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3Voorwoord Hanny Jansen, directeur

In de ruim 20 jaar van ons bestaan is ‘Zorg dichtbij de mensen’ nog altijd een van de 

hoofddoelstellingen van de RIBW AVV. Dat betekent ook dat we meebewegen met 

de vragen van onze cliënten en de veranderende maatschappij. Het neemt echter 

niet weg dat onze kernactiviteit nog steeds het bieden van Beschermd en Begeleid 

Wonen is voor mensen die dat (nog) niet helemaal zelfstandig kunnen. Twee andere 

belangrijke activiteiten van de RIBW AVV zijn zorgbemiddeling en activering.

Zorgbemiddeling voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te raken en die 

wij weer op weg helpen, bijvoorbeeld naar reguliere hulpverlening. En niet te 

vergeten de dagbesteding/activering voor al onze cliënten, volgens ons dé manier 

om deelname aan de maatschappij weer te verhogen.

Het afgelopen jaar hebben we voortgeborduurd op het thema ‘In Verbinding’, 

mede de titel van ons meerjarenbeleidsplan. We hebben de verbinding gezocht 

met onze samenwerkingspartners om onze cliënten nog passender zorg aan te 

bieden. Dit hebben we vormgegeven in een aantal mooie projecten, die u terugziet 

in deze Terugblik. Daarnaast vindt u ook thema’s terug als emancipatie en gelijk- 

waardigheid, zoals in het verhaal van de Regionale Adviesraad. De mening van 

onze cliënten is goud waard. Het helpt cliënten bij hun persoonlijke groei en óns 

om de zorg te verbeteren. Groei die cliënten overigens niet voor mogelijk hadden 

gehouden. Cliënt en RAR-lid Sjoukje verwoordt het mooi: ‘Ik was blind voor mijn 

kwaliteiten, maar ik kan meer dan ik denk.’ 

Cliënten als ervaringsdeskundigen

Een stevige opdracht voor de komende jaren is het verankeren van de principes 

van herstelondersteunende zorg, de zogenaamde HEE-benadering, in ons werk. 

HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. We willen nog 

meer dan voorheen uitgaan van de kracht en mogelijkheden van onze cliënten. 

Zodat zij weer in verbinding zijn met zichzelf en hun talenten, want dat is 

herstellen. Herstel betekent hier niet hetzelfde als genezen. Voor cliënten betekent 

herstel het erkennen van hun psychische beperking en ermee leren omgaan. Hun 

eigen kwaliteiten leren herkennen en van een uitzichtloze situatie naar een situatie 

gaan waarin ze weer een levensdoel hebben.

Hoe dat alles precies vorm gaat krijgen, onderzoeken we nu nog. In ieder geval staat 

voor ons vast dat het werken met ervaringsdeskundigen onmisbaar is in dit proces. 

Zij kunnen vanuit hun eigen ervaringen andere cliënten op weg helpen in hun 

individuele herstelproces. Ervaringsdeskundigen kunnen zich heel goed inleven in 

andere cliënten, hen ondersteunen of een duwtje in de goede richting geven. 

Terugdringen wachtlijsten

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het terugdringen van de wacht- 

lijsten en voor ambulante begeleiding is dat grotendeels gelukt. Bij Beschermd 

Wonen is er helaas in verschillende regio’s nog een wachtlijst en zien we daarnaast 

ook nog een toename in de vraag. Daarom gaan we ook dit jaar weer zoeken naar 

uitbreidingsmogelijkheden voor deze vorm van woonbegeleiding. 

Dagbesteding en activering

Zinvolle dagbesteding en/of (vrijwilligers)werk is belangrijk voor onze cliënten.

We helpen cliënten passende dagbesteding of werk te vinden en hebben daar de 

afgelopen jaren flink op ingezet. Dit heeft een paar jaar geleden al geresulteerd in 

een digitale kaartenbak met een grote diversiteit aan (dagbestedings)activiteiten 
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nieuwe vormen van (digitale) ondersteuning en begeleiding om autisten te 

helpen tijdens de voor hen zo uitdagende transities in het leven. Voor een andere 

doelgroep, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bieden we onder andere 

Beschermd Wonen aan in appartementen boven het gebouw ‘In de Weerd’. 

Samenwerken in de GGZ 

De jarenlange samenwerking met Pro Persona heeft vorig jaar geleid tot de 

opening van de nieuwe woonvorm Resos Arnhem, een tussenvoorziening op het 

snijvlak tussen behandeling en woonbegeleiding. Resos vormde de ontbrekende 

schakel in ons aanbod en voorkomt dat cliënten onnodig en langdurig in een 

kliniek blijven. De doelstelling die hieraan ten grondslag ligt, is zowel voor Pro 

Persona als de RIBW AVV het afbouwen van de intramurale capaciteit op termijn 

en het uitbreiden van extramurale mogelijkheden. 

Mensen aan het woord 

In de Weerd, E-Xperience en Resos Arnhem; één voor één prachtige voorbeelden 

van projecten waarin we samenwerken met andere partijen. We kunnen het niet 

alleen, maar we willen het ook niet alleen. Om een volwaardige plek te krijgen in 

de samenleving hebben cliënten meer nodig dan alleen zorg van de RIBW AVV.  

In verbinding blijven met elkaar is hard nodig. Daarom treft u in deze Terugblik  

13 verhalen van cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Vanuit verschil- 

lende invalshoeken vertellen ze wat we in 2011 met elkaar in onze regio’s hebben 

gerealiseerd. Elk verhaal onderstreept het belang van onze inzet en samenwerking: 

ook mensen met een psychische beperking hebben recht op een volwaardige plek 

in onze maatschappij!

waar cliënten uit de langdurige zorg aan deel kunnen nemen. Naast ons eigen 

aanbod werken we samen met verschillende andere aanbieders. Variërend van 

een hoedenatelier in het Arnhemse Modekwartier tot een zorgboerderij. Met de 

nieuw ontwikkelde dagbestedingsvoucher kunnen cliënten bovendien hun 

eigen dagbestedingsindicatie ‘verzilveren’. Cliënten krijgen ook hiermee een tool 

in handen om de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen. 

In de Weerd

In het nieuwe pand ‘In de Weerd’ in de Arnhemse binnenstad heeft de RIBW AVV 

met vier andere zorg- en welzijnsorganisaties de krachten gebundeld om mensen 

met een soms wat langere afstand tot de arbeidsmarkt te inspireren om hun talent 

in te zetten voor en actief mee te doen aan de Arnhemse samenleving. ‘In de Weerd’ 

biedt leerwerktrajecten en dagbestedingsactiviteiten in een professionele en gast- 

 vrije omgeving. Cliënten krijgen er de kans weer deel te nemen aan de maat-

schappij en het gevoel dat ze ‘ertoe doen’. Dankzij de samenwerking in ‘In de 

Weerd’ gaat niet alleen een lang gekoesterde wens van de RIBW AVV in vervulling. 

We voldoen hiermee ook aan de vraag van de politiek: ontschotting tussen zorg 

en welzijn. We zijn blij dat we het afgelopen jaar de kans hebben gekregen dit 

project vorm te geven. In verbinding met andere organisaties uit de stad hebben 

we een ‘power-organisatie’ opgezet.

Bijzondere doelgroepen

Naast onze generalistische zorg werken we ook met bijzondere doelgroepen. Voor 

jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum hebben we een bijzondere 

woonvorm gerealiseerd. E-Xperience is de naam van dit project. Naast het bieden 

van woontraining onderzoeken we samen met het dr. Leo Kannerhuis en de HAN 
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sa·men1 <bijwoord> 0.1 bij elkaar 0.2 met 

elkaar 0.3 onderling 0.4 bij elkaar gerekend 

0.5 “Proces van samenwerking en onder-

steuning dat leidt tot een hogere mate 

van zelfredzaamheid” Cor van de Water, 

regiohoofd Malburgen



8 ‘Waar kunst en koffie, mens en maatschappij verbindt’

Regio Arnhem Centrum  In het nieuwe pand ‘In de Weerd’ in de Arnhemse 

binnenstad gaat de wens van vijf verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in 

vervulling: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven in de 

Arnhemse samenleving. De bindende factor in het pand is het restaurant waar 

mensen zich kunnen ontwikkelen in leerwerktrajecten. De initiatiefnemers laten 

met deze intensieve samenwerking aan de buitenwereld zien dat iedere burger 

met of zonder beperking zijn steentje kan bijdragen.

Wie binnenkomt in het pand van woningcorporatie Portaal aan de Weerdjes-

straat, ziet allereerst de namen van de deelnemende organisaties: SIZA, RIBW 

AVV, Rijnstad, Stichting VIA en APCG. Bij binnenkomst springt ook het sfeervolle 

restaurant met tachtig zitplaatsen direct in het oog. Grenzend aan het restaurant 

is een patio die uitkijkt op de 21 appartementen voor bewoners van de RIBW AVV 

en SIZA. In het gebouw is duidelijk dat het restaurant de spil vormt. Het is omringd 

door de kunstwinkel, de vergaderzalen, het educatief centrum van de RIBW AVV  

en de werkruimtes van de deelnemende organisaties. 

De initiatiefnemers zijn blij dat het plan juist op dit moment gerealiseerd is.  

Aart Koopmans: ‘Het is belangrijk dat zorg, welzijn en ondernemers meer gaan 

samenwerken. De politiek vraagt van ons dat wij gaan ontschotten. Dat we het 

hier volledig mee eens zijn, laten we met In de Weerd zien.’ Cees van den Bos: 

‘Veel organisaties hadden al verkering met elkaar, alleen dan in de vorm van  

een LAT-relatie. Nu gaan we samenwonen. We werken hier met verschillende 

organisaties in een grote kantoor ruimte waardoor we onze samenwerking 

kunnen intensiveren. Voor onze bezoekers is het ook makkelijk. Ze hebben vaak 

met meerdere organisaties te maken. Vanaf nu regelen ze alles in een keer met 

een bezoekje aan In de Weerd.’ Het restaurant heeft alle faciliteiten om een 

ontmoetings- en werkplek te zijn voor allerlei mensen. Bram Hanstede: ‘Cliënten 

van de verschillende organisaties vullen hier leerwerkplekken in. Arnhemmers  

en werknemers van allerlei bedrijven lunchen of vergaderen hier. We richten  

ons ook op zzp’ers. Zij kunnen hier overleggen en werken. We hebben Wifi en 

overheerlijke koffie.’

