkplank sta.’
‘Het is fijn om te voelen dat mijn collega’s het fijn vinden dat
ik er ben. Ze rekenen echt op me.’ Daar komt Jo graag aan
tegemoet: ‘Ik ga met mijn vrijwilligerswerk om alsof het een

In Nederland zijn 5.4 miljoen vrijwilligers actief. Eén op
de drie volwassenen. Nederland behoort, samen met
Amerika en Zweden, tot de landen waar het percentage
mensen dat vrijwilligerswerk doet het hoogst is. Uit
onderzoek blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk doen,
gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen. Als
vrijwilliger doe je maatschappelijk mee, speel je een
rol van betekenis, maak je kennis met nieuwe mensen,
kun je iets leren en voor anderen het verschil maken.
Mensen zeggen vaak dat vrijwilligerswerk hun leven
verrijkt.

betaalde baan is. Ik vind dat ik altijd moet gaan. Het gaat niet
altijd van een leien dakje, want soms kom ik met veel pijn in
mijn lijf thuis, dan ben ik pissig dat ik het niet kan volhouden.
Vaak lukt het wel en dan kom ik moe maar voldaan thuis. Mijn
droom is om dit werk uit te bouwen naar een betaalde baan
van vijf dagen in de week. ’
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5 beta ald werk met ondersteuning

Begeleid werken als opstap
Willy wil al jaren een betaalde baan. Hij is dan ook
blij met de nieuwe Participatiewet waarmee de
overheid de re-integratie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt wil stimuleren. Hij
10

begon met activiteiten in een hoedenatelier
en kledingzaak Hiernamaals waarmee hij het zelf
vertrouwen en de kwaliteiten opbouwde om een
betaalde baan aan te kunnen.

‘Ik heb vanwege mijn ziekte lang aan de zijlijn gestaan,’ vertelt
Willy. ‘Ik was timide en passief en werd volledig opgeslokt door
ziek zijn. Toen mijn aandoening na jaren onder controle was,
ben ik activiteiten gaan ondernemen.’ Willy startte bij een van
de ondernemers die samenwerken met RIBW AVV. ‘Ik vond het
heerlijk om weer aan het werk te zijn. Ook al kreeg ik er niet
voor betaald; het was wel een goede aanzet naar werk. Ik heb
belangrijke dingen geleerd die ik nodig heb om in een dienst
verband te kunnen functioneren.’
Willy moest in het begin erg wennen aan het aannemen van
opdrachten van zijn leidinggevende. ‘Daar reageerde ik gevoelig
op omdat ik me opgejaagd voelde. Nu ik weet dat ik in mijn
eigen tempo mag werken, gaat het prima. Ook heb ik geleerd
om beter te plannen en afspraken na te komen. Ik kwam gerust
te laat op mijn werk omdat ik nog even boodschappen wilde
doen. Dat ik dat niet kan maken bij een werkgever weet ik
inmiddels.’ Het blijft voor Willy wel een worsteling als hij zich

somber voelt. ‘Ik moet dan extra goed op mijn presentatie
letten, want als ik me niet lekker voel, hoef ik dat niet per se aan
de buitenkant te laten zien. Ik probeer dan toch goede moed en
plezier uit te stralen.’ Op de dag dat Willy zijn arbeidscontract
voor Presikhaaf Bedrijven ondertekende ging dat helemaal
vanzelf. ‘Ik straalde van oor tot oor, want ik ben zo blij dat ik
nu mijn eigen geld kan verdienen. Ik blijf me wel ontwikkelen,
want ik wil op den duur werk doen wat nog meer bij mijn
intelligentieniveau en mijn interesses past.’
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6 beta ald werk
Ontwikkeling mogelijk maken

Van cliënt naar ervaringsdeskundig leidinggevende
In haar kindertijd had Ellis veel last van haar PDDNOS. Lange tijd is ze een stil en teruggetrokken
meisje. Op een dag gaat de knop om en begint
ze te vechten. Keihard knokt ze voor wat ze wil
bereiken. Na vele strubbelingen krijgt ze een baan
12

als leidinggevende bij lunchcafé Geniet in de
Weerd. ‘Ik geef nu leiding aan mensen die dezelfde
strijd voeren om een plek te veroveren in de maat
schappij.’
Het was een lange weg voor Ellis om een diploma te halen.
‘Ik heb een paar mislukkingen achter de rug waardoor het
rotgevoel over mezelf alleen maar groeide en ik dieper weg
zakte. Op een dag vroeg mijn moeder of ik mijn hele leven met
mijn beperking op de bank wilde blijven zitten. Toen heb ik de

