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3Voorwoord Hanny Jansen, bestuurder

‘Ik ben geen tweederangsburger, ik tel mee als mens!’, aldus Loed, één van onze 

cliënten. Samen met andere cliënten neemt Loed deel aan een herstelwerkgroep 

van de RIBW. Het delen van hun ervaringen zorgt voor erkenning en begrip. Het is 

mooi om te zien hoe zo’n lotgenotencontact cliënten doet groeien en zelfbewuster 

maakt. Als RIBW is dat ons hoogste doel, cliënten in hun kracht zetten. We helpen 

hen de regie over hun eigen leven te nemen, zodat ze weer kunnen deelnemen aan 

de maatschappij.

HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) is een benadering die 

dit proces ondersteunt. We hebben er het afgelopen jaar stevig op ingezet, en 

blijven dat de komende jaren doen. Door nog meer dan voorheen de verbinding te 

zoeken met de kracht en mogelijkheden van cliënten, helpen we hun kwaliteiten 

te (her)ontdekken. Onze cliënten zijn de échte (ervarings)deskundigen. Zij weten 

wat ze nodig hebben om te herstellen en te groeien en wat nodig is om weer in 

verbinding te staan met zichzelf en hun talenten. Zodat zij, met deze ervarings-

kennis, ándere cliënten kunnen helpen met hun herstel. Dát is de kern van HEE.

HEE hebben we in september 2012 op een bijzondere manier afgetrapt in onze 

organisatie. De activiteiten in de regio’s lieten cliënten én medewerkers kennis-

maken met de principes van HEE. Werken vanuit de HEE-gedachte leer je namelijk 

niet uit een boekje. Het is het fundament van onze organisatie, dat moet in elke 

vezel van ons handelen tot uitdrukking komen.

Eigen regie

Het Nieuwe Werken (HNW), een nieuwe werkwijze die we invoeren bij de RIBW, 

past uitstekend binnen deze visie. HNW gaat namelijk uit van de expertise van 

onze medewerkers, van eigen regie en resultaatverantwoordelijkheid. 

Binnen de RIBW werkten we al een aantal jaren volgens de principes van zelfsturing.  

Omdat het woord ‘zelfsturing’ makkelijk tot verwarring leidt, noemden we dit tot 

nu toe het werken met ‘zelfstandig werkende teams’. Met de invoering van HNW 

gaan we daar nog een stapje verder in. Integraal samenwerken op teamniveau, 

actief verbinding zoeken, kennis delen, je eigen rol en kwaliteiten versterken; dáár 

gaat het om. In essentie is dat hetzelfde als HEE. Medewerkers én cliënten 

bouwen vanuit eigen regie op hun kwaliteiten.

Top 3 Beste Werkgevers

Dat medewerkers veel waarde hechten aan eigen regie, blijkt uit het onderzoek 

naar de werkbeleving en waardering van onze medewerkers dat vorig jaar is 

uitgevoerd. Het laat ons zien wat goed gaat binnen onze organisatie en wat beter 

kan. De RIBW AVV scoort een 8.4 op algemene tevredenheid. Een prachtige uitkomst, 

waar we erg blij mee zijn. Voor ons dé uitdaging om dat de komende jaren vast te 

houden. Als kroon op ons werk eindigden we hiermee ook nog eens in de top 3 

van de Beste Werkgevers-verkiezing 2012. Daarmee behoren we - in de categorie 

minder dan 1.000 medewerkers - tot de drie beste werkgevers van Nederland. 

Daar zijn we natuurlijk trots op. We kunnen dan wel roepen een aantrekkelijke 

werkgever te (willen) zijn, in een prettige werkomgeving ervaren onze medewerkers 

dat ook. Bea Blumenschein, begeleider in de regio Bemmel, werkt al veertien jaar 

bij de RIBW AVV. ‘Ik had nooit gedacht dat ik zolang bij één werkgever zou blijven. 

Mijn werk blijft boeiend omdat ik veel ruimte krijg om mijn werk naar eigen inzicht 

in te vullen.’ We geven medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en nieuwe 

ideeën aan te dragen. Roswita Krul, begeleider uit de regio Westervoort, beaamt 

dat: ‘Iedereen krijgt binnen het team ruimte om zich te scholen. Voordeel is dat 

we daardoor ook gebruik kunnen maken van elkaars expertise.’ 
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Ook de 24 bewoners van het voormalige Sociaal Pension verhuisden naar een 

gloednieuwe locatie. Een van de bewoners, die jaren op straat heeft geleefd, was 

overweldigd bij het zien van zijn nieuwe huis: ‘Dit voelt zo fijn, ik wil hier nooit 

meer weg!’ Vanaf 2012 begeleiden we ook jonge (aanstaande) moeders met een 

psychiatrische aandoening in een nieuwe woonvoorziening waar een stevige basis 

voor de opvoeding gelegd wordt. De moeders leren hun moederrol zelfstandig op 

te pakken, om het daarna op eigen kracht zelf te doen. 

Kracht

Kracht en kwaliteit; twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Het loopt als een rode draad door de verhalen in deze Terugblik. We blikken terug 

op al de mooie resultaten die we geboekt hebben, maar we kijken ook vooruit.  

De ontwikkelingen in de politiek staan niet stil. Vanaf 2015 gaan dagbesteding en 

ambulante begeleiding over van de overheid (AWBZ) naar de gemeente (Wmo). 

Mede als gevolg daarvan zal steeds meer ingezet worden op wijkgericht werken, 

burgers in hun kracht zetten en het realiseren van maatschappelijke steunsystemen 

voor die burgers die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

En omdat dat naadloos aansluit bij een manier van werken waar we als RIBW al 

jaren mee bezig zijn, zien we deze ontwikkelingen dan ook met vertrouwen 

tegemoet en bouwen we voort op het fundament van onze kwaliteiten. Dat is ónze 

kracht. 

Of het nu gaat om de organisatie, de medewerkers of de cliënten; hun ervaringen 

die in de interviews tot hun recht komen, zijn uniek, bijzonder, indrukwekkend en 

hartverwarmend. Ik wens u veel leesplezier toe.

Participeren in de maatschappij

Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet in. Ook wij 

als RIBW krijgen er mee te maken. Het is een prachtig streven dat iedereen, met en 

zonder beperking, naar vermogen bijdraagt en participeert in de samenleving. 

Vooral voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking is dat heel 

belangrijk. Zij zijn veel kwijtgeraakt ‘als burger’ in onze maatschappij en moeten 

leren leven met een stigma. Het is onze taak om cliënten te ondersteunen weer 

een eigen plek te vinden in onze maatschappij. Daarom ontwikkelt de RIBW 

instrumenten om cliënten de regie weer in eigen handen te geven. De dagbeste-

dingsvoucher die we vorig jaar hebben geïntroduceerd, is daar een mooi voorbeeld 

van. De voucher helpt cliënten op weg bij het vinden van passende activiteiten, 

(vrijwilligers)werk en scholing. Meer dan 250 activiteiten staan inmiddels in de 

digitale kaartenbak, zoals de leer- en werktrajecten in het vorig jaar geopende  

In de Weerd. Een plek in de Arnhemse binnenstad waar mensen met wat grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt hun talent kunnen inzetten en actief mee kunnen 

doen aan de Arnhemse samenleving. 

Natuurlijk is hierin ook de HEE-gedachte terug te vinden. De cliënt is regisseur 

van zijn eigen leven. Door zelf keuzes te maken, ontdekken ze hun eigen kracht en 

kwaliteiten. Deelname aan de maatschappij zorgt dat ook zij er weer bij horen.

Wachtlijsten

Helaas blijven we als organisatie ook te maken houden met wachtlijsten. We werken 

hard om die wachtlijsten terug te dringen. In 2012 hebben we weer zeventien 

nieuwe plekken gecreëerd. Ook zijn er bewoners verhuisd, naar een nieuwe, fijne 

woonomgeving die voldoet aan de moderne eisen van deze tijd. 
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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 “Respect voor cliënten, dus aansluiten op hun 

niveau en niet je eigen normen en waarden  

projecteren” Sjaak van Tilburg, medewerker Zorg-

bemiddeling Arnhem
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Regio’s Bemmel en Westervoort  Eens in de drie jaar voert de RIBW AVV een 

medewerkerswaarderingsonderzoek uit. Het afgelopen jaar scoorde de organisatie 

op het onderdeel algemene tevredenheid een 8.4. Een prima rapportcijfer, maar 

daar bleef het niet bij. De RIBW AVV kwam in de Top 3 van Beste Werkgevers. 

Roswita en Bea begrijpen goed waarom hun werkgever dit predicaat ontving.  

Zij werken er al jaren met veel plezier en toewijding. 

Sonja zette het medewerkerswaarderingsonderzoek in de organisatie uit in 

samenwerking met Effectory. ‘Ik was tevreden over de hoge respons van 74,3%.  

Bij de vorige twee metingen in 2006 en 2009 scoorden we een 7,9 en een 8,0.  