Bram wil overigens niet dat In de Weerd bekend staat vanwege de mensen die er 

werken. ‘De goede dienstverlening staat voorop. Dat betekent dat ik iets vraag van 

de werknemers, ongeacht van welke organisatie ze komen of in welke functie ze 

werken.’ Cees vult aan: ‘In het gebouw is geen onderscheid tussen cliënten en 

werknemers. Alle mensen die hier werken, ontwikkelen zich. Of dat nu een cliënt 

is die dagbesteding doet, een vrijwilliger, de bedrijfsleider van het restaurant of 

iemand die vanuit de gemeente een leerwerktraject volgt.’

Aart: ‘Op deze manier nemen we mensen met een beperking serieus. We kijken 

naar wat ze wél kunnen. We kijken nog te vaak naar wat iemand niet kan, waar- 

door mensen niet de kans krijgen normale sociale rollen te vervullen. Hier krijgen 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans wel.’ Bram hoopt dat dit 

initiatief andere ondernemers inspireert. ‘Veel bedrijven hebben het idee dat 

mensen met een beperking niet kunnen werken. We willen laten zien dat het  

wel kan.’ Cees: ‘We zetten hier in het klein een inclusieve samenleving neer waar 

iedereen welkom is en de kans krijgt zijn steentje bij te dragen.’

Geïnterviewden: Cees van den Bos, directeur Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA), Bram Hanstede, 

bestuurder Stichting In de Weerd, Aart Koopmans, regiohoofd Arnhem Centrum.
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0.6 “We geven mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt een kans door te kijken naar wat  

ze wél kunnen.”
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Regio Bemmel  Koken is een hobby van Bert Bergers. Een keer in de twee weken 

kookt hij op dinsdag in het eetcafé van de Bemmelse welzijnsorganisatie Op Stap. 

Hij kookt er onder meer voor cliënten van de RIBW AVV. Gerry Hoogveld maakt  

er dankbaar gebruik van. ‘Thuis eet ik vaak hetzelfde. Bert verrast ons hier met 

nieuwe buitenlandse gerechten. Bovendien ben je even het huis uit en gezellig 

onder de mensen.’ 

Elke vrijdag kookt Bert voor zijn groepsgenoten in de beschermende woonvorm 

waar hij woont. ‘Ik probeer het liefst nieuwe gerechten uit. Meestal ga ik voor de 

boodschappen naar Lidl en Albert Heijn en dan neem ik zo’n receptenkaartje mee.’ 

Dat recept probeert Bert eerst uit op de groep voordat hij het op tafel zet in het 

eetcafé. Gerry komt graag eten. ‘Thuis zit ik altijd alleen te eten. Het is een keer 

wat anders om met elkaar rond de tafel te zitten. Het is gewoon gezellig.’

De bijzondere recepten van Bert vallen in de smaak bij Gerry. ‘Thuis ben ik niet zo 

creatief met eten. Het is vaak aardappels met groente en altijd vlees of gewoon 

bami of macaroni.’ Meestal eet Gerry in het eetcafé iets dat hij nog nooit gegeten 

heeft. Zoals de gevulde kip met blauwe kaas of de Joegoslavische kip die laatst op 

het menu stond. Bert werkt samen met iemand die van huis uit kok is. ‘We kunnen 

van elkaar leren. Hij is iemand die vrij traditioneel kookt. Daarin vullen we elkaar 

mooi aan.’ 

Voor Bert is het koken ook een vorm van dagbesteding. ‘Ik heb een persoons-

gebonden budget waarmee ik vier dagdelen dagbesteding kan inkopen. Drie 

dagdelen breng ik door op de zorgboerderij. Het vierde dagdeel wil ik gaan inzetten 

bij Op Stap. Ik vind dit een goed initiatief waar ik graag een bijdrage aan lever door 

hier mijn dagbestedingsgeld te spenderen.’

Voor Bert is het niet alleen leuk om te doen. Het is ook leerzaam. ‘Ik ben echt een 

solist en ik werk meestal in mijn eentje. Op de zorgboerderij ben ik erg op mezelf 

en mijn eigen werk gericht. Ik heb daar minder behoefte aan samenwerking.’ In het 

eetcafé is dat anders. ‘Koken doe je samen en dat vind ik ook echt leuk om te doen. 

Mijn eigen plan trekken gaat niet tijdens het koken. Je moet goed overleggen om 

uiteindelijk iets lekkers op tafel te zetten. Eigenlijk ontdek ik hier mijn sociale 

menselijke kant. Dat vind ik wel prettig.’

Het eetcafé is overigens niet alleen voor cliënten van de RIBW AVV. Ook andere 

mensen komen eten in het gebouw van welzijnsinstelling Op Stap. De begeleiders 

van de RIBW AVV zijn vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van het 

eetcafé. Nu het goed loopt, nemen de welzijnswerkers van Op Stap de begeleiding 

over. Normaal gesproken koken de twee kookteams om de week, maar voor de 

gelegenheid verzamelen alle koks zich vanavond om een afscheidsdiner te bereiden. 

‘We koken vanavond voor de laatste keer voor de RIBW-begeleiders. Speciaal voor 

hen maken we een uitgebreid lopend buffet als dank voor hun inzet en betrok-

kenheid.’ 

Geïnterviewden: Bert Bergers, kok en cliënt, Gerry Hoogveld, gast en cliënt (niet op de foto).

‘In het eetcafé ontdek ik mijn sociale menselijke kant’
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0.7 “Ik probeer het liefst 

nieuwe recepten uit.”
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Regio Ede  Zorgbemiddelaar Inge Kuiper had Dennis en Wendy jaren geleden al 

eens aan de telefoon gehad. Het stel wilde toen verreweg van de hulpverlening 

blijven. Toen Wendy in 2011 zwanger werd en haar kindje vier dagen na de 

geboorte van haar afgenomen werd, was de tijd rijp om zorg toe te laten. Als 

zorgbemiddelaar van Zorgbemiddeling in Ede helpt Inge het stel orde op zaken  

te stellen in de hoop dat ze snel weer zelf voor hun pasgeboren zoon Quillian 

mogen zorgen.

Inge kende het verhaal van Dennis en Wendy al voordat ze bij hen als zorgbemid-

delaar aan de slag ging. In Ede en omgeving gonsden hun namen al rond in het 

hulpverleningscircuit, maar ze bleven vanwege de schulden van Dennis zoveel 

mogelijk uit beeld. Het stel verhuisde zestien keer in zes jaar. Wendy: ‘We hebben 

zelfs in de winter in een vouwwagen gewoond.  In die tijd had ik wel hulp voor 

mijn persoonlijkheidsstoornis, maar Dennis kon geen hulpverlening krijgen omdat 

hij geen woonadres had. In die tijd werkte hij zoveel mogelijk om weer een normaal 

onderkomen te kunnen betalen.’

Toen Wendy zwanger werd, was duidelijk dat hulp niet langer kon uitblijven.  

‘Drie maanden voor de bevalling leerden we Inge kennen. Ik heb geen goede 

ervaringen met hulpverleners, maar met Inge is het anders. Ze staat echt aan 

mijn kant. Ik vertrouw haar.’ Inge ontrafelt voor het stel het web van problemen 

waarin ze terecht gekomen zijn. Inge: ‘Er zijn veel verschillende hulpverlenende 

instanties betrokken bij Dennis en Wendy. Ik breng in kaart welke instanties dat 

zijn en fungeer als aanspreekpunt. Ook probeer ik te voorkomen dat verschillende 

partijen langs elkaar heen werken en de individuele trajecten elkaar gaan tegen-

werken.’ Een paar maanden voor de geboorte van hun zoon stond Inge het stel al 

bij, maar na de bevalling bleek haar ondersteuning nog harder nodig. Inge: ‘Ik was 

net op kraamvisite geweest toen ik een telefoontje kreeg dat het kind zou worden 

weggehaald bij Dennis en Wendy. Ik heb gelijk rechtsomkeert gemaakt naar het 

ziekenhuis.’ Dat was een grote steun voor Wendy en Dennis, die niet wisten wat 

hen overkwam. 

Alles in de begeleiding is er nu op gericht de zorg voor de kleine Quillian terug te 

krijgen. Inge: ‘De voogdijinstelling heeft een pakket maatregelen neergelegd 

waaraan Dennis en Wendy moeten voldoen. Dat betekent onder meer dat ze  

een andere woning moeten vinden en beiden in behandeling moeten.’ Dennis en 

Wendy willen snel aan de slag zodat ze kunnen laten zien dat ze hard aan zichzelf 

werken. Een flinke tegenvaller is dat Wendy zes tot twaalf maanden moet wachten 

op een behandeling. Inge: ‘Zo lang kunnen ze niet wachten, want over een half 

jaar beoordeelt de voogdijinstelling de vorderingen van het stel. Ik ga nu voor ze 

op zoek naar een alternatief.’

Inge ziet overigens al een grote verandering bij het stel. ‘Daar heb ik veel bewon-

dering voor. Mensen verdienen een tweede kans en Wendy en Dennis grijpen deze 

met beide handen aan om een positieve wending aan hun leven te geven. Sinds 

de geboorte van Quillian is er een hele andere Wendy tevoorschijn gekomen. Ze 

straalt rust uit, terwijl ze bekend stond om haar boze buien.’ Wendy: ‘Mijn zoon 

heeft niets aan een moeder met wie het niet goed gaat. Dat ene uurtje in de 

maand dat ik hem zie, wil ik volledig genieten.’

Geïnterviewden: Inge Kuiper, Zorgbemiddeling Ede, Wendy van Harten en Dennis Klomp, cliënten.

‘We doen er alles aan om onze zoon terug te krijgen’
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0.8 “Voor het eerst heb ik het gevoel  

dat een hulpverlener aan mijn kant staat.”
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sta·bi·li·teit <de~(v.)> 0.1 vastheid 

van evenwicht 0.2 vastheid van  

toestand of grootte 0.3 “Zorgdragen 

voor een stevig fundament” Bertil 

Bomers, begeleider Wolfheze
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Regio Arnhem Noord  Joke kan absoluut niet stilzitten. Ze wil graag werken,  

maar dat gaat niet meer. Gelukkig kan ze de handen uit de mouwen steken  

en met haar passie schilderen bezig zijn in KUNSTportaal, het nieuwe dagbeste-

dingscentrum in de regio Arnhem Noord van de RIBW AVV. Andere RIBW-cliënten 

kunnen er ook terecht voor dagbesteding. Onder het motto ‘kunst verbindt’ zijn 

in het voormalige kantoorpand van woningcorporatie Portaal nog negen ateliers 

van SLAK. Ook wil KUNSTportaal iets betekenen voor wijkbewoners van Presikhaaf.

