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3Voorwoord

De krachten en kwaliteiten van onze cliënten vormen de rode draad in deze 

Terugblik. Bij de RIBW AVV krijgen zij de kans zich te ontwikkelen en te groeien. 

Velen ontdekken hierdoor dat ze meer in hun mars hebben dan ze dachten. 

Ervaringsdeskundige Franky zegt: ‘Als het je gelukt is om uit een dal te komen, 

weet je dat je de kracht hebt om het weer te doen.’

Ons motto ‘Zijn wie je bent’ is leidend in alles wat wij doen. Onze begeleiders 

kijken voorbij de diagnose, naar de mens in zijn totaliteit. Zij zijn opgeleid om 

cliënten te stimuleren in hun ontwikkeling. Samen met de cliënt zoeken onze 

professionals naar het optimum op het gebied van wonen, werk en financiën, 

sociale contacten en vrije tijdsbesteding. We zijn trots op onze cliënten die 

stappen zetten om hun plek in de samenleving (weer) te veroveren. We geven  

al onze cliënten de kans het hoogst haalbare te bereiken. En dat is voor iedereen 

anders. Na een moeilijke periode denkt Mario weer aan een plek op de arbeids-

markt: ‘Ik durf bijna niet te geloven dat een betaalde baan er voor mij misschien 

weer inzit.’ Theo, die jaren op straat heeft geleefd, is dankbaar voor een huis en 

thuis: ‘Ik ga hier nooit meer weg.’ 

Herstel 

Als je veel, soms alles, bent kwijtgeraakt door een psychische aandoening is het 

niet altijd eenvoudig om de mogelijkheden weer te zien. Het is onze taak cliënten 

te verleiden om naar hun kwaliteiten te kijken. Samen met de cliënt werken we 

aan dit herstel. Herstel is hierbij niet hetzelfde als genezen. Vaak is er sprake van 

een chronische aandoening. Herstel gaat om acceptatie en het leren omgaan  

met je aandoening. We zetten cliënten aan het denken over de vraag: “Wat kan  

ik eigenlijk nog wel?” En het antwoord blijkt vaak: ‘Best veel eigenlijk!’ Vanuit onze 

herstelondersteunende werkwijze zoeken we steeds de verbinding met de kracht 

en mogelijkheden van cliënten. HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdes-

kundigheid) is een benadering die deze werkwijze ondersteunt en die we sinds 

2012 inzetten. Bij de RIBW AVV noemen we dit ook wel ZO, wat staat voor Zelf  

en Ontwikkeling. Het afgelopen jaar vond in al onze regio’s onder leiding van 

ZO-ambassadeurs een scala aan activiteiten plaats, met als ultiem doel de eigen 

regie van cliënten te versterken en om, op een manier die past bij de persoon, te 

werken aan herstel. Cliënten leren zien waar hun kwetsbaarheden en talenten 

liggen en gebruiken dit om weer de baas te worden over hun eigen leven. Voor 

cliënten is het belangrijk dat zij weer gaan geloven in zichzelf en in de toekomst. 

Ervaringsdeskundigen gaan hierin een steeds belangrijkere rol spelen. Dit zijn 

mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en met hun kennis en ervaringen 

ándere cliënten kunnen helpen met hun herstel. Dat geeft hoop en vertrouwen.

 “Waar droom je van en waar ben je trots op?” Het is Franky nooit gevraagd toen 

het zo slecht met hem ging. Daarom vraagt hij het nu zelf aan andere cliënten in 

de herstelcursus Krachtverhalen. ‘Je kunt het levensvuur pas laten branden, als je 

mensen vraagt naar hun passies en dromen.’ Deelnemer John doorbrak hiermee 

zijn jarenlange isolement. Na 23 jaar opname denkt hij weer positiever én neemt 

hij deel aan het leven. Annie vertelt hoe haar droom houvast geeft. ‘Als ik weer 

beschermd moet gaan wonen, kan ik mijn droom om modeontwerpster te worden 

niet verwezenlijken. Dat geeft me de kracht om vol te houden.’