Ik was benieuwd of dat nog beter kon. Een 8.4 is dan natuurlijk een prachtige 

uitslag. En dat we nu ook nog de 3e Beste Werkgever (onder duizend medewerkers) 

van Nederland zijn geworden, is een enorm compliment voor onze organisatie!’ 

Bea werkt al veertien jaar bij de RIBW AVV. Ze had nooit gedacht dat ze het zo lang 

bij één werkgever zou volhouden. ‘Mijn werk blijft boeiend omdat ik veel ruimte 

heb om mijn functie naar eigen inzicht in te vullen. Daardoor ontstaat er geen 

sleur.’ Ook Roswita ziet de eigen regie als een groot voordeel. ‘Ik kan de dingen doen 

die ik leuk vind en waar ik goed in ben. Ik vind het belangrijk dat een regiohoofd er 

vertrouwen in heeft dat begeleiders hun werk goed doen. Dat vind ik een prettige 

manier van werken.’ 

In het onderzoek is terug te zien dat veel medewerkers die ruimte ervaren om het 

werk op hun eigen manier uit te voeren. De RIBW AVV scoort gemiddeld een 7.9 op 

dit punt. Sonja denkt dat de platte organisatiestructuur een belangrijke bijdrage 

levert aan de tevredenheid van medewerkers. ‘Elke regio heeft één regiohoofd.  

Zij sturen rechtstreeks een hele regio aan. Hierdoor zijn de communicatielijnen 

helder en kort. Deze organisatiestructuur zorgt ervoor dat medewerkers veel 

eigen regie ervaren en hebben.´ 

Roswita: ‘Die eigen verantwoordelijkheid maakt mij meer betrokken bij mijn werk 

en het reilen en zeilen in het team. Je wilt graag vanuit jezelf bijdragen aan een 

goede werksfeer en het welzijn van cliënten.’ Bea ondervindt in haar werk veel 

voordeel van de goede balans tussen geven en nemen. ‘Tot nu toe heeft mijn 

leidinggevende zich altijd flexibel opgesteld zodat ik werk en privé goed kan 

combineren. Dat zorgt ervoor dat ik zelf ook een stapje harder zet als dat nodig is.’ 

Meer medewerkers ervaren dit zo want de RIBW AVV krijgt een 8.1. als reactie op 

de vraag: ‘Ben je bereid iets extra’s te doen voor je werkgever?’ De vele scholings-

mogelijkheden dragen ook bij aan dat gevoel. Bea: ‘Zo heb ik laatst gekozen voor 

de cursus Bemoeizorg en mijn collega kiest weer iets anders. Binnen het team 

kunnen we vervolgens goed gebruik maken van elkaars expertise en kwaliteiten.’

De uitslagen zijn behalve organisatiebreed, ook per regio inzichtelijk. Sonja:  

‘Die resultaten zijn in de teams besproken en waar nodig zijn er verbeterplannen 

opgesteld. Verbeteren hoort er natuurlijk altijd bij, maar we moeten niet over-

drijven. Het is een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn. Laten we vooral 

met z’n allen ons best doen het zo te houden.’

Geïnterviewden (v.l.n.r.): Bea Blumenschein, begeleider in Bemmel; Sonja Denters, beleidsmede-

werker P&O; Roswita Krul, begeleider in Westervoort.

RIBW AVV 3e Beste Werkgever van Nederland
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0.9 “Ik had nooit gedacht dat ik zo 

lang bij een werkgever zou blijven.”
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Regio Arnhem Zuid  Eens in de twee weken verandert de ontmoetingsruimte van 

het wijkgebouw in Vredenburg in een sfeervol restaurant. Mensen uit de wijk 

kunnen er mee-eten en elkaar ontmoeten. Jan Willem kwam eerst als gast, maar 

zet zich nu in als vrijwilliger voor deze Kook en bakfiets-bijeenkomsten. ‘Het is een 

verrijking voor mij en voor andere wijkbewoners.’ Berry kookt er voor de mensen en 

eet zelf ook graag een hapje mee. 

De Kook en bakfiets is eigenlijk een wijkrestaurant op wielen. In de bakfiets zitten 

tafelkleedjes, borden, bestek, kandelaars, vaasjes en nepbloemetjes. Met deze 

attributen weten de vrijwilligers elke ruimte gezellig te maken. De Kook en bakfiets 

ontstond toen een groep wijkbewoners op het idee kwam om gezellig samen met 

buren te eten. Jan Willem ging een keer met zijn buurman mee naar een Kook en 

bakfiets-avond. ‘Ik eet iets te vaak mijn aardappeltjes alleen thuis op, terwijl het 

juist erg gezellig is om met anderen te eten.’ 

Hollandse pot

Berry woonde een tijd lang in het oosten van het land. ‘Mensen bemoeiden zich 

daar niet met elkaar en er waren weinig vrijwilligersinitiatieven. Dat vond ik 

ontzettend saai. Nu ik hier woon, heb ik veel meer gezelligheid en ontmoet ik 

nieuwe mensen.’ De Kook en bakfiets-bijeenkomsten hebben daar een bijdrage aan 

geleverd. ‘Ik ging er altijd als bezoeker naar toe. Aangezien ik kok van beroep ben, 

vroegen ze me al snel een keer te koken als vrijwilliger. Natuurlijk heb ik gelijk ‘ja’ 

gezegd. De mensen hoeven van mij alleen niet te verwachten dat ik Hollandse pot 

kook, want daar houd ik absoluut niet van. Ik probeer iets bijzonders te serveren, 

maar altijd gezond en met liefde bereid.’

De Kook en bakfiets-avonden zijn bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan 

ontmoeting. ‘Iedereen uit de wijk, jong en oud, is welkom, maar ik zie dat er vooral 

veel oudere mensen op afkomen,’ legt Berry uit. ‘Wij zijn eigenlijk de jongsten van 

het stel.’ Jan Willem ziet dat het voor sommige mensen best een grote stap is om 

te komen. Een nieuwkomer zie je vaak wat onwennig naar binnenlopen, maar al 

snel zie je ook dat mensen genieten en stralen. Zelf vond ik het in het begin ook 

best spannend om te gaan.’ Jan Willem gaat bewust elke keer aan een andere tafel 

zitten om nieuwe mensen te leren kennen. ‘Ik wil echt in gesprek met mensen.  

Als je op straat iemand tegenkomt, doe je dat niet zo snel. Tijdens het eten heb je 

tijd om dieper op iemands leven in te gaan. Ik luister soms vol bewondering naar 

wat mensen hebben meegemaakt.’ 

Voor Jan Willem voelt het echt als een verrijking. Hij denkt ook dat het de wijk 

goed doet. ‘Doordat je meer mensen kent, raak je meer betrokken bij je wijk. Je 

ziet bekende gezichten en kent achtergronden van mensen.’ Berry heeft er zelfs 

een goede vriend aan over gehouden. ‘Ik heb mijn onderbuurman er beter leren 

kennen. Hij is een goede vriend van me geworden. We lopen de deur bij elkaar plat.’

De Kook en bakfiets is een samenwerking tussen SWOA, Rijnstad en de RIBW AVV.

Geïnterviewden: Berry, cliënt & vrijwilliger; Jan Willem, gast & vrijwilliger.

‘Het is een verrijking voor de buurt om samen te eten’
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0.5 “Je raakt meer betrokken bij je wijk doordat  

je mensen kent.”
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Regio Ede  Het groepshuis waar Eddo, Safet en Bert woonden, voldeed niet meer 

aan de huidige wooneisen. In september 2012 verhuisde de groep naar een riante 

nieuwbouwwoning. De heren hebben nu een ruime zit-slaapkamer met eigen 

sanitaire voorzieningen. Aan de keukentafel in de gezamenlijke woonkamer 

vertellen de mannen hoe het wonen bevalt. ‘Mijn kamer was net een doos met een 

klein dakraampje.’ Nu verwelkomt Safet zijn gasten met ‘Welkom in ons paleisje!’

Ondanks de kleine kamers en wat achterstallig onderhoud hebben Safet en Eddo 

fijn gewoond in hun vorige huis. Eddo: ‘Het was een oud huis met een warme 

uitstraling. De kamers waren wel erg klein, dat is nu veel beter.’ Bert heeft geen 

goede herinneringen aan het oude huis. Behalve dan dat hij zich er wel thuisvoelde 

bij zijn huisgenoten, was het wonen in het oude huis niets voor hem. ‘Ik heb een 

zwerversbestaan geleid en ik heb ruimte nodig. Het gevoel dat ik zo naar buiten 

kan lopen. In dat oude huis voelde ik me opgesloten in dat kleine kamertje. Ik wist 

gelukkig dat de verhuizing in het verschiet lag.’ 

Goede herinneringen

De verhuisdag was een spannende dag. De begeleiding had de verhuizing ‘super 

top’ geregeld volgens de bewoners. Op de dag zelf was er overal onrust; in het oude 

huis en in het nieuwe huis. Gelukkig was de grootste onrust na een dag voorbij. 