KUNSTportaal heeft in 2011 haar deuren feestelijk geopend. Juul Hogeling werkt 

er sindsdien als coördinator. Hiervoor werkte ze in haar eigen atelier als kunstenares 

al met mensen met een psychiatrische achtergrond. Zij ontdekte toen al hoe goed 

het voor hen was om met kunst bezig te zijn. ‘Eigenlijk voelden ze zich nooit echt 

goed. Ze kwamen droevig binnen en gingen iets vrolijker de deur uit.’ Nu KUNST-

portaal er is, kan Juul ruimte bieden aan veel meer mensen met een psychiatrische 

achtergrond. ‘Dagelijks komen hier ongeveer dertig tot vijftig cliënten die een of 

meerdere dagdelen aan de slag gaan met kunst. Hier zijn ze even geen cliënt, maar 

kunstenaar.’

Meer dan kunst

KUNSTportaal is overigens niet alleen een dagbestedingscentrum voor kunst-

zinnige activiteiten. ‘We hebben ook een keukengroep van zes mensen. Dagelijks 

verzorgen zij de koffie, thee en de lunch die bezoekers voor een klein bedrag 

kunnen kopen.’ Naast de keukengroep wil Juul ook nog een tuingroep opzetten  

en werkt ze graag samen met anderen aan projecten. ‘Met Portaal, de verhuurder 

van het pand, werken we aan een project om de troosteloze aanblik van sloop-

wijken te verfraaien met mooie foto’s. En voor de binnentuin van het nieuwe 

gebouw ‘In de Weerd’ zijn we gevraagd om een beeld te maken.’ 

Geen knutselclub

Het ontwikkelen van deze kunstvoorwerpen gebeurt in de atelierruimtes. 

KUNSTportaal heeft drie atelierruimtes voor tekenen, schilderen en beeldhouwen. 

Daarnaast is er een muzieklokaal , een multimedialokaal en een modeatelier.  

Wie er binnenloopt, ziet direct dat KUNSTportaal geen knutselclub is. De muren 

zijn behangen met prachtige kunstwerken van hoog niveau. Juul raakt wel eens 

ontroerd door de dingen die ze ziet ontstaan. ‘Een van onze cliënten kleurde 

alleen kleurplaten toen hij hier net was. Nu is hij begonnen met tekenen en dat 

doet hij geweldig goed.’ Een andere man maakt prachtige dromerige tekeningen. 

‘Die tekeningen zijn zó eigen, dat ze me echt raken.’ 

De eigen ideeën van de bezoekers nemen Juul en haar medewerkers heel serieus. 

‘Als ze iets willen leren of uitproberen, gaan we dat met ze doen. Een keer in de 

week geeft een kunstenaar van het SLAK een workshop portrettekenen. Joke doet 

daaraan mee. Ze is begonnen met een portretschilderij van haar zoon. ‘Als ik aan 

het schilderen ben, heb ik het heerlijke gevoel dat ik twee zoons heb.’ Joke is erg 

blij dat ze terecht kan bij KUNSTportaal. ‘Het is geen leven om alleen maar thuis 

te zitten en je huishouden te doen. Ik weet nu waarvoor ik ‘s ochtends mijn bed 

uitkom.’ Over een paar weken is het schilderij van haar zoon af. Haar gezicht licht 

op als ze aan het moment denkt dat ze het schilderij aan haar zoon kan laten 

zien. ‘Ik weet nu al dat hij heel trots op me zal zijn.’

Geïnterviewden: Joke, cliënt en bezoeker, en Juul Hogeling, coördinator KUNSTportaal.

‘Ik weet nu waarvoor ik ’s ochtends mijn bed uitkom’
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0.4 “Hier zijn ze even geen cliënt, 

maar kunstenaar.”
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Regio Wolfheze  Linda van Hest werkt als activiteitenbegeleider in het Vogelnest, 

het dagbestedingscentrum voor cliënten van de RIBW AVV op het terrein van Pro 

Persona in Wolfheze. ‘We hebben een activiteitenprogramma als leidraad, maar 

uiteindelijk bepaalt de cliënt zelf wat hij doet. Voor sommige is het vanwege hun 

energie of ziektebeeld al een prestatie als het lukt om te komen.’ Ton komt het 

liefst zo vaak mogelijk. De nieuwste activiteit ‘de kookclub’ is op zijn lijf geschre-

ven. ‘Ik ben dol op eten en koken.’

Het Vogelnest is er voor cliënten voor wie reguliere dagbesteding of werk te hoog 

gegrepen is. Linda: ‘Als cliënten niet goed in hun vel zitten, verwacht ik niet dat  

ze uitgebreid gaan knutselen. Hier aanwezig zijn, is dan al een hele opgave. Onder 

de mensen zijn en genieten van een kopje koffie kan al fijn zijn.’ Voor cliënten die 

willen en kunnen is er een programma met activiteiten die variëren van bingo, 

knutselen, geheugentraining en spelletjes. ‘De wens van de cliënt staat bij mij 

hoog in het vaandel. Als ze iets anders willen doen dan op het programma staat, 

doe ik mijn best dat te realiseren.’

De huiselijkheid is het eerste dat opvalt in het Vogelnest. Het omgebouwde 

woonhuis is gezellig ingericht met verschillende zithoekjes en een ronde tafel 

waaraan koffie gedronken wordt. Een schaakspel nodigt uit tot spelletjes doen en 

de creatieve decoraties en de muurschilderingen wakkeren de creativiteit aan. In 

de ruimtes op de tweede etage zijn de slaapkamers veranderd in werkruimtes. Er 

is een naaikamer, een computerkamer, een knutselkamer en een houtwerkruimte. 

Met hout werken is de favoriete bezigheid van Ton. ‘Ik maak vogelhuisjes, maar ik 

probeer ook andere dingen. Ik hou er niet van me te vervelen.’ Ton is daarom blij 

met alle verschillende activiteiten die er georganiseerd worden. Laatst heeft Linda 

een fotografie-activiteit georganiseerd van een aantal dagdelen. Ton kon daar 

helaas niet aan meedoen. ‘Door een ontsteking in mijn been kon ik niet mee op 

pad om foto’s te maken.’ Gelukkig zorgt Linda ervoor dat hij de activiteit alsnog 

kan doen als het lopen weer goed gaat.

Een andere activiteit waar Ton graag aan meedoet, is de maandelijkse kookclub op 

de donderdagavonden. ‘In mijn diensttijd ben ik hofmeester geweest. Ik zorgde voor 

het eten van mijn dienstmaatjes.’ Na zijn diensttijd werkte hij op de Nederlandse 

ambassade in Tanzania, Kenia en Niger waar hij voor hoog bezoek de maaltijd 

verzorgde. Op zijn drieëntwintigste werd hij ziek. Zelf koken is er sindsdien niet 

meer van gekomen. 

De kookclub is een aantal maanden geleden ontstaan nadat cliënten hun favoriete 

recepten gebundeld hebben in een kookboek. Linda kwam op dit idee omdat 

cliënten weinig inspraak hebben bij het eten op de woonlocaties. ‘Ik ben samen 

met een gastheer van een woonvoorziening in gesprek gegaan over wat bewoners 

graag eten. Van het ene idee kwam het andere en zijn we de kookclub begonnen.’ 

Een groep van twaalf bewoners bezoekt deze donderdagavonden trouw. ‘Cliënten 

genieten van de gezelligheid en het lekkere eten.’ Ton heeft ook al een keer gekookt. 

‘Ik heb kippensoep gemaakt voor twaalf mensen. Het was wel een heel gedoe om 

eerst een kip te vangen en te slachten’, grapt Ton. 

Geïnterviewden: Ton van de Hurk, cliënt en bezoeker, en Linda van Hest, activiteitenbegeleider.

‘De wens van de cliënt staat hoog in het vaandel’
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0.5 “In mijn diensttijd 

verzorgde ik het eten  

van mijn dienstmaatjes.”
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Regio Rheden, subteam Oosterbeek  Vorig jaar troffen de RIBW AVV, het Dr. Leo 

Kannerhuis, scholengemeenschap De Brouwerij en de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen (HAN) de voorbereidingen voor de vijf jaar durende pilot E-Xperience 

op het gebied van onderwijs, werken en wonen. In het zogenaamde ‘Living Lab’ 

onderzoeken studenten van de HAN hoe transitieprocessen bij autisten verlopen 

en welke begeleidingsvormen en (digitale) hulpmiddelen zij nodig hebben om zo 

zelfstandig mogelijk te functioneren.

In het oude training- en therapiecentrum De Wissel in Oosterbeek van het Dr. Leo 

Kannerhuis wordt het ‘Living Lab’ ingericht. Lieda van de Vis: ‘In december 2011 

verhuisden zes jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum van de 

behandelkliniek naar de nieuwe appartementen. Hier kunnen ze een jaar ervaren 

en leren om zelfstandig te wonen.’ Andere gebruikers van het gebouw zijn het 

speciaal onderwijs De Brouwerij en de arbeidstraining en theaterwerkplaats 

Kazou van het Dr. Leo Kannerhuis.

‘E-Xperience is een plek voor innovatie en onderzoek’, legt Jan-Pieter Teunisse uit. 

Hij onderzoekt vanuit zijn lectoraat ‘Levensloopbegeleiding bij Autisme’ aan de 

HAN hoe transities verlopen bij mensen met autisme. ‘Deze doelgroep is extreem 

gevoelig voor veranderende situaties. Nu de jongeren verhuizen van een 

behandel setting van het Dr. Leo Kannerhuis naar een vorm van zelfstandig(er) 

wonen bij de RIBW AVV, komen er allerlei nieuwe zaken op ze af. Samen met 

studenten van de HAN gaan we in kaart brengen welke factoren de jongeren 

belemmeren en onder steunen in het omschakelen naar deze nieuwe situatie.’

Anne-Marie Kranendonk: ‘Het doel van dit project is om jongeren te begeleiden 

zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. We willen ze het vertrouwen en 

de tools geven om situaties zelfstandig te lijf te gaan. We onderzoeken ook of de 

inzet van digitale hulpmiddelen daarbij kan ondersteunen.’ Jan-Pieter vult aan: 

‘Mensen met autisme kunnen door een kleine verandering of een onverwachte 

situatie uit balans raken. Een relatief simpele interventie is dan al genoeg om de 

paniek op te heffen en ze verder te helpen. Er is niet dag en nacht begeleiding in 

de directe omgeving. Een ICT-hulpmiddel kan dan uitkomst bieden.’ Anne-Marie: 

‘Het is zeker niet zo dat de ICT-hulpmiddelen de zorg van de begeleiders overne-

men. Het is een extra hulpmiddel om de zelfstandigheid te vergroten.’ Jan-Pieter: 

‘Computers passen goed bij mensen met autisme, misschien soms nog wel beter 

dan een menselijke begeleider. Computers zijn voorspelbaar en betrouwbaar en 

geven geen non-verbale signalen af die voor autisten vaak moeilijk te interpreteren 

zijn. Het is nu al gebleken dat een ‘digitale coach’ ondersteuning kan bieden. De 

cliënt kan deze raadplegen in een situatie die anders loopt dan verwacht. Cliënten 

worden met vragen van een computer geleid naar een oplossing.’