RIBW AVV wil cliënten optimale ontwikkelingskansen
bieden. Samen met sociaal ondernemer Enspiratie, die
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichterbij

draad weer opgepakt.’ Met de nodige tegenslagen haalde Ellis
certificaten van de MBO-SPW-opleiding. Het vinden van een
baan bleek al net zo’n ingewikkelde opgave. ‘Ik solliciteerde me
suf. Niemand nam me aan omdat ze dachten dat ik met mijn
Wajong-uitkering een te groot risico zou zijn. Ik voelde me
wanhopig en vroeg me af waarom ik zo hard gewerkt had om
mijn opleiding te halen.’

werk brengt, heeft RIBW AVV de ontwikkelmogelijk
heden bij de ondernemers in kaart gebracht. Wanneer
cliënten bij ondernemers gaan participeren, verwach
ten wij dat zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen.
Dat ze vakinhoudelijke en werknemersvaardigheden
opdoen, zodat ze hun kansen op regulier werk kunnen

Verbaasd

vergroten. Naast het in kaart brengen van het aanbod

Na een tijdje kwam Ellis in contact met sociaal ondernemer
Enspiratie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
begeleidt in lunchcafé Geniet in de Weerd. ‘In het kennisma
kinggesprek waren ze zo onder de indruk van de weg die ik heb
afgelegd en wie ik nu ben. Zij boden me gelijk een baan aan als
leidinggevende. “Jij weet hoe je de werknemers moet begelei
den omdat je dat zelf ook hebt meegemaakt”.’ Ellis ervaart dat
het inderdaad zo werkt. ‘Medewerkers die het moeilijk hebben,
komen sneller naar mij toe als ze een probleem hebben omdat
ik weet hoe het voelt. Ik vertel ze hoe ik het zelf heb opgelost

bij ondernemers, hebben we de behoeften van onze
toen het slecht met me ging. Daar hebben ze vaak iets aan.’ In
het begin was Ellis erg onzeker en vond ze het spannend om
medewerkers aan te spreken, maar inmiddels is ze een stuk
zakelijker geworden. ‘Bij Geniet in de Weerd staan de gasten
centraal en niet de aandoeningen van de medewerkers. Die
instelling past ook bij mij. Omdat ik mezelf zo ontwikkeld heb,
kunnen mensen echt niet geloven dat ik autisme heb. Eerlijk
gezegd ben ik zelf ook nog regelmatig verbaasd over wat ik nu
presteer!’

cliënten gemeten. Zo kunnen we vraag en aanbod goed
op elkaar afstemmen. Voor ondernemers die onze
cliënten goed willen ondersteunen in hun ontwikkeling
en hun werk, ontwikkelde RIBW AVV samen met
Enspiratie een toolkit. Daarin zitten hulpmiddelen en
handvatten om de begeleiding vorm te geven en het
ontwikkelproces positief te beïnvloeden.
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howie the harp tm

Ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde
op de werkvloer
Jarenlang was het de maatschappelijke tendens
om mensen met een psychiatrische aandoening
uit te sluiten. RIBW AVV bestuurder Harry Matser
14

droomt van een maatschappij waarin de talenten
van deze groep zichtbaar zijn. ‘Ervaringsdeskun
digen kunnen hier een rol in spelen door op de
werkvloer verbindingen te leggen die ten goede
komen aan het werkproces.’ RIBW AVV startte de
opleiding Howie the Harp om deze mensen op te
leiden.

‘Wij zijn begonnen met Howie the Harp om bovengenoemde
droom te realiseren. Ook op de RIBW- werkvloer kunnen
medewerkers die naast functie als begeleider óók ervaringsdes
kundige zijn, een belangrijke toegevoegde waarde zijn, bijvoor
beeld in onze ambitie om als organisatie “herstelproof” te zijn.’
‘Mijn idee is om elk team van RIBW AVV op termijn uit te
breiden met een ervaringsdeskundige medewerker, denk aan
een begeleider of medewerker begeleiding. Dit zijn medewer
kers met een chocoladekant: ze werken met onze SRH-metho
diek en zetten daarnaast hun eigen ervaringskennis professio
neel in.’ Deze ervaringsdeskundigheid blijft wat Harry Matser
betreft niet beperkt tot RIBW AVV. ‘In 2017 wordt van bedrijven
verwacht dat minstens 5% van de medewerkers een afstand tot
de arbeidsmarkt heeft (of heeft gehad). Helaas is dat nog geen
gewoongoed. Werkgevers zijn terughoudend omdat er helaas
nog veel vooroordelen leven. En dat is jammer, want deze
mensen hebben net als iedereen ook talenten en durven anders
te kijken. Daar kan een werkgever zijn voordeel uit halen.’