Safet herinnert zich nog het moment dat hij wegfietste bij het oude huis. ‘Ik heb 

in dat huis goede herinneringen opgedaan, die ik achter me moest laten. Ik durfde 

niet meer achterom te kijken. Een spannend moment want ik had het daar goed, 

maar je weet niet wat er voor in de plaats komt.’

Eddo had even een schrikmoment toen hij voor het eerst in het huis ging kijken. 

De vitrage in de woonkamer was dicht op het moment van de eerste bezichtiging. 

‘Ik vond het een benauwde hoek en de muren kwamen op me af. Nu heb ik dat 

niet meer. Het was gewoon een kwestie van wennen én de gordijnen opendoen.’ 

De kamers vond Bert gelijk mooi. ‘Na jaren in oude huizen gewoond te hebben, ben 

ik zo blij dat we nu in een nieuwbouwhuis wonen. Bij het kiezen van de kamers 

hadden we toevallig allemaal een andere voorkeur. Ik wilde graag op de onderste 

verdieping.’ Safet en Eddo kozen voor de kamers op de bovenste verdieping. Safet: 

‘In het vorige huis woonde ik ook bij Eddo op de verdieping. Met hem in mijn buurt 

voel ik me veilig.’ 

Housewarming feestje

De kamers van de heren zijn zo groot dat iedereen er een zit-slaapkamer van heeft 

gemaakt. Eddo: ‘Het is handig dat ik nu mijn persoonlijk begeleider kan spreken in 

mijn eigen kamer. In het vorige huis moest dat in de woonkamer.’ Ook hebben alle 

kamers een eigen badkamer met toilet. Met de grote ramen is Safet erg blij. 

‘Vanuit mijn kamer heb ik uitzicht op een speelterrein. Van spelende kinderen word 

ik vrolijk.’ Een housewarming feestje hebben de heren nog niet gehouden. Eddo: 

‘Eigenlijk zijn we daar ook niet echt types voor en het zou ook wel rijkelijk laat zijn 

als we het nu nog zouden doen. We zijn gewoon tevreden zoals het is. We wonen 

hier fijn en we hebben het goed met elkaar.’

Geïnterviewden (v.l.n.r.): bewoners Eddo, Safet en Bert.

‘Ik kan mijn persoonlijk begeleider nu ontvangen op mijn kamer’
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0.6 “Ik ben  

zo blij dat ik  

eindelijk in een  

nieuwbouwhuis 

woon.”
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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 “Met vallen en opstaan je 

mogelijkheden en kansen inzetten voor groei” 

Cor van de Water, regiohoofd Malburgen
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Regio Arnhem Centrum  Cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben 

een specifieke aanpak en bejegening nodig. De RIBW AVV opende om die reden 

een jaar geleden een nieuwe woonlocatie voor deze cliëntengroep. Er ontstond 

een nauwere samenwerkingsrelatie met de Winkler Kliniek van Pro Persona die 

op zoek was naar een geschikte woonlocatie voor uitbehandelde cliënten. 

‘Hersenletsel kan gedrag veroorzaken dat moeilijk te begrijpen is’, legt Ellen uit. 

‘Niet alleen voor familieleden of naasten, maar ook voor hulpverleners.’ Ze werkt 

al jaren met de doelgroep en is inmiddels door de wol geverfd. ‘In eerste instantie 

kwam ik bij de RIBW AVV in dienst om regio-overstijgend te ondersteunen bij het 

begeleiden van cliënten met NAH-problematiek. Inmiddels hebben we een 

gespecialiseerd team van begeleiders voor deze doelgroep. We begeleiden cliënten 

met NAH aan huis en sinds een jaar hebben we ook een woonlocatie met negen 

zelfstandige woningen in de binnenstad van Arnhem.’

De woonlocatie kwam voor cliënten van de Winkler Kliniek van Pro Persona als 

geroepen. Marja: ‘Cliënten worden bij ons gediagnosticeerd en behandeld. Als ze 

na hun behandeling niet meer naar hun eigen huis terug kunnen, zoeken we een 

nieuwe woonplek voor ze. Voor cliënten die door hun NAH ernstige gedragspro-

blemen hebben, kan een woonplek vinden lastig zijn. Bij de RIBW AVV vonden we 

een geschikte vervolgplek voor deze cliënten.’ 

Ellen schrikt niet terug voor cliënten met gedragsproblemen. ‘Ik sta graag voor ze 

klaar. Het is belangrijk dat je deze cliënten goed begrijpt. Ik kijk vooral naar het 

letsel en niet zozeer naar het gedrag. Als je alleen op gedrag reageert, voelen deze 

cliënten zich onbegrepen en ontstaan er nog meer gedragsproblemen. Je gaat 

met hen vooral in gesprek over de consequenties van het letsel.’ Ellen legt in het 

contact met haar cliënten de focus op de mogelijkheden, hoe uitdagend de 

problematiek ook is. Marja: ‘Daar sta ik helemaal achter. Deze cliënten hebben 

een normaal leven geleid waarin ze vaardigheden en kwaliteiten hadden. Naar 

die mogelijkheden moet je zoeken bij deze cliënten.’ 

Ellen en Marja hebben allebei een enorme drive om de zorg aan deze cliëntengroep 

te optimaliseren. Die gaat verder dan reguliere overleggen over gezamenlijke 

cliënten. Marja: ‘Je moet af en toe je kennis en je netwerk op een hoop gooien en 

van elkaar leren. Om die reden hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor 

onze ketenpartners over het signaleringsplan.’ Ellen legt uit: ‘We geloven in de 

positieve effecten van het signaleringsplan en die kennis willen we graag delen. 

In het plan beschrijf je het probleem en hoe de cliënt of de omgeving kan omgaan 

met een terugval of hoe die kan worden voorkomen. Dat helpt cliënten die weinig 

ziekte-inzicht hebben en dat is het geval bij mensen met NAH.’ 

In de toekomst willen Marja en Ellen die samenwerking met de ketenpartners vaker 

opzoeken om hun eigen expertise uit te breiden. ‘We zouden ons graag eens laten 

adviseren over ‘wonen en alcoholgebruik’. Voor sommigen van onze cliënten is dat 

een probleem. Die uitwisseling is voor ons een manier om de zorg te verbeteren. 

Je versterkt elkaar door elkaars kennis te benutten.’

Geïnterviewden: Ellen Tutuarima-Stuart, consulent NAH; Marja Westerink, ambulant verpleeg-

kundige en aanmeldfunctionaris Pro Persona.

‘De nieuwe woonlocatie kwam als geroepen’
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0.7 “Je versterkt elkaar door  

elkaars kennis te benutten.”



18

Regio Wageningen  Gewapend met een tafelkleed en een taart gaan regiohoofd 

John Keunen en RAR-leden Annie, Ellen en Stephan bij alle woonvormen in de regio 

Wageningen langs om van cliënten te horen hoe zij het wonen bij de RIBW AVV 

ervaren. Tijdens de keukentafelgesprekken kunnen cliënten en begeleiders hun 

stem laten horen en suggesties doen om de zorg te verbeteren. 

De gesprekken met de cliënten zijn in de regio Wageningen een vervolg op de 

uitkomsten uit een aantal onderzoeken. John: ‘Hier hebben we de items uit 

gehaald waar cliënten minder tevreden over waren. Daaruit zijn verbeterplannen 

voortgekomen en die bespreken we graag met hen.’ Normaal gesproken worden 

verbeterplannen eerst met medewerkers besproken en vervolgens met cliënten. 

John heeft de volgorde omgedraaid. ‘We hechten veel waarde aan de dialoog met 

de cliënten. Dat zijn de momenten waarop verbinding ontstaat.’

Nuttig

Op de Asterstraat waar Joop woont, is ook een keukentafelgesprek gehouden.  

‘Ik vond dat nuttig. Als bewoners weten we als geen ander wat er speelt.’ Joop 

heeft overigens geen keukentafelgesprek nodig om te zeggen wat hem dwars zit. 

‘Als ik ergens mee zit, geef ik het direct aan zodat het opgelost kan worden.’ 

Niet alle cliënten voelen zich vrij en durven zich uit te spreken. John: ‘Voor die groep 

is het keukentafelgesprek een uitnodiging om te vertellen waar ze mee zitten en 

hoe ze zaken beleven.’ Ondanks de ontspannen sfeer die er tijdens een keuken-

tafelgesprek is, blijft het voor sommige cliënten spannend. Annie: ‘Ze moeten er 

echt aan wennen dat hun mening gevraagd wordt en dat ze vrijuit mogen 

spreken.’ Om het gesprek op gang te brengen, gebruiken John en de RAR-leden 

vijftien prikkelende stellingen over privacy, stigmatisering, bereikbaarheid en 

bejegening. Als cliënten iets niet begrijpen, springt Annie van de RAR in. ‘Beje-

gening en stigmatisering zijn moeilijke woorden. Ik vind het prettig dat ik voor 

cliënten de vertaling van hulpverleningstaal naar begrijpelijke taal kan maken.’ 