Naast de nieuwe inzichten die de partijen door het onderzoek verwachten op te 

doen, is er de hoop dat deze tussenvoorziening de klinische behandeling op het 

Dr. Leo Kannerhuis verkort. Lieda: ‘Door deze mooie nieuwe woonvoorziening 

kunnen jongeren eerder doorstromen naar een meer zelfstandige woonsetting  

én begeleiding van de RIBW AVV. Ze kunnen een jaar lang intensief aan de slag 

met zelfstandigheid om door te stromen naar een vorm van wonen met minder 

intensieve begeleiding. Dan maken ze plaats voor een nieuwe groep jongeren die 

eenzelfde soort stap maakt op weg naar zelfstandigheid.’ 

Geïnterviewden: Anne-Marie Kranendonk, regiohoofd Rheden, Jan-Pieter Teunisse, lectoraat 

Levensloopbegeleiding bij Autisme HAN & Dr. Leo Kannerhuis, en Lieda van de Vis, Inhoudelijk 

Manager Dr. Leo Kannerhuis.

‘E-Xperience is een plek voor innovatie en onderzoek’
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0.6 “Digitale hulpmiddelen ondersteunen  

jongeren op weg naar zelfstandigheid.”
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zelf 1 <het; zelven> de diepste, onderbewuste  

werkelijkheid van de ziel. zelf 2 <aanw. vnw.> 0.1 in 

eigen persoon 0.2 in tegenstelling met iets anders 

0.3 “Iedereen mag zijn wie hij is en we doen een 

beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid” 

Wilma van der West, regiohoofd Arnhem Zuid
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Regio Arnhem Malburgen  De ouderwetse sluiergordijnen, de kerstversiering, de 

eikenhouten kast en de ‘antieke’ klok zijn spullen waaraan Sander van der Sandt 

veel waarde hecht. Net als aan zijn autonomie. Sinds een paar maanden haalt hij 

opgelucht adem dat hij niet meer in een groep woont. In een aanleunwoning van 

de RIBW AVV in Malburgen woont hij zelfstandig met verschillende vormen van 

hulp van buitenaf. Fysiek is het voor de 73-jarige Sander wel zwaar, maar de 

vrijheid die hij ervoor terugkrijgt, is hem veel waard.

Vanuit de keuken van zijn nieuwe aanleunwoning kijkt Sander uit op het Bruishuis 

van de RIBW AVV waar hij een jaar lang met tegenzin in een groep woonde. Hij 

voelde zich er niet thuis. ‘Ik vond geen aansluiting bij de rest van de bewoners.  

Ik neem ze niets kwalijk, maar ik ergerde me verschrikkelijk aan de anderen.

Wonen in een groep past echt niet bij me.’ De grootste wens van Sander was  

om weer eigen baas te worden. ‘Ik ben een zelfstandig man. Mijn vader is vroeg 

overleden en toen heb ik de rol van gezinshoofd op me genomen. Ik ben gewend 

voor mezelf te zorgen. Ik wilde niets liever dan weer mijn eigen huisje en mijn eigen 

spulletjes.’

Opluchting

Zijn begeleider Diana Christian zag ook dat het in het Bruishuis niet goed ging 

met Sander. ‘Hij werd doodongelukkig van het wonen in een groep.’ Een van de 

andere BZW-cliënten van Diana woont in een aanleunwoning bij het verzorgings-

huis aan de Akkerwinde. De RIBW AVV had al twee woningen overgenomen van 

het verzorgingshuis. ‘Dat leek me ook een geschikte oplossing voor Sander.’ Diana 

regelde dat Sander een keer naar de woning van haar BZW-cliënt Bert kon komen 

kijken. Het tweekamerappartement beviel Sander direct. Diana regelde dat hij kon 

verhuizen naar het eerste huisje dat vrijkwam op de begane grond. Dat was een 

grote opluchting voor Sander. ‘Ik kon niet wachten. In de periode dat ik op het 

huisje wachtte, ben ik meubels gaan verzamelen.’ Hij sleepte alles wat hij tegen-

kwam mee naar het Bruishuis. ‘Op een dag zag ik een mooie wandkast bij de 

vuilcontainers staan. Die heb ik op mijn rollator deel voor deel mee naar huis 

genomen.’ Zijn hele uitzet heeft hij bij elkaar gesprokkeld. De RIBW AVV heeft 

gezorgd voor het schilderwerk, de vloer en de gordijnen. Van het standaard RIBW- 

meubilair wilde hij niets weten. ‘Ik ben mooie antieke spullen gewend van huis 

uit. Die sfeer wil ik weer zoveel mogelijk in mijn huis terugkrijgen.’ 

Opgebloeid

Sinds de verhuizing is Sander ontzettend opgeknapt. Diana ziet hem met de dag 

opbloeien. ‘Ook al is het voor hem fysiek zwaar om voor zichzelf te zorgen, hij voelt 

zich er mentaal een stuk beter bij.’ Om zelfstandig te kunnen wonen, heeft Diana 

zorg geregeld. ‘Met huishoudelijke hulp, thuiszorg voor het douchen en de maaltijd-

service van de SWOA redt hij zich prima. Ik heb veel respect voor zijn doorzettings-

vermogen. Laatst heeft hij zelfs gestofzuigd, terwijl hij met een rollator loopt.’ 

Boodschappen doet Sander zelf. ‘Ik wil graag in beweging blijven. Het gaat niet 

vanzelf, ik doe er een halve dag over. Dat komt niet alleen omdat ik slecht ter been 

ben, maar ook omdat ik met iedereen in het winkelcentrum een praatje maak.’

Geïnterviewden: Sander van der Sandt, bewoner, en Diana Christian, begeleider (niet op de foto).

‘Ik wilde niets liever dan weer mijn eigen huisje’
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0.4 “Alleen wonen is fysiek zwaar,  

maar mentaal bloei ik helemaal op.”
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Regio Arnhem West  Gerrit woont schuin boven het eetcafé van de RIBW AVV aan 

de Graaf Lodewijkstraat in Arnhem. Wekelijks kijkt hij op het menu wat de pot 

schaft. ‘Ik meld me aan voor de maaltijd als het lekker is. Dan haal ik het eten op 

en ga ik lekker op mijn eigen kamer eten.’ Niet iedereen haalt zijn eten af. Het 

eetcafé is vooral ook een plek voor cliënten die het gezellig vinden om samen te 

eten en bij te praten.

‘Het eetcafé is naast restaurant ook inloop’, vertelt Kim Berendsen. ‘Bewoners van 

de bovengelegen RIBW-appartementen kunnen dagelijks inlopen met al hun 

vragen en verhalen.’ Gerrit vindt het prettig dat hij de hele middag kan binnenlo-

pen. ‘Klepperen’ noemt hij dat. ‘Ik loop in en uit met mijn vragen. Ideaal.’ Ook 

BZW-cliënten elders uit de buurt kunnen terecht voor een praatje of een kopje 

koffie.’ Veel cliënten maken gebruik van deze plek. ‘Voor sommige is het hun enige 

vorm van dagbesteding’, vertelt Kim. ‘Om elf uur gaat de inloop open. Mensen 

staan dan al voor de deur te wachten.’

Gezelligheid is belangrijk, maar gezond en lekker eten ook. Dorien kookt altijd op 

woensdag: ‘We zorgen voor een gezond menu. Op maandag en vrijdag eten we 

altijd extra gezond, want in het weekend koken de bewoners zelf. Dan wordt het 

vaak een vette hap.’ Gerrit kookt ook zelf in het weekend. Hij kijkt wel graag naar 

kookprogramma’s, maar zelf koken vindt hij best lastig. ‘Toch lukt het me altijd 

wel iets te maken.’ Na het weekend kan Gerrit weer bij het eetcafé terecht voor 

zijn maaltijd. ‘Ik vind het prettig dat ik het kan ophalen in het eetcafé. Eerder heb 

ik wel meegegeten met de groep, maar ik vind het toch prettiger om in mijn eigen 

huis te eten. Dan kan ik eten wanneer ik trek heb.’ Voor veel cliënten is het eetcafé 

ook een plek voor ontmoeting en gezelligheid. Op dagen dat Dorien van de Kamp 

kookt, is het vaak volle bak. ‘Ze vinden mijn kookkunst geweldig. Ik ben blij dat ze 

die waardering uitspreken. Ook als ze het niet lekker vinden, mogen ze dat 

zeggen. Want het is natuurlijk niet handig als ik dingen klaarmaak die de helft 

niet lust.’

Het eetcafé is overigens niet alleen bedoeld voor cliënten van de RIBW AVV. Kim: 

‘Ook mensen uit de buurt zijn welkom.’ De moeder van Gerrit komt regelmatig 

langs voor een bakkie koffie. ‘Ze woont hier in de buurt. Na het boodschappen 

doen komt ze dan even langs. Hartstikke gezellig’, vindt Gerrit. Buurtbewoners 

mogen ook aanschuiven voor de maaltijd. Voor D 3,50 eten ze gezellig een hapje 

mee. Dorien: ‘De meeste mensen die hier eten hebben een psychiatrische 

achtergrond. Ze hebben vaak geen puf of geld om zelf te koken. En voor hen is  

die aanspraak erg belangrijk.’ De mensen die speciaal voor de gezelligheid komen, 

zijn bij Dorien aan het goede adres. ‘Als gastvrouwen eten we altijd mee. Tijdens 

de maaltijd kunnen mensen hun verhaal aan mij of aan elkaar kwijt.’ Dorien is 

ook een echte gangmaker. ‘Ik probeer er wat lol in te brengen. De meeste mensen 

waarderen dat.’ Dorien geniet zelf ook erg van de gezelligheid tijdens de maaltijd. 

‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.’

Geïnterviewden: Kim Berendsen, medewerker begeleider/huismentor, Gerrit, cliënt, en Dorien 

van de Kamp, gastvrouw (niet op de foto).

‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’
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0.5 “Iedereen uit de buurt 

is welkom voor een hapje, 

praatje en kopje koffie.”
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Regio Wageningen  Op uitvoerend niveau zochten Solidez en de RIBW AVV elkaar 

al vaker op als het ging over de cliëntengroep zorgwekkende zorgmijders. Sinds 

juni 2011 hebben zij de samenwerking in een vaste vorm gegoten door het 

oprichten van Team Bemoeizorg Wageningen (TBW). Medewerkers van beide 

organisaties begeleiden burgers die tussen wal en schip geraakt zijn. De bege-

leiding is bedoeld om mensen naar de juiste plek door te verwijzen en weer een 

plek te geven in de samenleving.