Participatie

In 2015 gaan de Participatiewet en de nieuwe Wmo in. Met de Participatiewet wil 

de overheid de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

stimuleren. Van iedereen, mensen met en zonder beperking, wordt verwacht dat 
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bij het herstellen van maatschappelijke rollen; dat is volgens ons dé manier om 

deelname aan de maatschappij te verhogen. In proeftuinen wordt al druk geëx- 

perimenteerd met nieuwe vormen gericht op de burger in de wijk. Zo hebben we 

meegewerkt aan een proeftuin waarin we op gebiedsniveau hebben deelgenomen 

aan sociale gebiedsteams. Dat is een team van professionals met verschillende 

expertise dat dichtbij de wijkbewoners zorg en ondersteuning biedt. De ultieme 

gedachte hierachter is dat door een betere samenhang in de wijk de zorgcon-

sumptie omlaag gaat. De kwartiertafel waaraan naast de RIBW AVV verschillende 

organisaties samenwerken, levert hier ook een bijdrage aan. Zij helpen cliënten met 

deelname aan reguliere wijkactiviteiten: ‘Wij maken cliënten zichtbaar in de wijk.’ 

Inzichten

In 2014 bouwen we samen met onze cliënten verder aan ontwikkeling en groei. 

Een flinke stap voorwaarts is de oprichting van opleidingscentrum Howie the Harp. 

Cliënten en ex-cliënten worden er opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Hun waarde- 

volle ervaringskennis willen we graag inzetten om cliënten te ondersteunen.  

Leo en Marina ervaarden aan den lijve hoeveel kracht er uitgaat van zo’n ervarings-

verhaal. ‘Het geeft weer een idee van een toekomst die ik kan opbouwen vanuit 

mijn eigen kracht.’ Dit is een prachtig inzicht, maar die inzichten krijgen onze 

cliënten niet cadeau. Werken aan herstel vraagt veel doorzettingsvermogen en 

bovenal veel lef en geduld. In deze Terugblik kunt u lezen over de worstelingen  

en de successen die daaruit voortvloeien. We zijn trots op wat onze cliënten en 

medewerkers hebben bereikt. Er is keihard gewerkt!’

Harry Matser en Hanny Jansen

Raad van Bestuur

ze naar vermogen deelnemen aan de maatschappij. Onze evidence based SRH- 

methodiek en onze aanpak gericht op herstel, empowerment en ervaringsdes-

kundigheid passen heel goed bij deze uitgangspunten. Het is immers gericht op 

denken in kansen en mogelijkheden. Des te belangrijker is het om cliënten te 

ondersteunen in dit proces en te komen tot ‘participatievaardigheden’. We richten 

ons daarom sterk op het levensdomein participatie; het (weer) meedoen en mee- 

werken in de samenleving. In dit kader hebben we de werkeenheid RIBW Actief 

opgezet die participatiemogelijkheden vergroot en cliënten ondersteunt bij het 

vinden van passende activiteiten of (vrijwilligers)werk. Om deze doelen te reali- 

seren introduceerden we de participatiematrix waarin cliënt en begeleider samen 

kunnen inschatten welke ontwikkelstappen nodig zijn. Voor iedere tree op de 

participatieladder biedt onze digitale kaartenbak met activiteiten bij ruim twee- 

honderd onderaannemers mogelijkheden. Met deze partijen maken we goede 

afspraken over de participatiemogelijkheden. Op die manier kan een cliënt gericht 

werken aan het realiseren van zijn of haar droom en een volwaardige plek in de 

samenleving innemen. 