Sommige stellingen vindt Joop wel een beetje een open deur, maar ze roepen 

toch discussie op. De stelling die zegt dat het onzin is om cliënten te informeren 

over zaken omdat ze toch niets met de informatie doen, roept logischerwijs enige 

verontwaardiging op bij Joop. ‘Natuurlijk willen we geïnformeerd worden en 

uitleg krijgen over onze mogelijkheden. Het gaat tenslotte over ons.’ Naast het 

horen van de mening en beleving van cliënten zijn de keukentafelgesprekken ook 

bedoeld om direct antwoord te kunnen geven op vragen. John: ‘In de gesprekken 

ontdekken we onduidelijkheden en verschillende verwachtingen. Die kun je op dat 

moment direct bijstellen en uitleggen.’ Dat vond Joop zeker verhelderend werken. 

‘Soms ben je het met iets niet eens, maar als je de achterliggende gedachte ervan 

kent, is het makkelijker te begrijpen.’ 

Gelijkwaardigheid

Annie heeft met veel plezier een bijdrage geleverd aan de keukentafelgesprekken. 

Ze heeft ervaren hoe belangrijk de RIBW AVV de stem van cliënten vindt. ‘Toch blijft 

het onwerkelijk dat er waarde gehecht wordt aan mijn mening en dat ik écht 

invloed heb.’ Dat is precies waar het John om gaat: ‘Cliënten mogen hun rol niet 

onderschatten. Wij hebben hun inbreng nodig om ons beleid vorm te geven. 

Mede door de keukentafelgesprekken hoop ik dat cliënten zich realiseren hoe 

belangrijk hun inbreng voor ons is.’ 

Geïnterviewden: John Keunen, regiohoofd; Joop, cliënt; Annie, lid Regionale Adviesraad.  

Op de foto (v.l.n.r.): Joop, Matthijs, Tonny, John, Koos.

‘We hechten veel waarde aan de dialoog met de cliënt’
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0.8 “Ze moeten er echt aan wennen 

dat hun mening gevraagd wordt.”



20 ‘Resos Arnhem heeft me uit de put getrokken’

Resos Arnhem  Toen het met Mariska thuis even niet meer ging, lag een opname 

op de loer. Gelukkig kon ze bij Resos Arnhem terecht, zodat ze niet opgenomen 

hoefde te worden binnen een kliniek. Een plek waar begeleiding en behandeling 

worden gecombineerd door de RIBW AVV en Pro Persona. In een rap tempo werkt 

Mariska met duidelijke doelen aan de terugkeer naar haar eigen flatje. 

‘Ik zat alleen nog maar in mijn pyjama op de bank en vond dat eigenlijk wel best. 

Maar mijn omgeving maakte zich zorgen.’ Mariska kreeg al begeleiding van de 

RIBW AVV. Haar begeleider zag ook dat het niet goed ging met haar en meldde 

haar aan bij Resos Arnhem. ‘Eerst zag ik het niet zitten, maar nu ben ik blij dat ik 

gegaan ben.’

Anja is de persoonlijk begeleider van Mariska bij Resos Arnhem. ‘We zijn er voor 

mensen die net uit een kliniek komen en die er nog niet aan toe zijn om terug 

naar huis te gaan. Maar we zijn er ook voor cliënten zoals Mariska bij wie een 

opname voorkomen kan worden. Zolang je nog over je eigen behandeldoelen 

kunt nadenken, is een opname niet nodig’ , vindt Anja. Mariska wist inderdaad 

goed wat er moest gebeuren om zich weer beter te gaan voelen. ‘Ik kwam te 

weinig onder de mensen en ging niet meer naar buiten. Ook zorgde ik niet meer  

zo goed voor mezelf.’

Bij Resos Arnhem beginnen cliënten gelijk aan het werken aan herstel. Anja:  

‘Ze moeten weer in hun eigen kracht komen te staan. Dat doen we door bege-

leidings- en behandeldoelen op te stellen. Een cliënt krijgt een persoonlijk 

begeleider én een behandelaar.’ Mariska: ‘De eerste week was best confronterend. 

Ik moest op tijd gaan opstaan en de deur uit om boodschappen te doen voor het 

koken.’ Omdat Mariska niet naar buiten durfde, was dat een flinke stap. ‘In het 

begin ging er gelukkig iemand met me mee naar de supermarkt.’

Trots

Mariska is er trots op dat ze in drie maanden tijd zoveel stappen gezet heeft. ‘Ik heb 

zelfs een fiets gekocht en ga op de fiets naar dagbesteding.’ De stap van intensieve 

begeleiding op een woongroep naar een groep waar nauwelijks nog begeleiding 

aanwezig is, heeft een grote rol gespeeld in haar herstel. ‘Ik durfde eerst echt niet, 

maar de begeleiding zag dat ik die stap richting meer zelfstandigheid wel aankon. 

Nu ga ik zelfs al weekenden naar huis’, vertelt Mariska blij. Anja vult aan: ‘Ze wil 

ontzettend graag weer in haar eigen flatje wonen. Dit is een veilige manier om te 

kijken of dat haalbaar is.’ Om terugval te voorkomen maakt Mariska samen met 

haar behandelaar een signaleringsplan. Anja: ‘In dat plan staat wat ze nodig heeft 

als het even weer bergafwaarts gaat. Haar omgeving wordt in dit plan ook 

betrokken. Zij worden actief ingezet om een terugval te herkennen en in te 

grijpen.’ Mariska is blij dat ze haar bij Resos Arnhem uit de put getrokken hebben. 

Ze heeft weer energie om dingen op te pakken. Ze droomt zelfs al voorzichtig over 

een rooskleurige toekomst. ‘Ik wil graag zelfstandig wonen met een vriend en 

eigenlijk ook wel een diploma halen. Dat zou ik leuk vinden!’ 

Geïnterviewden: Anja Timmer, begeleider; Mariska, cliënt.
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0.4 “We zorgen dat cliënten weer in 

hun eigen kracht komen te staan.”
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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 “Overleggen en kijken naar elkaars 

kwaliteiten” Lydia van Loon, vrijwilliger 

Kunstwinkel
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Voor veel cliënten rust er een taboe op het praten over gevoelens. Ze zijn bang 

voor een stigma en doen maar ‘zo gewoon mogelijk’ om dat te voorkomen. De 

RIBW AVV werkt daarom met herstelwerkgroepen. Cliënten praten met elkaar, 

onder begeleiding van een ervaringsdeskundige van het landelijke HEE-team over 

hun gevoelens, ervaringen, valkuilen en krachten. De erkenning en herkenning 

die ze bij andere cliënten vinden, maakt ze bewust van hun eigen rol in hun 

herstelproces. 

De herstelwerkgroep maakt onderdeel uit van HEE, een benadering binnen de 

herstelondersteunende zorg die de RIBW AVV de komende jaren inbedt in haar 

werkwijze. HEE staat voor Herstel, Empowerment en (het werken met) Ervarings-

deskundigheid. Agnes is van het landelijke HEE-team en zet haar ervaringskennis 

in om groepen cliënten te begeleiden bij hun herstel. In de herstelwerkgroep die 

tweewekelijks plaatsvindt, is Agnes een gelijkwaardig groepslid. ‘Ik praat mee 

over alle thema’s en vertel mijn eigen verhaal. Het enige verschil is dat ik mijn 

verhaal al een plek heb gegeven. Ik kan mijn ervaringen bewust inzetten om 

andere cliënten te begeleiden in hun herstelproces.’ 

Zelfstigma

Voordat Agnes haar ervaringen kon inzetten, kampte ze met een flink zelfstigma. 

‘Veel psychiaters diagnosticeren maar, soms krijg je de ene diagnose na de andere, 

maar ze zien je krachten niet. Door die voortdurende focus op het omgaan met je 

psychische beperking, word je niet beter. Het werkt helend als je je kwaliteiten leert 

kennen.’ Zo ervaart Agnes dat sinds ze in de ban raakte van de HEE-benadering.  

‘Ik wilde me echt inzetten voor HEE omdat het een perfecte manier is om de cliënt 

centraal te zetten. Door veel over mijn gevoelens te praten en ze te verwerken heb 

ik een ander beeld van mezelf ontwikkeld: “Ik ben geen diagnose, maar een mens 

met gevoelens én een diagnose.” 

Gehoord

Loed herkent het maar al te goed: ‘Ik ben vaak vanuit mijn diagnose benaderd en 

niet vanuit mijn mens-zijn. Ik zit soms zo vol met gevoelens, maar erover praten 

met hulpverleners vind ik lastig. Hulpverleners zeggen dingen als “dat is inherent 

aan je ziekte”, wat moet ik daar nu mee?!’, zegt Loed verontwaardigd. ‘Dat nodigt 

niet uit om te praten.’ Toen Loed voor de eerste keer zijn levensverhaal vertelde in de 

herstelwerkgroep, voelde hij zich écht gehoord. ‘Dat was een openbaring voor me.’