‘Wanneer mensen problemen ervaren op meerdere vlakken in hun leven, is het 

vinden van de juiste hulpverlening lastig‘, legt John Keunen uit. ‘Hun problema-

tiek overschrijdt de grenzen van de verschillende hulpverlenende organisaties 

waardoor mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ze doen 

hierdoor slechte ervaringen op met de hulpverlening omdat ze nergens echt hulp 

krijgen of omdat de hulp te gefragmenteerd is. Deze mensen gaan zich onttrek-

ken aan de hulpverlening. Voor deze doelgroep is Team Bemoeizorg Wageningen 

opgericht.’ 

Mensen komen in beeld bij Team Bemoeizorg Wageningen door een melding van 

familie, een woningcorporatie, de gemeente Wageningen, de politie of buren die 

zich zorgen maken. Een enkele keer trekt een burger zelf aan de bel. Wilma Weiss: 

‘In ons team zitten twee begeleiders van de RIBW AVV en twee van Solidez. 

Afhankelijk van de problematiek wordt de persoon aan een begeleider gekoppeld. 

Solidez ontfermt zich vooral over de mensen met psychosociale problematiek en 

de RIBW AVV begeleidt mensen met een psychiatrische problematiek.’ 

Team Bemoeizorg Wageningen kijkt naar mensen vanuit een holistisch oogpunt. 

Wilma: ‘We leven in een ingewikkelde maatschappij. Voor sommige mensen is  

het moeilijk in deze maatschappij te functioneren. Zij raken de verbinding met 

zichzelf en de samenleving kwijt. Wij zien deze mensen niet alleen als cliënten, 

maar ook als buurtbewoner, huurder, ouder en werknemer in de samenleving.  

Als ze op meerdere fronten problemen ervaren, pakken we dat integraal aan.  

We brengen de complexe hulpvraag in beeld en leiden toe naar een passende 

vorm van begeleiding.’ 

De eerste uitdagende stap voor de begeleiders is contact leggen met de bewuste 

burger. John: ‘Dat valt niet altijd mee, want deze mensen laten niet zomaar een 

hulpverlener binnen. De begeleider moet de persoon als het ware verleiden hulp 

te aanvaarden. Dat doen zij op onconventionele manieren, want contact maken 

doe je niet door met formulieren en procedures aan te komen. Je moet je verdiepen 

in de mens en erachter zien te komen wat iemand op dat moment nodig heeft. 

Het kan zijn dat een begeleider, om in contact te komen met de burger, eerst een 

keer het gras maait of ervoor zorgt dat iemand zijn dagelijkse sigaretje weer kan 

roken.’ Wilma vult aan: ‘Pas als er vertrouwen begint te ontstaan, kijken we welke 

stappen nodig zijn om de problematiek aan te pakken.’ 

Dat er veel behoefte is aan de begeleiding van Team Bemoeizorg Wageningen, 

blijkt uit de vijftig aanmeldingen die het team kreeg sinds de oprichting. John: 

‘Het succes van het team is dat zorg en welzijn door de samenwerking naadloos 

op elkaar aansluiten. Door een goede samenwerking met de woningstichting 

kunnen we ook problemen op het gebied van ‘wonen’ integraal meenemen. Deze 

integrale aanpak zorgde al voor het succesvol afronden van 14 trajecten en het 

verkrijgen van 13 AWBZ-indicaties voor specialistische begeleiding.’

Geïnterviewden: John Keunen, regiohoofd Wageningen, en Wilma Weiss, teamleider Solidez.

‘Zorg en welzijn sluiten door de samenwerking naadloos op elkaar aan’
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0.6 “We kijken naar de mens  

vanuit een holistisch oogpunt.”
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ont·wik·ke·ling <de~(v.);~en> 0.1 geleidelijke 

verandering in een bepaalde, vaak gunstige 

richting 0.2 het ontwerpen en uitvoeren  

op basis van onderzoek 0.3 het ontwikkelen  

van fotografische films 0.4 het kundig zijn  

0.5 gebeurtenis 0.6 “Vooruit blijven kijken, 

meegaan met nieuwe ontwikkelingen”  

Jolanda Balder, begeleider Arnhem Noord



32

Regio Arnhem Zuid  Drie dagen in de week past Gonny op haar kleinkinderen. 

Daar geniet ze erg van, maar tijd nemen voor zichzelf schiet er daardoor wel eens 

bij in. Ze was dan ook blij dat haar begeleidster haar attendeerde op een schilder- 

en tekencursus in de buurt. De ontspanning doet haar goed. Wilma Christiaens 

van KOM organiseert deze dagbestedingsactiviteit voor RIBW-cliënten.

Wilma geeft al twaalf jaar les bij KOM (Kunst, Ontmoeten, Meedoen), de kunst-

school van Kunstbedrijf Arnhem. ‘We geven creatieve lessen aan mensen die door 

een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet in het reguliere circuit 

kunnen meekomen. Ik werk met allerlei verschillende doelgroepen aan het maken 

van eigen kunstwerken. Ik werk graag met mensen van de RIBW AVV en vind het 

heel bijzonder dat ze ondanks hun zorgen helemaal in een flow terecht komen 

tijdens tekenen of schilderen. Het gepieker staat even stil. Voor hun gevoel vliegt 

de tijd dan voorbij.’ Om die reden is de regio Arnhem Zuid op zoek naar een 

mogelijkheid om meer van deze lessen aan te bieden. ‘Nu geef ik twee uur les, 

maar de wens bestaat om er een dagdeel van te maken en dan het liefst in een 

eigen ruimte. Nu gebruiken we een ruimte van een andere organisatie.’ 

Gonny geniet erg van de cursus. ‘Ik zou het leuk vinden als het vaker is. Leren 

tekenen en schilderen is echt een uitdaging voor mij. Ik heb het nooit eerder 

gedaan.’ In het begin was Gonny wat onzeker. ‘Ik wist wel wat ik wilde tekenen, 

maar zie het dan nog maar eens op papier te krijgen. Soms zat ik een half uur 

naar een wit papier te staren voordat ik begon.’

Wilma ziet dit vaker bij mensen, vooral in het begin. ‘Zodra ze verschillende 

technieken leren, gaat het tekenen beter en wordt het leuker om te doen. Als je 

bijvoorbeeld leert om perspectief te tekenen, kun je meer gaan experimenteren 

en wordt het makkelijker.’ Wilma heeft voor de lessenreeks een aantal programma-

onderdelen bedacht. Binnen de opdrachten heeft iedere cursist de ruimte om zijn 

eigen weg te kiezen. ‘Ik had bedacht om zelfportretten te maken, maar dat wilde 

ze echt niet. Dat kan ik me best voorstellen, want een zelfportret maken is best 

confronterend. Toen zijn we aan een andere oefening begonnen.’ 

Elke week belt iemand van de RIBW AVV alle cursisten op om te vragen of ze 

komen. Wilma vindt dat een goede manier van begeleiding: ‘Sommige mensen 

vergeten het, maar vinden het wel heerlijk om even het huis uit te zijn en de 

gezelligheid op te zoeken.’ Voor de mensen die niet zo lekker in hun vel zitten 

tijdens de cursus is een begeleider van de RIBW AVV aanwezig. ‘Zij praat met 

mensen of neemt ze even mee naar buiten. Ik kan me dan volledig richten op het 

lesgeven en het begeleiden van de cursisten.’ 

Gonny heeft inmiddels al verschillende schilderijtjes gemaakt. ‘Ik ben bezig met 

een klein drieluik van bloemen. Mijn volgende werk wordt een groter schilderij 

van een bloem.’ De schilderijtjes worden overigens ook geëxposeerd. De vorige 

expositie heeft Gonny gemist omdat ze te druk was met andere bezigheden. 

‘Maar de komende expositie wil ik zeker niet missen.’

Geïnterviewden: Gonny Zwanziger, cliënt, Wilma Christiaens, docent beeldende kunst KOM.

‘Tijdens de les staat het gepieker even stil’



330.7 “Soms staarde 

ik een half uur naar 

een wit papier 

voordat ik begon.”
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Regio Westervoort  Sjoukje Dijk noemt zichzelf een ondernemend baasje. Tot voor 

kort kon ze haar ideeën niet vormgeven. Nu ze actief lid is van de Regionale Advies 

Raad (RAR) gaat er een wereld voor haar open. Ze organiseert activiteiten en denkt 

mee in de organisatie. De zeggenschap en de invloed die ze nu heeft, bevalt haar 

prima. Haar persoonlijke ontwikkeling neemt hierdoor een flinke spurt.

Het afgelopen jaar heeft de regio Westervoort flink geïnvesteerd in medezeggen-

schap door het oprichten van de RAR. Voorheen werkten sommige regio’s met 

bewonerscommissies. Deze worden nu vervangen door een adviesraad in elke 

regio. Ze adviseren het regiohoofd en komen op voor de belangen van alle cliënten. 

Lisanne Clappers: ‘We hebben voor de RAR Westervoort een jaarplan geschreven 

om de medezeggenschap van cliënten naar een hoger plan te tillen.’ Angela 

Jansen vult aan: ‘Vanuit elke RAR komt een cliënt in de cliëntenraad. De RAR wordt 

dus organisatiebreed serieus genomen. Dat is ook precies wat wij voor ogen 

hebben. We vinden het belangrijk om cliënten in hun kracht te zetten en te laten 

meedenken over de organisatie en hun eigen groei en vrijetijdsbesteding. Daarvoor 

hebben we als leidraad een jaarplan geschreven met de titel: “Groei jij mee?”. 

‘RAR-lid zijn is voor cliënten een goede manier om te ontdekken wat ze allemaal 

zelf kunnen’, legt Lisanne uit. ‘Ze hebben vaak het idee dat ze een bepaalde taak 

niet aan kunnen. Terwijl in de praktijk blijkt dat ze het best kunnen.’ De cliëntonder- 

steuners stimuleren cliënten zoveel mogelijk zelf te doen. ‘Wanneer een cliënt 

klaar lijkt te zijn voor de rol van penningmeester, stimuleren we hem of haar die 

taak op zich te nemen. Van zo’n uitdagende taak groeit een cliënt.’