Hechtere samenleving

Werken aan participatie betekent ook dat we nog meer dan voorheen gaan samen- 

werken met gemeentes en maatschappelijke partners in zorg en welzijn. De 

bezuiniging die bij deze decentralisatie hoort, mag niet leiden tot een verschraling 

van de zorg. We begrijpen dat onze cliënten zich daar zorgen over maken. We zetten 

ons daarom in voor kwalitatief goede zorg gericht op een optimale kwaliteit van 

leven samen met zorg en welzijn, cliënten en burgers. Er ontstaan ook nieuwe 

mogelijkheden. De cliënt wordt meer onderdeel van de samenleving en onder-

steuning in de directe omgeving wordt vanzelfsprekender. Cliënten begeleiden  
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sta·bi·li·teit <de~(v.)> 0.1 vastheid van 

evenwicht 0.2 vastheid van toestand of 

grootte 0.3 “Veilig = Fysieke veiligheid is 

voor alle betrokkenen in dit project van 

belang” Sjaak van Tilburg, medewerker 

Zorgbemiddeling Arnhem
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Regio Arnhem Centrum  Paul heeft een stressvolle baan als assistent hotelmanager 

op een cruiseschip moeten opgeven, maar de horeca bleef lonken. Nu werkt hij in 

lunchcafé Geniet in de Weerd, dat leerwerkplekken biedt aan mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging in zijn leven kwam Paul 

op het idee om soep te gaan verkopen op de markt. ‘In de Weerd geeft me de kans 

mezelf te ontwikkelen zodat ik in de toekomst zelfstandig kan gaan ondernemen.’ 

Paul heeft driekwart van de wereld rondgevaren op verschillende cruiseschepen. 

‘Na tien jaar had ik het gezien. Je moet voortdurend targets halen en die stress 

vond ik niet langer prettig. Ik ben toen gestopt en mijn eigen café begonnen. 

Maar dat werd niet wat ik ervan gehoopt had. Maar dat zelfstandig ondernemen 

spreekt me wel aan.’ Die kans krijgt hij, nu hij in lunchcafé Geniet in de Weerd 

werkt. Bram Hanstede werkt samen met andere ondernemers om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt een toekomstperspectief te bieden. Bram: ‘Ons 

doel is om die mensen dichterbij betaald werk te brengen. Ik wil ze de kans geven 

zich te ontwikkelen en een baan te vinden.’ In een gesprek met Bram gaf Paul aan 

dat hij graag voor zichzelf wilde beginnen. Bram: ‘Als ondernemer sta ik open voor 

de ideeën van medewerkers. Ik vraag me altijd af wat iemand nodig heeft om aan 

werk te komen. Paul had een origineel idee waar ik in geloof en dat ik graag steun. 

We geven hem de kans zijn talent in te zetten en ondernemersvaardigheden te 

ontwikkelen door, in het kader van dagbesteding, soep te verkopen op de markt.’ 

Paul: ‘Op vrijdag is er markt in Arnhem. Dan ga ik ’s ochtends vroeg naar Geniet in 

de Weerd, waar voor mij een kar klaarstaat met twee soorten soep, bakjes, bestek, 

servetjes, een prullenbak, een broodplank en het reclamebord waarop ik de soepen 

van de dag schrijf. Ik rij de kar naar de markt en de dag kan beginnen. De eerste 

dag was het nog wennen, maar die keer daarna ging de verkoop al veel beter.  

De volgende keer moet ik zelfs meer soep meenemen, want ik was uitverkocht.’ 

Paul geniet van zijn nieuwe uitdaging. ‘Onlangs had ik een klant die een beker 

soep kwam halen en even later kwam hij terug en zei: “Doe mij maar drie liter.” 

Dat hoor ik natuurlijk graag.’

Paul heeft inmiddels hulp ingeschakeld van Conny, een vriendin. ‘Het wordt steeds 

drukker. We hebben al een taakverdeling bedacht’, vertelt hij. ‘Ik ga bij de markt- 

kooplieden langs om koppen soep te verkopen en zij blijft bij de kraam staan om 

klanten die voorbijkomen te bedienen.’ Conny is blij met haar nieuwe vrijwilligers-

werk: ‘Ik ben kunstenares en ik heb een tijdje in de kinderopvang gewerkt, maar 

daar wil ik niet meer in terug. Dit is een mooie gelegenheid om te kijken of ik dit 

leuk vind. Ik zie het helemaal zitten!’ Paul is ook optimistisch. ‘Ik ben blij dat ik me 

weer voldaan voel aan het einde van de dag. Het is fijn het op mijn manier te 

kunnen doen en zo aan mijn toekomst te werken.’ 