De leden van de herstelwerkgroep komen in totaal tweeëntwintig keer bij elkaar in 

een jaar en praten over thema’s als angst, eigenwaarde, feestdagen of vreesdagen, 

medicijngebruik en omgaan met verpleging. Loed bracht zelf het thema eenzaam-

heid in. ‘Ik heb er veel aan gehad om daarover te praten met de groepsleden. Ik ben 

niet de enige die daarmee zit.’ Ook ontdekte hij dat meer mensen kampen met 

schuldgevoelens en schaamte. ‘Dat heeft me een hele andere kijk op mijn leven 

gegeven. Ik heb dingen waar ik al zolang mee rondliep, kunnen verwerken en 

loslaten.’ Loed zag lange tijd geen perspectief meer, maar heeft nu weer toekomst- 

plannen. Hij is zo enthousiast over HEE dat hij over een tijd ook als ervaringsdes-

kundige aan de slag wil. ‘Ik wil cliënten doorgeven wat het mij gebracht heeft om 

mijn ervaringen te delen; ik voel me erkend, begrepen en zelfbewuster, maar het 

belangrijkste inzicht is wel: ‘ Ik ben geen tweederangsburger, ik tel mee als mens!’

Geïnterviewden: Agnes Nannings, landelijk HEE-team en ervaringsdeskundige; Loed, cliënt en 

deelnemer herstelwerkgroep.

‘Praten over gevoelens is helend’
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0.6 “Ik ben geen  

tweederangsburger,  

ik tel mee als mens!”
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Regio Malburgen  Shirley en Lislene zijn twee kersverse moeders. In plaats van 

genieten van het moederschap hebben ze het eerste halfjaar veel kopzorgen 

gehad. Na een turbulente tijd wilden ze hun leven weer opbouwen op een rustige 

plek en maakten kennis met het moeder-kind project van de RIBW AVV. Ze zijn  

de eerste cliënten in deze nieuwe beschermende woonvorm waar (aanstaande) 

moeders begeleid worden om hun moederrol (weer) zelfstandig op te pakken.

‘Een kindje opvoeden is niet makkelijk. Zeker niet als de moeder een psychiatrische 

aandoening heeft’, legt Diana uit. ‘De moeders die hier komen, hebben zelf vaak 

veel meegemaakt. Vanwege hun ziekte of achtergrond is het voor hen lastig een 

gezonde hechting met hun kindje op te bouwen. We begeleiden moeders in dit 

proces zodat zij die belangrijke basis kunnen leggen voor de rest van de opvoeding. 

Met goede begeleiding en ondersteuning willen we voorkomen dat het kindje uit 

huis geplaatst wordt.’ 

Aan de toekomst bouwen

De nieuwe woonvorm biedt ruimte aan vier moeders en hun eerste kindje. Ze 

kunnen er een jaar tot maximaal twee jaar verblijven. Diana: ‘In het eerste halfjaar 

ondersteunen we de moeders om alles op de rit te krijgen en te wennen aan het 

moederschap.’ Shirley woont met haar zoontje in een van de appartementen.  

‘Ik ben ontzettend blij dat ik nu een plek heb waar ik mijn leven op poten kan 

zetten en samen met mijn kindje aan de toekomst kan bouwen.’ 

In de gemeenschappelijke ruimte kunnen de moeders een beroep doen op de 

begeleiding. Shirley: ‘Ik kan met al mijn vragen bij de begeleiding terecht. Ze zitten 

niet op mijn lip, maar gaan uit van mijn vraag.’ Diana vult aan: ‘We gaan inderdaad 

uit van de vraag van de cliënten, maar we signaleren ook waar moeders onder-

steuning bij nodig hebben. Ik zie het als mijn taak om de moeders bewust te maken 

van wat er nodig is om een kind goed op te voeden. Zelf ben ik ook moeder, dus ik 

weet waarover ik praat.’ Voor de complexere opvoedingsvraagstukken werkt de 

RIBW AVV samen met Lindenhout. ‘Zij zijn op afroep beschikbaar.’

Lislene heeft daar tot nu toe nog geen gebruik van hoeven maken. Alles gaat goed 

met haar kindje. Ze heeft wel behoefte aan meer tijd voor zichzelf. ‘Mijn kindje is nu 

bijna een jaar en ik wil graag weer gaan werken. Ik ga eerst vrijwilligerswerk doen 

en daarna hoop ik een baan te vinden als kok.’ Diana heeft Lislene geholpen bij 

het vinden van een goede kinderopvang in de buurt. ‘Ik ben met haar mee geweest 

naar het kennismakingsgesprek. Als Lislene haar kindje voor het eerst wegbrengt, 

ga ik weer met haar mee. Uit ervaring weet ik dat het een flinke stap is om je kindje 

voor de eerste keer weg te moeten brengen.’ Shirley krijgt van haar begeleider 

ondersteuning bij het opbouwen van een netwerk in de buurt. ‘Als ik straks op 

mezelf ga wonen, heb ik de hulp van anderen hard nodig. Het is fijn dat ik nu nog 

bij de begeleiding kan aankloppen als ik vragen heb. Ik loop echt niet de deur plat, 

maar het is fijn om te weten dat er iemand voor me klaarstaat als dat nodig is.’

Geïnterviewden: moeders Lislene en Shirley (niet op de foto); Diana Christian, begeleider.

‘We willen uithuisplaatsing voorkomen’
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0.7 “Ik wil moeders bewust maken van wat er nodig  

is om hun kindje goed op te voeden.”
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Regio Arnhem West  In september 2012 verhuisden de 24 cliënten van het Sociaal 

Pension op de Sweerts de Landastraat naar een gloednieuwe woonlocatie in 

Presikhaaf. Bij de opening werd de nieuwe naam ‘Locatie IJssellaan (pension-

variant)’ onthuld en kregen de bewoners een schilderworkshop cadeau van de 

bestuurder. Dit welkomstcadeau was een van de vele manieren om bewoners te 

ondersteunen hun nieuwe thuis zelf te creëren.

Sommige cliënten woonden al vijftien jaar in het voormalige Sociaal Pension, dat 

gehuisvest was in drie aaneengeschakelde oude herenhuizen. Gerben: ‘Het was 

eigenlijk een doolhof met overal trappen en verschillende soorten kamers.’ Omdat 

het pand niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed, ontstond vijf jaar geleden 

het plan voor een verhuizing. ‘Veel bewoners hebben een bewogen woonverleden. 

Anderen komen uit het dak- en thuislozencircuit of vanuit opname uit een psychia- 

trisch ziekenhuis. We hebben bewoners nauw betrokken bij de verhuisplannen. 

Vanaf het moment dat de architect ging tekenen tot het moment dat de meubels 

en de kleur van de muurverf gekozen werd.’

Op stand wonen

Sylvester woonde voor de verhuizing vier jaar in het Sociaal Pension. ‘Ik vond het 

er erg fijn. We woonden eigenlijk op stand in dat oude herenhuis en omdat ik het 

zo naar mijn zin had, vond ik het jammer dat we gingen verhuizen.’ Ondanks dat 

zag Sylvester de verhuizing wel zitten. ‘Het heeft me erg geholpen dat we tijdens 

de bouw een paar keer zijn gaan kijken.’ 

Op de dag van de verhuizing stond er voor de bewoners een uitje naar de Posbank 

op het programma. ‘Dat was echt een spannende dag met een fijne sfeer’, herinnert 

Sylvester zich. ‘Het mooiste moment van die dag was dat we met de bus bij ons 

nieuwe huis aankwamen. De begeleiding overhandigde ons allemaal een sleutel 

en in onze nieuwe kamers stond een bos bloemen als welkom.’ Vanaf die dag voelt 

Sylvester zich thuis en hij is niet de enige. ‘Een van mijn huisgenoten heeft op straat 

geleefd en hij was zo overweldigd toen hij zijn nieuwe huis zag. Hij kon bijna niet 

geloven dat hij in dit mooie huis mocht wonen. Als iemand dat zo uitspreekt, raakt 

me dat enorm en dan springen de tranen in mijn ogen.’

Op de dag van de officiële opening heeft Sylvester in zijn mooiste pak samen met 

de bestuurder een lintje doorgeknipt. ‘De bestuurder feliciteerde ons met onze 

nieuwe woning en we kregen als cadeau de schilderworkshop aangeboden.’ 

Gerben: ‘Ik vind dat echt een origineel cadeau. Het is een goede manier voor de 

bewoners om hun nieuwe huis eigen te maken.’ Sylvester maakte twee schilderijen 

tijdens de workshop, die georganiseerd werd door een kunstenares van KUNST-

portaal. ‘We hebben in totaal acht kleine schilderijen gemaakt die samen één 

geheel vormen. Het is mooi geworden, maar ik zou de schilderijen iets verder uit 

elkaar hangen. Nu oogt het nog wat druk, maar dat regelen we samen met de 

onderhoudsman’, zegt Sylvester. ‘Ik zie het als mijn taak bewoners te helpen zich 

thuis te voelen in hun nieuwe huis’, merkt Gerben op. Sylvester vindt dat de 

begeleiding daar zeker in geslaagd is. ‘Ik voel me hier zo fijn, mij krijgen ze niet 

meer weg!’