Ook stimuleren Angela en Lisanne de cliënten met ideeën te komen. Sjoukje  

heeft die stimulans overigens niet nodig. ‘Ik kan eindelijk al mijn ideeën spuien  

én uitvoeren. Ik heb al veel activiteiten georganiseerd zoals een fietstocht, een 

wandeling en een stamppotkookwedstrijd. Maar het mooiste resultaat is de  

vaste ontmoetingsochtend, die ontstaan is toen ik een tijdje geleden hoorde dat 

de dagbesteding van Pro Persona in de buurt stopte. Mijn mede-cliënten gaven 

aan dat ze dit misten. Toen heb ik het idee geopperd daar zelf activiteiten voor te 

organiseren. Dat is gelukt’, vertelt Sjoukje trots. ‘We hebben de ruimte gedoopt 

tot ‘Kippenhok’. Het is eigenlijk een huiskameridee waar ruimte is om een 

spelletje te spelen, te knutselen of een serieus gesprek te voeren.’ 

Angela is trots dat ze cliëntondersteuner is van de RAR-leden. ‘De cliënten groeien 

door hun rol in de RAR. Sjoukje is daarvan een mooi voorbeeld. Ze heeft een trans- 

formatie doorgemaakt. Ze is flink afgevallen en gestopt met roken. Maar het aller-

belangrijkste is dat ik de glinstering weer in haar ogen zie.’ Ook Sjoukje is trots op 

wat ze bereikt heeft. ‘Voorheen was ik blind voor mijn kwaliteiten, maar ik kan 

veel meer dan ik denk. Ik heb geleerd mijn mening te geven. Dat deed ik vroeger 

niet. Ik had vroeger het gevoel dat mensen van de organisatie vijf kilometer boven 

me stonden. Nu sla ik niet met mijn vuist op tafel, maar blijf ik wel aangeven wat 

ik wil in de toekomst, zeker als het mijn pet te boven gaat.’

Geïnterviewden: Sjoukje Dijk, RAR-lid & cliënt, Angela Jansen en Lisanne Clappers, persoonlijk 

begeleiders en cliëntondersteuners (van de RAR Westervoort). 

‘Ik mag meedoen en mijn mening doet er toe’
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en in hun kracht 
komen.”
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Regio Presikhaaf Jeugd  Jongeren zijn veerkrachtig en volop in ontwikkeling. De 

kwaliteiten die deze levensfase met zich meebrengt, benut de regio Presikhaaf 

Jeugd van de RIBW AVV zo goed mogelijk. Er wordt competentiegericht gewerkt 

en met trainingen van het Locus zorgprogramma. Al deze factoren zorgen voor 

een hoge doorstroom en uitstroom in deze regio. ‘Goed nieuws’, vinden Geri Smit 

en Eveline Apers. ‘Want onze cliënten willen net als iedereen gewoon huisje, 

boompje, beestje.’

‘Jongeren hebben de drive om ‘gewoon’ te zijn. Ze willen loskomen van hun ouders 

en ook van de begeleiding van de RIBW AVV. Daarom werken ze zo hard en kunnen 

we veel met deze doelgroep bereiken’, vertelt Eveline. ‘Bovendien zijn ze in de 

leeftijd van 14 tot 18 jaar nog erg in ontwikkeling. Het is een periode in hun leven 

waarin ze veel voor elkaar moeten krijgen.’ Regio Presikhaaf Jeugd werkt daarom 

resultaat- en doelgericht. Geri: ‘We werken in drie fases, die begint met een obser- 

vatieperiode. Na die periode stellen we leerdoelen vast waarmee de jongeren in 

de tweede fase aan de slag gaan. In de laatste fase werken we toe naar door-

stroom of uitstroom naar Beschermd of Begeleid Zelfstandig Wonen. Jaarlijks 

stromen er gemiddeld 25 jongeren van de 58 beschikbare plekken uit of door.’ 

‘Wanneer een jongere op een van de tien locaties van de regio Presikhaaf Jeugd 

komt wonen, vullen we een competentielijst met ze in’, legt Geri uit. ‘We willen 

weten wat jongeren goed kunnen. Die krachten moeten ze gaan leren inzetten. 

Dat doen de begeleiders door te werken vanuit een positieve benadering.’ Naast 

de competenties worden ook de belemmerende factoren in beeld gebracht. 

Eveline: ‘Als je weet wat je op termijn wel en niet van de jongere kunt verwachten, 

ontstaat er een beter beeld van de ondersteuning die nodig is. Voor dingen die 

vanwege de beperking teveel gevraagd zijn, zetten we dan hulp in van buitenaf. 

De vaardigheden die in potentie aanwezig zijn of echt ontwikkeld moeten 

worden, krijgen daardoor meer aandacht.’ 

Naast het dagelijks werken aan werkpunten krijgen de cliënten trainingen uit  

het Locus zorgprogramma. Een deel van die trainingen geven Geri en Eveline zelf. 

‘We lezen de overdrachten en weten wat de jongeren bezighoudt. Zo kunnen we 

direct oefenen met praktijksituaties die de jongeren meegemaakt hebben.Training 

en begeleiding zijn dan geen losse onderdelen meer. Ze versterken elkaar.’

Geri en Eveline geven onder meer de training ‘Nee-zeggen’ en ‘Proud to be me’.  

In die laatste training leren we de jongeren beter met belemmerende gedachten 

omgaan. Geri: ‘Een cliënte met weinig zelfvertrouwen heeft na die training in haar 

huis overal gele post-it plakkertjes opgehangen met daarop de boodschap ‘Ik ben 

de moeite waard’. Het helpt haar echt. Als zij op die manier haar dag goed door- 

komt, vind ik dat winst.’ 

Naast de training focust de begeleiding zich ook op het inzetten van het netwerk 

van de jongeren. Geri: ‘We zijn nog te vaak geneigd jongeren te helpen met dingen 

die ze zelf kunnen regelen binnen hun netwerk. Waarom zouden wij meegaan 

naar de dokter als hun moeder dat ook graag doet?’ Eveline vult aan: ‘Het is onze 

taak jongeren te leren het zelf te doen en hun netwerk in te zetten. Wij zijn 

slechts passanten in hun leven.’

Geïnterviewden: Geri Smit, orthopedagoog en Eveline Apers, pedagoog.

‘Wij zijn passanten, die de jongeren leren het zelf te doen’
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Resos Arnhem  Veel cliënten komen vroeg of laat in de fase waarin klinische 

behandeling te veel zorg biedt, maar terugkeer naar huis of reguliere (woon-)

begeleiding een te grote stap is. Om die stap naar meer zelfstandigheid mogelijk 

te maken, zette de RIBW AVV samen met Pro Persona de woonvoorziening Resos 

Arnhem op. Behandelaar Marloes ter Stal en woonbegeleiders Marja Oppelaar en 

Marja Joosten werken nauw samen om vanuit de wensen van de cliënt binnen 

drie tot zes maanden toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van 

wonen. 

Binnen de RIBW AVV was Resos de ontbrekende schakel. Marloes: ‘Er viel een gat 

tussen de kliniek en het Beschermd en Begeleid Zelfstandig Wonen. Sommige 

cliënten hebben het nog nodig om in een veilige omgeving toe te werken naar 

een vorm van (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen. Bij Resos combineren we 

behandeling en woontraining voor cliënten bij wie de psychiatrische problematiek 

niet meer op de voorgrond staat en zelfstandig functioneren met ondersteuning 

mogelijk is.’ Het voordeel van Resos is dat cliënten niet onnodig naar de kliniek 

hoeven om 24-uurs zorg te krijgen. Marloes: ‘De aanpak van het behandelteam 

sluit naadloos aan bij de SRH-methodiek die het begeleidingsteam hanteert in 

het ondersteunen van de krachten van de cliënt. Bij Resos, wat staat voor resocia-

lisatie, werken we juist aan het hervinden of ontwikkelen van die zelfstandigheid. 

We kijken naar de dingen die ze goed kunnen.’

‘Tijdens intakegesprekken vragen we cliënten wat zij goed kunnen. Vaak zitten  

ze me dan met open mond aan te kijken. Die vraag zijn ze niet gewend’, merkt 

Marloes. ‘Ik wil dat ze een lijstje maken met dingen die ze willen leren en een 

even zo lange lijst van dingen die ze goed kunnen. Het is uitdagend voor de cliënt 

om op die manier te denken, daar moeten ze echt aan wennen.’ Het werkt overi-

gens heel goed, ziet woonbegeleider Marja Joosten. ‘We zien het zelfvertrouwen 

van cliënten groeien. En dat is nodig, want cliënten lopen in een ziekteperiode 

vaak een flinke deuk in hun zelfvertrouwen op.’ Cliënten hebben elke week een 

aantal behandelmomenten. Verder zijn ze druk met dagbesteding, het huishouden 

en daarnaast hebben ze begeleidingsmomenten en gesprekken met de woon-

begeleiders. Marja Joosten: ‘Aan het begin van hun verblijf stellen we de cliënt de 

vraag: wat is je wens na drie of zes maanden? Die wens, mits reëel, is onze leidraad 

voor het verdere behandelplan.’ Marja Oppelaar vult aan: ‘Ook werken we met een 

‘persoonlijk profiel’ waarin cliënten aangeven wat ze op de verschillende levensge-

bieden als wonen, dagbesteding en sociale contacten willen bereiken.’ 

Resos Arnhem heeft drie locaties waar de mate van behandeling en begeleiding 

verschilt. Voor cliënten met een intensieve begeleidingsbehoefte zijn er de groepen 

op de locatie Akkerwinde. Voor cliënten die meer zelfstandigheid aan kunnen zijn 

er woonunits op de locaties Max Euwestraat en Garreweerhof. ‘Het is de bedoeling 

dat cliënten zo snel mogelijk na binnenkomst stappen gaan maken’, legt Marja 

Joosten uit. ‘Een verblijf bij Resos Arnhem is namelijk maar kort.’ Marja Oppelaar: 

‘Sommige bewoners zien we snel groeien tijdens hun verblijf. Ze worden steeds 

zelfstandiger. Dan verhuizen ze naar een groep of woning met minder intensieve 

begeleiding en behandeling.’ Marloes vult aan: ‘Als cliënten flinke stappen maken 

in hun ontwikkeling, betekent dit wel dat ze een paar keer moeten verhuizen. 

Gelukkig hebben deze verhuizingen allemaal een goede reden: bewoners maken 

positieve stappen richting zelfstandigheid en herstel.’

Geïnterviewden: Marja Oppelaar, begeleider, Marloes ter Stal, behandelaar, en Marja Joosten, 

begeleider.

De ontbrekende schakel: behandeling en begeleiding in één
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van cliënten groeien.”



Wat hebben we in 2011 gerealiseerd?