Geïnterviewden: Paul, cliënt; Conny; Bram Hanstede, ondernemer Enspiratie & Geniet In de Weerd.

‘Ik voel me weer voldaan aan het einde van de dag’
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0.4 “We geven mensen de kans zich te ontwikkelen 

en een baan te vinden.”
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Regio Arnhem Malburgen  Het sociale netwerk en de wijk waarin cliënten wonen 

krijgen een steeds belangrijkere rol in het vergroten van hun welbevinden. Maar 

hoe leg je de verbinding met de wijk en hoe haal je cliënten uit het veilige sociale 

netwerk van de organisatie? Kwartiermakers van Rijnstad, Philadelphia, SIZA, 

RIBW AVV en Driestroom vormen samen de kernpartners van de kwartiertafel  

die verbindingen leggen tussen cliënten en hun wijk. ‘Er ontstaan mooie ideeën.’

Uit een tevredenheidsonderzoek onder cliënten een aantal jaar geleden kwam naar 

voren dat cliënten behoefte hadden om meer mee te doen aan wijkactiviteiten. 

Eus: ‘Voor cliënten is die drempel soms te hoog. Het voelt voor hen veiliger om 

activiteiten te ondernemen die in het bekende circuit van hun hulpverlenende 

instantie georganiseerd worden. We zijn toen gaan onderzoeken wat cliënten 

nodig hebben om de eerste stap naar de wijk te zetten. Vervolgens zijn we ons 

gaan inzetten voor cliënten om te zorgen dat ze goed ontvangen werden.’  

‘Ook voor de wijkbewoners is het wennen om met cliënten in contact te komen’, 

weet Sharon. ‘Om daarin te ondersteunen hebben we een film gemaakt waarin 

cliënten vertelden dat ze ook graag willen meedoen in de maatschappij, maar dat 

ze dat soms best moeilijk vinden. Die film was een echte eyeopener.’ 

In 2013 sloten ook de organisaties Siza, Philadelphia en Driestroom als kern- 

partners bij de kwartiertafel aan. Inmiddels zijn er acht kwartiertafels in Arnhem 

waar naast de kernpartners ook SWOA, MEE, Pleyade, opbouwwerk en wijk- 

bewoners aanschuiven. Sylvia is kwartiermaker voor SIZA. ‘We stimuleren onze 

cliënten ook om steeds meer gebruik te maken van de voorzieningen in de buurt. 

Er wordt al zoveel georganiseerd waar onze cliënten zouden kunnen aanschuiven. 

Om onze cliënten te ondersteunen deze stap te nemen, zijn we onlangs gestart 

met een cliëntcursus netwerken.’ Ook Philadelphia vindt die participatie van 

cliënten in hun wijk belangrijk. Rian: ‘Als begeleiders zijn we vaak vooral gericht 

op de cliënt zelf, en nog onvoldoende op hun omgeving. Als je begeleiders vraagt 

of zij met hun cliënt bij de buren op bezoek zijn geweest, is acht van de tien keer 

het antwoord “nee”. Het is onze taak om cliënten te laten kennismaken met hun 

buurt, want uit zichzelf doen ze dat niet snel.’ 