Geïnterviewden: Gerben Koekkoek, begeleider; Sylvester, cliënt. Op de foto (v.l.n.r.): Sylvester, 

Henna, Gerben en Jamin.

‘Mij krijgen ze hier niet meer weg’
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0.8 “Het heeft me erg geholpen  

dat we tijdens de bouw zijn gaan kijken.”
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sta·bi·li·teit <de~(v.)> 0.1 vastheid van 

evenwicht 0.2 vastheid van toestand 

of grootte 0.3 “Het (her)vinden van 

evenwicht” Jolanda Balder, begeleider 

Arnhem Noord
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Regio Wolfheze  Vier jaar geleden kwam Janny voor het eerst bij het Vogelnest. 

‘Het is echt mijn redding geweest. Ik zat hele dagen alleen thuis.’ Nu ze onder de 

mensen is, komt ze weer tot leven en benut ze haar kwaliteiten. De jaarlijks 

terugkerende familiedag is een hoogtepunt voor Janny. ‘Ik ben over mijn zenuwen 

heengestapt en heb zelfs het welkomstwoord gehouden.’

In weer en wind rijdt Janny op haar scootmobiel naar activiteitencentrum het 

Vogelnest in Wolfheze. ‘In het begin was ik vooral blij dat ik onder de mensen was 

en dat ik mijn verhaal kwijt kon.’ Maar na een tijdje stortte Janny zich ook op de 

activiteiten die Claudia bedenkt. ‘In principe hoeven de cliënten hier niets als ze 

dat niet willen, maar we dagen ze wel uit om het te proberen. Dat doen we door 

steeds nieuwe activiteiten te verzinnen. Of er iets uit iemands handen komt, is 

per dag verschillend. Als een cliënt een slechte dag heeft, is onder de mensen zijn 

soms al genoeg.’

Verrast

Jaarlijks organiseert het Vogelnest een familiedag. Claudia: ‘Ik merk hoe belangrijk 

het is voor cliënten om te laten zien wat ze hier doen en maken. Ook voor familie is 

het erg leuk om een beeld te krijgen van het Vogelnest.’ Voor Janny is de familiedag 

een enorme trigger. ‘We maken spulletjes voor de familie zoals vogelhuisjes, foto- 

lijstjes en deurhangers die we per opbod verkopen. Als de datum van de familiedag 

nadert, ga ik flink aan de slag om productie te draaien zodat we op die dag veel 

kunnen verkopen.’ Janny zit bij de stand waar de familieleden de spullen kunnen 

bekijken en op lijsten kunnen intekenen wat ze ervoor willen betalen. Claudia dacht 

dat het best een moeilijke stap zou zijn voor Janny, maar ze was blij verrast dat ze 

het prima alleen afkon. ‘Ze liet zich die dag echt van haar krachtige kant zien.  

Ze heeft zelfs het welkomstwoordje verzorgd en aan het einde van de dag ook  

het slotwoord.’ 

Praten voor de groep

‘Dat praten voor zo’n groep is best spannend’, vindt Janny. ‘Ik was zenuwachtig 

voor die tijd, maar toen ik er eenmaal stond, ging het als vanzelf. Ik maakte grapjes 

en voelde me op mijn gemak. Voor de volgende familiedag heb ik me alweer 

aangemeld voor het openingspraatje.’ Naast het bezoeken van het Vogelnest gaat 

Janny ook naar de herstelwerkgroep. Dit is een soort lotgenotencontact van het 

HEE-project bij de RIBW AVV. 

‘We praten met elkaar over wat we in het verleden hebben meegemaakt en over 

hoe we ons nu voelen. Dat helpt mij enorm om ook beter naar anderen te kunnen 

luisteren.’ Dat valt Claudia ook op. ‘Ik zie dat ze beter kan luisteren naar de verhalen 

van anderen. Het communiceren op de groep gaat daardoor beter, want er is meer 

begrip voor elkaar.’ 

Janny kan mensen ook tot steun zijn als ze zich verdrietig voelen. Claudia: ‘Ik zie 

dat ze daar echt oog voor heeft.’ Janny denkt dat het komt omdat ze van haar 18e 

tot haar 62ste in de verpleging en verzorging heeft gewerkt. ‘Voor dat werk ben ik 

afgekeurd, maar het is prettig dat ik die kwaliteit hier toch nog kwijt kan.’

Geïnterviewden: Claudia Jansen, medewerker dagbesteding; Janny, cliënt en bezoeker.

‘De familiedag is een enorme trigger voor cliënten’
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0.4 “Ik draai flink productie om veel te kunnen verkopen.”
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Regio Presikhaaf Jeugd  Op eigen benen leren staan, gaat met vallen en opstaan. 

Marc kwam door zijn ADHD nog extra hobbels tegen op zijn weg naar zelfstan-

digheid. Het was een flinke klus een huishouden te leren runnen, een studie te 

volgen en dan ook nog rekeningen op tijd te betalen. Maar het is gelukt! Hij woont 

nu twee jaar op zichzelf. ‘Die keren dat ik flink op mijn bek ben gegaan, waren 

echt nodig om zover te komen.’

Marc was 17 jaar toen hij vanuit een internaat verhuisde naar een groepswoning 

in de regio Presikhaaf Jeugd van de RIBW AVV. ‘Ik had ondersteuning nodig bij het 

omgaan met mijn zware ADHD-problematiek. Ik moest leren mijn emoties meer te 

controleren. De echte wereld accepteert het niet als je om het minste of geringste 

hartstikke boos wordt.’ Ter voorbereiding op het zelfstandig wonen, leerde hij  

ook allerlei praktische woonvaardigheden. ‘Ik leerde budgetteren, koken en bood- 

chappen doen. Schoonmaken dat kon ik al, maar post verwerken was een lastig 

puntje.’ Marc kon volledig in de stress schieten als hij een brief kreeg waarvan hij 

niet wist wat hij ermee moest. ‘Ik wilde dat de begeleiders per direct mijn probleem 

oplosten. Daarin kon ik nogal dwingend zijn.’

Op jezelf wonen

Na twee jaar oefenen in een veilige omgeving, vond Frits het tijd om Marc op 

zichzelf te laten wonen. ‘Hij redde zich goed en gebruikte de groepsleiding alleen 

als het hem uitkwam. Als er zo’n afhankelijkheidsrelatie ontstaat, is het tijd voor 

een volgende stap.’ Marc wilde ontzettend graag een eigen huisje. Marc: ‘Toen 

Frits al binnen een maand iets voor me gevonden had, vond ik dat hartstikke 

spannend en was ik blij tegelijkertijd.’ Frits waarschuwde Marc wel: ‘Je gaat op  

je bek! Dat hoort erbij.’ En dat gebeurde natuurlijk ook. Marc: ‘Op mezelf wonen 

was fijn en relaxed, maar ik stak mijn kop in het zand voor de moeilijke dingen.  

Ik liet rekeningen en zakelijke brieven waarvan ik niets begreep, gewoon liggen  

en ging flierefluiten. Eigenlijk was ik behoorlijk overdonderd dat er zoveel kwam 

kijken bij op jezelf wonen. Dat had ik echt niet verwacht!’ Frits: ‘Die groeipijnen 

horen erbij op weg naar volwassen gedrag. Daarin heeft hij flinke stappen gezet. 

Hij heeft geleerd dat hij hulp moet vragen als iets niet lukt.’ Marc kan achteraf  

wel lachen om zijn misstappen en ziet ze als levenslessen: ‘Ik heb wat betalings-

regelingen achter de rug, maar inmiddels weet ik wel beter. Ik kan alleen maar 

geholpen worden als ik aangeef wat ik nodig heb.’

Verantwoordelijkheid

Een andere belangrijke ontdekking voor Marc was dat structuur in zijn leven 

onmisbaar is. ‘Frits heeft me daar echt van doordrongen. Hij is hard en realistisch 

en dat helpt me.’ Frits is trots op wat Marc bereikt heeft. ‘Hij neemt verantwoorde-

lijkheid voor zijn gedrag en verschuilt zich niet achter ADHD. Ik zie bij hem ook 

een uitzonderlijke kracht en een sterke wil, die hem echt verder helpen!’ Naast 

het bestieren van zijn huishouden doet Marc een opleiding voor welzijnswerker. ‘Ik 

wil graag zelf in de psychiatrie gaan werken.’ Frits is ervan overtuigd dat dit werk 

bij Marc past. ‘Hij heeft veel meegemaakt en doorziet mensen. Dat is een mooie 

kwaliteit waarmee hij mensen verder kan helpen.’