Op weg naar realisatie van de beleidsvoornemens, zoals beschreven in het 

meer jarenbeleidsplan 2010-2015 (incl. de SMART geformuleerde eindresultaten 

voor 2015), staat de RIBW AVV er eind 2011 als volgt voor: 

Strategie en Beleid

1.	 De	RIBW	ontwikkelt	in	samenwerking	met	de	gemeente	Arnhem	en	andere	

preferente	zorgaanbieders	in	het	kader	van	de	Centrale	Toegang	een	plan	om		

te	komen	tot	voldoende	aanbod	van	woonvoorzieningen	voor	mensen	uit	het	

dak-	en	thuislozencircuit.	Als	opdrachtgevers/financiers	verstrekken	de	gemeente	

Arnhem	en	Menzis	partijen	de	opdracht	om	een	sluitend	aantal	woonvoorzie-

ningen	voor	dak-	en	thuislozen	te	realiseren.	De	RIBW	streeft	ernaar	iedere	

opdracht	afzonderlijk	binnen	een	jaar	gestart	en	afgerond	te	hebben.

 In 2011 heeft de gemeente Arnhem voorbereidingen getroffen voor de 

uitvoering van het plan ‘Minder Opvang Beter Leven’. Voor de RIBW betekende 

dit dat er is meegewerkt aan het ontwikkelen van een format voor trajectfinan-

ciering, deelgenomen aan de zogenaamde doorstroom- en preventietafels en 

meegedacht en -gewerkt in de zoektocht naar goede locaties voor onder 

andere een hostel en woonunits. Eind 2011 heeft de RIBW vervolgens voor 

2012 een subsidie toegekend gekregen voor 110 trajecten Zorgbemiddeling, 

19 (begeleidings)trajecten voor mensen met psychosociale problematiek en 

15 woonbegeleidingstrajecten. Daarnaast is subsidie verkregen voor 100 

overnachtingen voor dak- en thuislozen in het ziekbed binnen één van onze 

pensions/woonvormen. Alle opdrachten c.q. activiteiten zijn in 2012 van start 

gegaan - voor zover ze niet doorliepen vanuit 2011. 

2.	 De	RIBW	heeft	op	geleide	van	de	vraag	en	wachtlijst	uiterlijk	in	2013	voldoende	

eenpersoons	BW-plaatsen	voorhanden.	De	term	voldoende	is	af	te	meten	en	

concreet	te	maken	aan	de	hand	van	de	betreffende	wachtlijst.	

 In 2011 hebben we 15 eenpersoons BW-plaatsen extra kunnen realiseren. 

Eind 2011 stonden er nog 90 mensen op de wachtlijst voor een eenpersoons 

BW. Dit zijn zowel externe als interne cliënten.

3.	 De	RIBW	heeft	uiterlijk	eind	2011	een	beleidsnotitie	vastgesteld	over	de	

implementatie	van	voldoende	Beschermd	en	Begeleid	Zelfstandig	Wonen-	

plaatsen	voor	jongeren/	jongvolwassenen	binnen	de	regio’s	van	de	RIBW.		

Ook	hier	geldt	dat	de	term	voldoende	is	af	te	meten	en	concreet	te	maken		

aan	de	hand	van	de	aantallen	jongeren	die	willen	doorstromen	vanuit	de		

woonvormen	voor	jongeren	van	de	RIBW.

 In 2011 zijn er twee beleidsnotities vastgesteld ten behoeve van het werken 

met deze doelgroep. Eén notitie verwoordt het RIBW-beleid specifiek voor 

deze doelgroep. De tweede notitie beschrijft hoe de overplaatsing dient te 

worden geregeld van een jongere die vanuit de ( jongeren)regio Presikhaaf 

overstapt naar een reguliere RIBW-regio met een team dat gespecialiseerd  

is in het werken met jongvolwassenen.

 Hiermee zijn er goede doorstroommogelijkheden voor onze jongeren 

gerealiseerd. Eind 2011 beschikte de RIBW over 49 plaatsen specifiek voor 

jongvolwassenen en stonden er nog negen jongvolwassenen op de wachtlijst 

om door te stromen.
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4.	 De	RIBW	heeft	uiterlijk	in	2012	een	plan	ontwikkeld	waarin	een	analyse	is	

gemaakt	van	de	invloed	die	de	RIBW	maximaal	kan	uitoefenen	op	derden	

inzake	het	realiseren	van	betaalbare	woonruimte	voor	jongeren	die	willen	

doorstromen	vanuit	Beschermd	Wonen.	De	RIBW	schakelt	eventueel	deskun-

digen	in	voor	extern	advies.

 In 2011 is het dilemma ‘het vinden van betaalbare woonruimte voor jongeren’ 

ook weer regelmatig onderwerp van aandacht geweest, zowel binnen de RIBW 

als in gesprekken met plaatselijke woningcorporaties. Dat heeft bijvoorbeeld 

geresulteerd in afspraken met Vivare over nader onderzoek naar het beschik-

baar stellen van woonblokjes met kleine wooneenheden. Wooneenheden die 

thans als te klein worden aangemerkt voor de reguliere huurwoningmarkt, 

maar die zeer geschikt zijn voor onze jongeren/jongvolwassenen.

 De verwachting is dat deze afspraken in 2012 meer concrete resultaten zullen 

opleveren.

 In dit kader is er overigens in 2011 ook een Centraal Wonen-poject voor deze 

doelgroep opgeleverd. Dit project is een aantal jaren geleden gepland en dit 

jaar gerealiseerd door woningcorporatie Portaal.

 Verder zullen we nog enig nader onderzoek moeten doen naar signalen dat 

het voor jongeren met een zogenaamde ‘nieuwe Wajong-uitkering’ helemaal 

niet mogelijk is eigen woonruimte te huren, omdat de krappe uitkering dat 

niet toelaat.

5.	 De	RIBW	heeft	uiterlijk	eind	2011	nader	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijk-

heden	om	een	nieuw	Beschermd	Wonen-plus	project	te	starten	in	Arnhem	voor	

haar	verzorgingsbehoeftige	ouderen.	De	RIBW	stelt	ook	de	noodzakelijke	

capaciteit	vast	waarbij	we	streven	naar	een	zo	kleinschalig	mogelijke	opzet.

 In 2011 is onderzoek gedaan naar uitbreiding van het aantal BW-plaatsen 

voor verzorgingsbehoeftige ouderen in de aanstaande nieuwbouw van 

verzorgingshuis De Paasberg in Arnhem. Het uitgangspunt hierbij is dat zowel 

de plaatsen in het oude pand van verzorgingshuis Huis en Haard verhuizen 

naar de Paasberg als een uitbreiding met circa acht plaatsen.

 Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar uitbreiding met een aantal 

plaatsen in Arnhem Zuid/Malburgen.

 Inmiddels is vastgesteld dat er op basis van de vraag c.q. wachtlijst in elk geval 

nog acht tot twaalf plaatsen bij moeten komen voor deze doelgroep.

6.	 De	RIBW	onderneemt	de	komende	beleidsperiode	zodanig	actie,	dat	er	uiterlijk	

in	2016	minimaal	drie	extra	Centraal	Wonen-projecten	gerealiseerd	worden.		

Dit	gebeurt	in	de	eerste	plaats	in	samenwerking	met	de	plaatselijke	woning-

corporaties	en	waar	nodig	met	particuliere	woningcorporaties	en/of	project-

ontwikkelaars.

 In 2011 is er weer een Centraal Wonen-project gerealiseerd. Het betreft een 

woonproject voor jongeren aan de Scheldestraat in Arnhem in samenwerking 

met woningcorporatie Portaal.

7.	 De	RIBW	heeft	uiterlijk	in	2013	een	tussenvoorziening	gerealiseerd	op	het	

snijvlak	van	ggz-opnameafdelingen	en	Beschermd	Wonen.

 In 2011 hebben we in nauwe samenwerking met Pro Persona het zogenaamde 

Resos-project gerealiseerd, een tussenvoorziening met uiteindelijk 30 plaatsen, 

op het snijvlak tussen opname-afdeling en de RIBW.

8.	 Uiterlijk	medio	2012	heeft	de	RIBW	onderzoek	uitgevoerd	naar	de	meest	

gewenste	positie	van	haar	ZBM-teams	en	de	mogelijkheden	voor	intensievere	

samenwerking	met	ACT-teams	en	andere	partijen	in	de	regio.

 Dit onderzoek is medio 2011 van start gegaan en zal zijn beslag krijgen in 2012.

9.	 In	2011	ontwikkelt	de	RIBW	een	beleidsnotitie	in	samenwerking	met	een	

cliëntenpanel,	waarin	de	werkwijze	en	implementatie	van	het	HEE-concept	
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nader	uiteengezet	is.	Het	beleid	wordt	uiterlijk	in	2012	vastgesteld	in	het	MO.

 Bovenstaand plan loopt geheel op schema c.q. volgens bovenstaande planning 

en zal in 2012 zijn beslag krijgen.

10.	De	komende	beleidsperiode	ontwikkelt	de	RIBW,	mogelijk	in	samenwerking	met	

de	RIBW	Alliantie,	instrumenten	waarmee	de	effectiviteit	van	de	hulpverlening	

die	de	RIBW	biedt,	kan	worden	gemeten.

 Inmiddels zijn er meerdere instrumenten voorhanden. Met ingang van 2011 

is de RIBW gestart met de zogenaamde MANSA meting (= Manchester Short 

Assessment of quality of life) als deelnemer aan het landelijke project ROM 

(Read Outcome Measures). De MANSA meet de subjectieve kwaliteit van leven 

aan de hand van twaalf vragen waarbij een hogere score een indicatie is voor 

meer tevredenheid. De vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld woonsituatie, 

dagbesteding en sociale contacten. Met de uitkomsten van de MANSA vult de 

RIBW vanaf 2012 de uitgevraagde prestatie-indicator 1.4 (verandering ervaren 

kwaliteit van leven) van de IGZ.

 Tevens is er een pilot gestart in het werken met de zogenaamde ROPI (Recovery 

Oriented Practices Index), een instrument dat de effecten meet van het werken 

vanuit het HEE-concept. HEE staat voor Herstel, Empowerment en (het werken 

met) Ervaringsdeskundigheid.

Waardering door klanten

11.	Uiterlijk	in	2012	is	er	in	samenwerking	met	onder	meer	het	Dr.	Leo	Kannerhuis	

een	zorgprogramma	en/of	zorgpad	beschreven	voor	mensen	met	ASS.	Aanslui-

tend	daarop	wordt	deze	werkwijze	binnen	deze	beleidsperiode	in	het	primaire	

proces	geïntegreerd.

 De beschrijving en ontwikkeling van een integraal zorgpad is met ondersteu-

ning van een extern bureau in 2011 opgepakt en zal in 2012 worden afgerond.

12.	Uiterlijk	in	2012	is	er	in	samenwerking	met	de	afdeling	Jeugd	van	De	Gelderse	

Roos,	het	Dr.	Leo	Kannerhuis	en	Karakter	kinder-	en	jeugdpsychiatrie	een	

zorgprogramma	en/of	zorgpad	voor	jongeren	tussen	14	en	18	jaar	beschreven.	