Howie the Harp™ leidt mensen met ervaring in de
(o)GGZ op tot professioneel (assistent) ervarings
deskundige. Op 6 mei 2014 openRIBW Arnhem
& Veluwe Vallei, in samenwerking met Pameijer, een
tweede vestiging van Howie the Harp in Nederland.
Het opleidingscentrum is gevestigd in het Arnhemse
In de Weerd.
De opleiding
De opleiding biedt mensen, die voorheen zelf afhankelijk waren van zorg, de mogelijkheid anderen te
ondersteunen bij hun herstel. Duur van de opleiding
is in totaal een jaar. Het eerste half jaar staat in het
teken van scholing en eigen herstel Het tweede half
jaar doen studenten onder begeleiding van hun coach
werkervaring op in het veld. Aan de opleiding zijn
kosten verbonden.
Howie the Harp™ is een geregistreerd handelsmerk
van Community Access USA. Pameijer is licentiehouder
van Howie the Harp™ in de Benelux.
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Melanie, student Howie the Harp in Arnhem:
“Toen ik van Howie the Harp hoorde, liet ik letterlijk alles
uit mijn handen vallen. Deze kans heb ik met beide
handen aangegrepen. Het resultaat is dat ik nu bijna
klaar ben om aan het werk te gaan en vanuit mijn eigen
kracht anderen kan gaan helpen. Op een poster zag ik
laatst een mooie uitspraak: Ik kan geven wat ik zelf
heb gemist. Vroeger droomde ik daar al over, in alle
instellingen waar ik kwam. Nu ga ik het doen. Het is
een ommekeer in mijn leven.”

de conclusie te komen dat mensen die nu het label “een afstand
tot de arbeidsmarkt” meekrijgen, veel talenten hebben die ze
kunnen inzetten ten gunste van de werkgever en maatschappij.
Het zou geweldig zijn wanneer de ervaringsdeskundigen van
Howie the Harp in de toekomst te vinden zijn op alle werkvloe
ren in Arnhem en de rest van ons werkgebied, in alle sectoren.
Ervaringsdeskundigen verdienen een kans om zich bekend te
maken in de maatschappij, zodat ze hun toegevoegde waarde
kunnen laten zien.’
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Bruggenbouwer
Harry Matser ziet voor ervaringsdeskundigen een rol als
bruggenbouwer weggelegd. ‘Naast hun specifieke vakkennis en
talenten kunnen zij met hun vaak verhoogde sensitiviteit en
creativiteit een bijdrage leveren aan open communicatie op de
werkvloer. Door de onuitgesproken zaken die bij veel bedrijven
voor problemen zorgen op een waardevrije manier bespreek
baar te maken, kunnen problemen opgelost worden. Dat draagt
bij aan de continuïteit van het arbeidsproces.’ De bestuurder
van RIBW AVV vindt dat werkgevers deze werknemers moeten
omarmen. ‘Het is tijd om de oude norm te overdenken en tot

Bent u ondernemer en wilt u de stap zetten om met
een ervaringsdeskundige aan de slag te gaan?
Dan kunt u contact opnemen met Harry Matser, een
regiohoofd of een van de begeleiders met aandachts
gebied Participatie. De contactgegevens van ons
Centraal Bureau vindt u achterop deze brochure.
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Ieder mens heeft talenten, dromen en mogelijkheden.
Lange tijd stonden mensen met een psychiatrische
aandoening aan de zijlijn. Zij durfden niet meer te
dromen en kregen niet de gelegenheid hun talenten
optimaal te ontwikkelen. RIBW AVV wil dat cliënten
weer durven dromen over hun toekomst. We willen
dat onze cliënten hun bijzondere talenten kunnen
delen in de samenleving. Dat doen we door cliënten
te stimuleren de regie over hun eigen leven te nemen,
onder andere op het gebied van participatie.

ribw arnhem & veluwe vallei
Centraal Bureau
Velperweg 11
6824 BC Arnhem
T (026) 442 42 36
F (026) 445 75 35
www.ribwavv.nl
info@ribwavv.nl