Geïnterviewden: Marc, jeugdcliënt; Frits de Brouwer, begeleider (niet op de foto).

‘Groeipijnen horen erbij op weg naar volwassen gedrag’
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0.5 “Zijn kracht en sterke 

wil helpen hem verder.”
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Regio Rheden, subteam Oosterbeek  ‘Leren met én van elkaar’ staat centraal in de 

leerwerkplaats die de RIBW AVV vorig jaar opzette met het dr. Leo Kannerhuis, 

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en De Brouwerij. Stagiaires begeleiden de 

cliënten die er zelfstandig leren wonen. Daarnaast werken ze mee in onderzoe-

ken naar transitieprocessen bij autisten en het onderzoeken van de mogelijkhe-

den om digitale hulpmiddelen bij de begeleiding in te zetten.

In het team van de leerwerkplaats werken vier stagiaires van de HAN. Zij staan 

onder supervisie van twee begeleiders van de RIBW AVV, waaronder Menno. Het 

team begeleidt cliënten vanaf 18 jaar met een stoornis in het autisme spectrum 

(ASS). Ze worden getraind in het zelfstandig wonen. Elk halfjaar ontvangt de 

leerwerkplaats twee nieuwe stagiaires die een jaar blijven. Menno: ‘De stagiaires 

zijn hier niet boventallig zoals op andere stageplaatsen. Ze gaan direct aan de 

slag met het begeleiden van cliënten én van elkaar.’ 

Keri studeert Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Ze startte in september 

met haar stage. Een half jaar later werd Angelina, die Toegepaste Psychologie 

studeert, aan het team toegevoegd. Menno maakt samen met de nieuwe stagiaires 

een plan van aanpak, maar al vrij snel gaat de junior stagiaire met de senior op 

pad. Keri: ‘Omdat ik tegen dezelfde zaken aanliep, kan ik me goed verplaatsen in 

Angelina en haar daarin goed begeleiden. Ik neem haar mee naar cliënten en laat 

haar stapje voor stapje meer zelfstandig doen.’ Menno vult aan: ‘Uiteraard kijk ik 

mee vanaf de zijlijn en spring ik in als mijn hulp nodig is.’

Naast de dagelijkse begeleiding van cliënten is het team druk met het ontwikkelen 

en uitwerken van een methode (Person Centered Planning) om cliënten te leren 

hun kwaliteiten en hun netwerk in te zetten om beter zelfstandig te kunnen 

functioneren. Keri: ‘Ik voel me een gelijkwaardig teamlid omdat Menno en het 

regiohoofd écht openstaan voor mijn ideeën.’ Angelina: ‘Ik heb een lijst gemaakt 

met tien digitale hulpmiddelen (domotica-toepassingen) die cliënten kunnen 

helpen bij transities of bij het zelfstandig leren wonen. Dit is precies een van de 

redenen waarom ik voor een stage in een leerwerkplaats gekozen heb. Ik mag 

meedenken en kan gelijk aan de slag!’ 

Een keer in de week heeft het team intervisie. Angelina: ‘Je kijkt met je collega’s 

naar je eigen ervaringen en je ontdekt hoe anderen daarmee omgaan. Dat is 

leerzaam en geeft interessante nieuwe invalshoeken.’ Net als de stagiaires, lopen 

de cliënten ook dagelijks tegen uitdagende situaties aan. Keri: ‘Omdat ik zelf nog 

lerende ben, ontdek ik dat het niet werkt als Menno dingen van me overneemt.  

Ik moet het zelf doen. Dat pas ik ook toe bij cliënten. Ik ga er naast staan en spring 

pas in als het ze echt niet lukt.’ 

Menno vindt de leerwerkplaats eigenlijk een soort snelkookpan: ‘Stagiaires leren 

niet alleen cliënten te begeleiden, ze werken in teamverband en denken mee in de 

lopende onderzoeken.’ ‘Had ik maar zo’n stageplek gehad! Het is zo veel leerzamer 

dan boventallig meedraaien in een team. Er vindt veel kennisoverdracht plaats en 

daardoor is het een mooie vorm van kruisbestuiving waar alle samenwerkende 

organisaties van profiteren.’

Geïnterviewden: Menno Driessen, begeleider; Keri Kors, senior stagiaire; Angelina van 

Wegberg, junior stagiaire. Op de foto gehele team leerwerkplaats (v.l.n.r.): Sander, Menno, 

Debbie, Jonas, Angelina en Keri. Arnout ontbreekt op de foto.

‘In deze leerwerkplaats begeleiden we cliënten én elkaar’
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0.6 “Ik ga naast de cliënten staan en 

spring pas in als het echt niet lukt.”
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Regio Arnhem Noord  De RIBW AVV gelooft in eigen regie voor cliënten en 

medewerkers. Het Nieuwe Werken (HNW) past uitstekend binnen deze visie. 

Sinds september 2012 wordt HNW decentraal in alle regio’s uitgerold. De teams 

in de regio Arnhem Noord zijn hierin begeleid door Marion Schütz. Zita vertelt  

hoe zij door de regie te nemen over haar eigen resultaten haar rol als begeleider 

versterkt. ‘Ik krijg nog meer mogelijkheden om de cliënt centraal te stellen.’ 

HNW is meer dan het zelf indelen van je werktijden en thuiswerken. Het is een 

cultuurverandering die van teams en medewerkers een andere zienswijze op 

samenwerken vraagt. Marion is vanwege haar expertise op dit gebied door de 

regio Arnhem Noord gevraagd om hen te begeleiden bij de invoering van HNW. 

‘In de zorg is er lange tijd gewerkt vanuit de zienswijze dat je als team verant-

woordelijk bent voor cliënten. Dat hield in dat er urenlang vergaderd werd over 

cliënten. Dat is inefficiënt en geeft een hoop onnodig geharrewar. HNW gaat  

uit van de expertise van de verantwoordelijke begeleider, van eigen regie en 

resultaatverantwoordelijkheid.’

Ieder teamlid heeft een duidelijk afgebakende caseload waarvoor hij of zij eind- 

verantwoordelijk is. Zita: ‘Ik zet de begeleidingslijnen zelfstandig uit voor mijn 

cliënten. Als ik expertise van een collega nodig heb om een cliënt goed te kunnen 

begeleiden, neem ik zelf het initiatief die collega in te schakelen. Ik kan in een 

1-op-1 gesprek tot nieuwe inzichten komen of ik vraag een collega een keer  

mee naar een cliënt.’ Marion vult aan: ‘Het lijkt een verschil van niets, maar het  

is een veel efficiëntere manier om van elkaars kennis te profiteren. Nu wordt de 

verbinding met het team gezocht op de momenten dat de verantwoordelijke 

begeleider dat zelf nodig vindt.’ 

Respect

‘Goede communicatie is erg belangrijk in HNW’, legt Marion uit. ‘Je moet elkaar 

durven zeggen wat je ergens van vindt. Veel mensen vinden dat moeilijk omdat ze 

het vaak persoonlijk opvatten. Binnen HNW wordt dat minder; je praat namelijk 

niet over een persoon, maar over de resultaten en taken.’ Zita vindt dat haar team 

dit al goed doet: ‘We zeggen tegen elkaar wat we van iets vinden, gevraagd of 

ongevraagd. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Als je maar respect hebt voor 

elkaars werkwijze.’ 

‘Respect en vertrouwen zijn twee fundamenten om HNW te laten slagen binnen 

een team’, vindt Marion. Zita: ‘In ons team zit dat wel goed. We hebben vertrouwen 

in ons eigen kunnen en in dat van onze collega’s. Om meer zicht te krijgen op de 

kwaliteiten die we van elkaar kunnen inzetten, hebben we een teamvergadering 

besteed aan het in kaart brengen van ieders kwaliteiten.’ 

De nieuwe werkwijze is voor Zita een verademing: ‘Als begeleider had je altijd al 

een zekere mate van vrijheid, maar die is nu groter. Dat zorgt ervoor dat ik nog 

cliëntgerichter kan werken. Ik ben flexibeler in mijn planning en kan er voor cliënten 

zijn als ze me het hardst nodig hebben.’ Daarnaast vindt Zita het erg prettig werken 

dat er vanuit haar regiohoofd zoveel vertrouwen uitgaat naar het team. ‘Die vrijheid 

helpt mij mijn werk nog beter te doen.’ Marion vindt het mooi om te zien hoe HNW 

aanslaat in het team van Arnhem Noord. ‘Het sluit zo naadloos aan op de visie 

van de RIBW AVV. Medewerkers én cliënten bouwen vanuit eigen regie op hun 

kwaliteiten.’

Geïnterviewden: Marion Schütz, directeur Roth Opleidingen; Zita Voortman, begeleider.

‘Die vrijheid helpt me mijn werk beter te doen’
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0.7 “Medewerkers én cliënten bouwen  

vanuit eigen regie op hun kwaliteiten.”



Wat hebben we in 2012 gerealiseerd?