Aansluitend	daarop	wordt	deze	werkwijze	in	2013	geïmplementeerd	in	het	

primaire	proces	(NB:	Gelderse	Roos	is	nu	Pro	Persona).	

 De beschrijving van een zorgpad en/of zorgprogramma voor de jeugd is reeds 

in 2011 opgepakt en zal zijn beslag krijgen in 2012. Ook dit traject wordt 

ondersteund door een externe deskundige.

 

13.	Uiterlijk	2012	heeft	de	RIBW	inzake	het	dagbestedingsbeleid	een	manier	van	

werken	ontwikkeld	waarbij	de	cliënt	in	hoge	mate	zelf	de	regie	krijgt	over	het	

‘verzilveren’	van	zijn	dagbestedingsindicatie.	Het	werken	met	zogenaamde	

vouchers	wordt	onderzocht	op	haalbaarheid.

 Eind 2011 was het onderzoek in deze al afgerond en zijn onder andere de 

uitgangspunten om te gaan werken met een zogenaamde vouchersystematiek 

vastgesteld. Naar verwachting zal deze werkwijze in de eerste helft van 2012 

worden geïmplementeerd.

14.	Uiterlijk	in	2012	ligt	er	een	beleidsnotitie	van	de	RIBW	waarin	het	wijkgericht	

werken	is	uitgewerkt	dan	wel	vorm	en	inhoud	is	gegeven.	In	de	navolgende	

jaarplannen	van	de	regio’s	wordt	dit	beleid	nader	uitgewerkt	en/of	geconcre-

tiseerd	en	afgestemd	op	de	dynamiek	en	de	gegevenheden	per	regio.	Dit	alles		

op	grond	van	onze	ervaringen	tot	nu	toe,	zoals	met	betrekking	tot	de	pilot	

Kwartiermaken	in	Arnhem	en	de	samenwerking	met	Stuw,	de	plaatselijke	

welzijnsinstelling	te	Bemmel.

 Wijkgericht werken wordt steeds meer een (dagelijks) thema binnen de RIBW. 

In diverse regio’s zijn er projecten in wording en/of al gerealiseerd.

 Een voorbeeld daarvan is het TBW (Team Bemoeizorg Wageningen), een team 

c.q. samenwerkingsverband met welzijnsinstelling Solidez in Wageningen dat 
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op wijkniveau signaleert en zorgdraagt voor mensen die tussen wal en schip 

vallen. Het doel is de toeleiding naar passende en reguliere zorg.

 Een ander voorbeeld is het project ‘De uitklap-bistro’ dat we in Arnhem 

realiseren in nauwe samenwerking met de Arnhemse welzijnsinstellingen 

Rijnstad en SWOA. Een project waarbij we op kleinschalig wijk-/straatniveau 

een soort ‘open eettafel’ aanbieden met het doel meer samenhang in de wijk 

te creëren, eenzaamheid tegen te gaan etc.

 Of er in het kader van het wijkgericht werken nog behoefte is aan een meer 

allesomvattende beleidsnotitie zal in 2012 nader worden beoordeeld.

 

15.	Uit	het	Utopia-onderzoek	komt	een	aantal	onvervulde	zorgbehoeften	naar	

voren,	dat	door	cliënten	zelf	is	genoemd.	Omdat	het	landelijke	uitkomsten	zijn,	

willen	we	uiterlijk	in	2011	een	check	doen	binnen	de	RIBW	om	te	bezien	of	deze	

(uitvoerings)aspecten	voldoende	verankerd	zijn	in	ons	uitvoerend	beleid.	Als	dat	

niet	het	geval	is,	worden	ze	alsnog	opgenomen	in	de	begeleidingsmethodiek	

van	de	RIBW.	NB:	Een	aantal	aspecten	uit	het	onderzoek	(zoals	het	naastbetrok-

kenenbeleid)	is	meegenomen	en/of	komt	overeen	met	de	beleidsvoornemens	in	

dit	meerjarenbeleidsplan.

 Eind 2011 is de CQ-Index RIBW-breed uitgevoerd. CQ staat voor Consumer 

Quality-Index, een methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten 

met de zorg. De uitkomsten van dit cliëntwaarderingsonderzoek zullen in 

januari 2012 bekend zijn. Een analyse van de gegevens zal duidelijk maken  

of de RIBW aanvullend beleid op aspecten in de uitvoering van de zorg dient 

te ontwikkelen. 

Waardering door medewerkers 

16.	 In	2011	rondt	de	RIBW	haar	onderzoek	af	naar	de	meest	wenselijke	manier	om	

uitgangspunten	van	Het	Nieuwe	Werken	te	integreren	in	de	manier	van	werken	

binnen	de	RIBW.

 De afronding van het onderzoek, evenals de implementatie van Het Nieuwe 

Werken, zal in de eerste helft van 2012 plaatsvinden.

17.	Uiterlijk	in	2012	is	nader	beleid	geformuleerd	inzake	meer	mogelijkheden	voor	

(horizontale)	doorstroming	binnen	de	RIBW.

 Dit is onderdeel van het jaarplan 2012 van de afdeling Personeel en Organisatie.

Waardering door de maatschappij

18.	 In	2012	is	er	een	beleidsnotitie	vastgesteld	waarin	het	(toekomstige)	beleid	van	de	

RIBW	nader	uiteen	is	gezet	op	het	gebied	van	het	onderhoud	van	de	contacten	en	

het	samenwerken	met	naastbetrokkenen	van	een	cliënt,	inclusief	een	plan	van	

aanpak	voor	de	implementatie.

 Dit is onderdeel van het jaarplan 2012 van de afdeling Zorg en Kwaliteit.

19.	Uiterlijk	in	2013	heeft	de	RIBW	haar	beleid	en	haar	bijdrage	in	het	kader	van	

milieuvriendelijk	werken	verwoord	en	vastgesteld	in	een	beleidsnotitie,	inclusief	

een	stappenplan	om	dit	tot	uitvoering	te	brengen.

 Er zijn geen activiteiten in deze tot nu toe. 

20.	Mede	in	het	kader	van	wijkgericht	werken	wordt	in	2011	onderzocht	op	welke	

manier	de	RIBW	beter	in	beeld	kan	komen	bij	huisartsen	in	de	wijken,	stadsdelen	

en	dorpen	waar	de	RIBW	werkzaam	is.

 Enig onderzoek heeft weliswaar plaatsgevonden, maar een en ander zal met 

name in 2012 zijn beslag moeten krijgen.

Management van processen

21.	Uiterlijk	in	2012	heeft	de	RIBW	een	beleidsnotitie	vastgesteld	over	haar	risico-	

management	in	bredere	zin.	Er	wordt	onderzocht	op	welke	beleidsterreinen	er	

risicogebieden	zijn,	om	vervolgens	vast	te	leggen	in	hoeverre	die	gebieden	al	
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voldoende	beheerst	en/of	‘gemonitord’	worden	en	waar	zich	eventueel	nog	

hiaten	bevinden.

 Dit onderzoek heeft in 2011 al plaatsgevonden en zal in de eerste helft van 

2012 worden afgerond. Vanzelfsprekend zal deze oefening c.q. analyse op 

gezette tijden worden herhaald.

22.	De	RIBW	pleegt	zodanig	onderhoud	op	haar	kwaliteitssysteem	dat	het	HKZ-	

certificaat	na	de	herbeoordeling	ofwel	externe	audit	in	2012	wederom	met		

een	periode	van	drie	jaar	wordt	verlengd.

 Het onderhoud op ons kwaliteitssysteem is goed ingebed in de organisatie  

en heeft vanzelfsprekend ook in 2011 weer de nodige aandacht gehad.  

Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de externe audit in 2012, 

waaronder een gesprek met de externe assessor in het kader van de overgang 

naar het vernieuwde HKZ-schema 2009.

23.	 In	het	kader	van	het	werken	in	ketens	kiest	de	RIBW	er	nadrukkelijk	voor	om	

steeds	te	werken	volgens	een	helder	format	en	een	cyclus	van	doelen	stellen,	

jaarplan	maken,	evalueren,	doelen	bijstellen.	Ook	stelt	de	RIBW	per	keten	vast	wat	

de	outputtermen	zijn	die	gehaald	moeten	worden;	dit	om	te	borgen	dat	het	

overleg	dat	plaatsvindt	met	de	ketenpartners	ook	toetsbaar	blijft	qua	rendement.

 Ook in 2011 is met dit format gewerkt en tevens op die wijze gerapporteerd 

aan de financier c.q. Menzis. 

Management van medewerkers

24.	 In	2012	is	op	grond	van	nader	onderzoek	naar	de	wenselijkheid	van	beoordelings-

systemen	bekend	of	de	RIBW	een	dergelijk	systeem	gaat	ontwikkelen.

 Dit onderwerp is opgenomen in het jaarplan 2012 van de afdeling Personeel 

en Organisatie.

25.	 In	2012	heeft	de	RIBW	nader	beleid	geformuleerd	op	het	gebied	van	arbeids-

marktcommunicatie	en	gaat	aansluitend	tot	uitvoering	van	dit	beleid	over.

 Eveneens een actiepunt in 2012 voor zowel de afdeling Personeel en Organi-

satie als de afdeling PR en Communicatie 

Management van middelen

26.	 In	2011	vindt	een	evaluatie	plaats	van	ons	huidige	managementinformatie-

systeem.	Naar	verwachting	kunnen	aansluitend	wederom	enkele	verbeteringen	

worden	doorgevoerd.

 Dat laatste is ook in 2011 zeker weer gebeurd, maar evengoed staat een wat 

meer uitgebreide herziening van de managementinformatieset op de rol voor 

2012.

 Los van het feit dat het de bedoeling is dat de huidige informatie goed voldoet 

in relatie tot het doel ervan, verwachten we onder andere door verbetering/

vernieuwing van een deel van de software tot een nog beter informatiepakket 

te kunnen komen. 

27.	 In	2011	wordt	een	nieuw	plan	geschreven	inzake	de	toekomstige	ontwikkelingen	

binnen	de	RIBW	op	het	gebied	van	automatisering	en	informatisering.

 Dit is gerealiseerd.

28.	 In	2015	heeft	70%	van	de	Beschermd	Wonen-cliënten	van	de	RIBW	een	

wooneenheid	van	minimaal	20	m2	inclusief	een	eigen	sanitaire	ruimte.

 Ook in 2011 zijn er weer verschillende wooneenheden die voldoen aan het 

nieuwe PvE (Programma van Eisen) bijgekomen, waardoor we hopen de 70% 

in 2015 te kunnen gaan halen.
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