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

meerjarenbeleidsplan 2010-2015 (incl. de SMART geformuleerde eindresultaten 

voor 2015), staat de RIBW AVV er eind 2012 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	woonvoor-

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

opdracht	afzonderlijk	binnen	een	jaar	gestart	en	afgerond	te	hebben. 

 In 2012 heeft de gemeente Arnhem het Masterplan ‘Minder Opvang Beter 

Leven’ vastgesteld. In het kader van dit plan heeft de RIBW AVV meegewerkt 

aan het ontwikkelen en implementeren van een format voor de invoering van 

trajectfinanciering. Eind 2012 heeft de RIBW AVV vervolgens vanuit de Wmo 

voor 2013 wederom een subsidie toegekend gekregen voor zorgbemiddeling 

en psychosociale begeleiding. Het beleid van de gemeente Arnhem is erop 

gericht om in 2012 en 2013 trajectfinanciering te implementeren en door  

te ontwikkelen, zodat in 2014 de zorgaanbieders vanuit dit systeem worden 

gefinancierd. Ook is de RIBW AVV in 2012 een intensieve samenwerking 

aangegaan met JONA om de opvang en hulp aan zwerfjongeren binnen de 

gemeente Arnhem te continueren. De geplande uitbreiding van het aantal 

wooneenheden in het kader van “onconventioneel wonen” in Arnhem heeft 

niet plaats kunnen vinden. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag  

is nog niet duidelijk of dat alsnog gerealiseerd gaat worden in 2013. Het is 

namelijk heel moeilijk gebleken daar een goede locatie voor te vinden, maar 

het kan ook zijn dat de gemeente Arnhem haar beleid in deze alsnog wijzigt 

c.q. naar andere oplossingen gaat zoeken.

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 2012 hebben we 12 eenpersoons BW-plaatsen extra kunnen realiseren. Eind 

2012 stonden er nog circa 35 mensen op de wachtlijst voor een eenpersoons 

BW-plek. 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. 

 Deze beleidsnotitie is in 2011 vastgesteld en in het verlengde hiervan zijn  

er goede doorstroommogelijkheden voor onze jongeren gerealiseerd. 

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	
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doorstromen	vanuit	Beschermd	Wonen.	De	RIBW	schakelt	eventueel		

deskundigen	in	voor	extern	advies. 

 Met de hulp van een extern adviseur heeft de RIBW AVV een onderzoek laten 

uitvoeren naar de probleemstelling: hoe zorgen we voor goede doorstroming 

van jongeren uit de instelling voor begeleid wonen, zodat we de groei die 

jongeren laten zien optimaal benutten? De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

weergegeven in de Kanskaart RIBW-jongeren op eigen benen. Deze kanskaart 

heeft tot doel partijen aan elkaar te verbinden die vanuit de verschillende 

invalshoeken met het vraagstuk te maken hebben, zodat we samen aan een 

oplossing kunnen gaan werken. Dit krijgt in 2013 zijn beslag.

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 een onderzoek afgerond naar uitbreiding van het aantal BWplaatsen 

voor verzorgingsbehoeftige ouderen in de geplande nieuwbouwprojecten.  

De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een uitbreiding van twaalf 

plaatsen 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 2012 hebben we geen nieuw Centraal Wonen-project gerealiseerd. Wel  

zijn er plannen ontwikkeld voor een Centraal Wonen-project in de regio 

Westervoort/Duiven. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de 

plaatselijke woningcorporatie aldaar. 

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 op het snijvlak tussen 

opname-afdeling en de RIBW AVV.

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 afgerond in 2012 en zal zijn beslag krijgen in 2013.

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

cliëntenpanel,	waarin	de	werkwijze	en	implementatie	van	het	HEE-concept	

nader	uiteengezet	is.	Het	beleid	wordt	uiterlijk	in	2012	vastgesteld	in	het	MO.		

Bovenstaande doelstelling is in 2012 volgens plan vastgesteld. De implemen-

tatie van HEE loopt geheel op schema c.q. volgens planning en zal in 2013 

verder worden vervolgd.

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 AVV vanaf 2012 de uitgevraagde prestatie-indicator 1.4 (verandering 
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ervaren kwaliteit van leven) van de IGZ. Tevens is in 2012 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. 

De pilot is positief geëvalueerd. Het instrument zal in 2013 en 2014 organi-

satiebreed worden geïmplementeerd.

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.		

Aansluitend	daarop	wordt	deze	werkwijze	binnen	deze	beleidsperiode	in	het	

primaire	proces	geïntegreerd.  

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

steuning van een extern bureau in 2011 opgepakt en in 2012 afgerond.  

De integratie in het primaire proces zal in de volgende jaren tot stand komen.

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  

in 2012 afgerond en zal in 2013 zijn beslag krijgen. 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.  

In 2012 is het werken volgens de vouchersystematiek succesvol geïmplemen-

teerd. De voucher als instrument heeft aantoonbaar bijgedragen aan de eigen 

regie van de cliënt bij het verzilveren van zijn of haar dagbestedingsindicatie. 

Eind 2012 is het instrument geëvalueerd en zal in 2013 worden voortgezet.

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 

AVV. In diverse regio’s zijn projecten in wording en/of al gerealiseerd. In 2012 

is de gemeente Arnhem gestart met het organiseren van enkele ‘proeftuinen’ 

waarin wijkgericht werken als thema is opgenomen. De RIBW AVV werkt actief 

mee in deze proeftuinen, die in 2013 en 2014 vorm zullen krijgen. Met de 

resultaten en ervaringen uit deze proeftuinen zullen we ontdekken of het 

huidige beleid in het kader van het wijkgericht werken zal moeten worden 

aangepast of doorontwikkeld.

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 (Consumer Quality) RIBW-breed uitgevoerd, een 
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methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten met de zorg. De 

uitkomsten van dit cliëntwaarderingsonderzoek zijn in 2012 geanalyseerd  

en geëvalueerd. De ontwikkelpunten die hieruit zijn voortgekomen, zijn in 

2012 decentraal in de regio’s opgepakt om ingebed te worden in het reguliere 

zorgbeleid van de RIBW AVV.

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 implementatie van Het Nieuwe Werken heeft in 2012 succesvol plaats-

gevonden. Met de geëvalueerde resultaten zullen de regio’s van de RIBW in 

2013 decentraal het proces verder vervolg geven.

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

(horizontale)	doorstroming	binnen	de	RIBW.  

Dit is een doorlopend onderdeel van het personeelsbeleid van de RIBW.

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.  

Deze notitie is in 2012 vastgesteld en de implementatie van dit beleid zal in 

2013 verder zijn beslag krijgen.

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 nog 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,	stads-

delen	en	dorpen	waar	de	RIBW	werkzaam	is.  

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

name in 2013 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	

voldoende	beheerst	en/of	‘gemonitord’	worden	en	waar	zich	eventueel	nog	

hiaten	bevinden.  

Dit onderzoek heeft in 2011 plaatsgevonden en de implementatie van een 

pragmatisch risicomanagementinstrument is in 2012 succesvol 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 2012 weer de nodige aandacht gehad. De externe 

audit in 2012 zijn we moeiteloos doorgekomen en het vernieuwde HKZ- 

schema 2009 is inmiddels succesvol geïmplementeerd. Daarnaast heeft er in 

2012 weer een externe audit plaatsgevonden, die met wederom een goed 

resultaat c.q. een goede beoordeling kon worden afgesloten. Het vernieuwde 

HKZ-schema 2009 is inmiddels succesvol geïmplementeerd.
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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	

welke	outputtermen	gehaald	moeten	worden;	dit	om	te	borgen	dat	het	overleg	

dat	plaatsvindt	met	de	ketenpartners	ook	toetsbaar	blijft	qua	rendement.		

Ook in 2012 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	beoor-

delingssystemen	bekend	of	de	RIBW	een	dergelijk	systeem	gaat	ontwikkelen.		

Het onderzoek naar de wenselijkheid is in 2012 door de afdeling Personeel  

& Organisatie onderzocht. Naar aanleiding hiervan is geconstateerd dat het 

huidige systeem voldoet en een nieuw systeem niet nodig is.

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

marktcommunicatie	en	gaat	aansluitend	tot	uitvoering	van	dit	beleid	over.  

In 2012 is met de hulp van een externe adviseur onderzoek gedaan naar 

arbeidsmarktcommunicatie binnen de RIBW AVV. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat de huidige werkwijze prima voldoet en nader beleid niet 

noodzakelijk is.

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 2012 weer gebeurd. Een meer uitgebreide herziening van 

de managementinformatieset staat op de rol zodra duidelijk is welk registra-

tiesysteem de RIBW AVV de komende jaren zal gaan gebruiken.

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

lingen	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 2012 zijn er weer verschillende wooneenheden bijgekomen die 

voldoen aan het nieuwe PvE (Programma van Eisen), waardoor we hopen  

de 70% in 2015 te kunnen gaan halen.
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