‘Door samen te werken aan de kwartiertafel weten we elkaars organisaties steeds 

beter te vinden’, legt Eus uit. ‘Er worden verbindingen gelegd en er ontstaan mooie 

ideeën. We gaan nu ook cliëntkwartiermakers aanstellen die vanuit hun ervarings- 

deskundigheid een bijdrage kunnen leveren.’ Dat de olievlek zo groot zou worden, 

hadden Eus en Sharon bij aanvang van hun samenwerking niet gedacht. ‘We richten  

ons nu niet meer alleen op vrije tijd, maar alle levensdomeinen komen aan bod, 

waaronder ook (vrijwilligers)werk. Een van onze cliënten is begonnen met een halve 

dag vrijwilligerswerk op de voetbalclub. Nu heeft hij een betaalde baan en een 

vriendenkring opgebouwd.’ 

Geïnterviewden (v.l.n.r. op de foto): Eus de Wit, Rijnstad; Rian van de Geer, Philadelphia;  

Sharon van Hagen, RIBW AVV; Sylvia Rademaker, SIZA.

‘We maken cliënten zichtbaar in de wijk’
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0.5 “Het is onze taak  

cliënten te laten kennismaken  

met hun buurt, want uit  

zichzelf doen ze dat niet snel.”
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Regio Arnhem Jeugd  Vorig jaar gaf de RIBW AVV een eigen gezicht aan HEE 

(Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) met de nieuwe naam ZO. 

Met ZO ondersteunt de RIBW AVV cliënten om weer baas te worden over hun 

eigen leven en deel te nemen aan de maatschappij. In alle regio’s zijn er cliënten 

en medewerkers die als ZO-ambassadeur activiteiten organiseren in het teken 

van eigen regie en kracht. Tim, Janneke en Kim zijn ambassadeurs speciaal voor 

jongeren. ‘Sommige jongeren moeten over een flinke drempel heen om uit hun 

schulp te kruipen en mee te doen.’ 

ZO staat voor Zelf en Ontwikkeling. ZO benadrukt hoe belangrijk eigen kracht en 

eigen ervaring zijn. Om dit onder de aandacht te brengen is in 2012 onder andere 

een magazine voor cliënten en medewerkers ontwikkeld. Tim: ‘Dat magazine sprak 

ons niet echt aan. We herkenden onszelf niet in de verhalen van de cliënten.’  

De RIBW gaf jongeren toen, geheel passend bij het ZO-gedachtegoed, de opdracht 

om mee te werken aan een eigen magazine. Janneke: ‘Ik zat in de redactieraad en 

hielp mee bij het bedenken van activiteiten die gekoppeld werden aan het blad. 

Wat ik tof vond, was dat een jongere met een reporter de straat op is gegaan om 

voorbijgangers te interviewen met vragen waar wij dagelijks mee te maken 

hebben. Een grappige vraag vond ik: “Heeft u weleens last van borderlinetrekjes?” 

Het magazine is echt leuk geworden en  het past bij ons.’

ZO gaat leven als je er met elkaar over praat of het gezamenlijk ervaart. Daarom 

organiseren de ZO-ambassadeurs veel kleinschalige activiteiten en bijeenkomsten 

in hun regio. Zelfontwikkeling staat daarbij voorop. Tim, Janneke en Kim organi-

seren als ZO-ambassadeur activiteiten om jongeren bij de RIBW in hun kracht te 

zetten. Kim: ‘Een aantal keer per jaar gaan we met alle ZO-ambassadeurs bij 

elkaar zitten en bedenken we activiteiten die kunnen bijdragen aan herstel en 

empowerment.’ Tim: ‘We hebben jongeren van twaalf, maar ook van achttien in 

onze regio. De ideeën verschillen per leeftijdsgroep natuurlijk. We hebben al het 

spel “Een steekje los” en “Levend Stratego” gespeeld. Maar we zijn ook een keer 

naar een scoutinggebouw geweest om kerst te vieren rondom een kampvuur.’  

‘De activiteiten kunnen voor jongeren best spannend zijn’, merkt Kim op. ‘Sommige 

moeten over een flinke drempel heen om uit hun schulp te kruipen en mee te doen.’ 

Ook de ZO-ambassadeurs moeten soms grenzen verleggen. Janneke: ‘We hebben 

een talentenjacht georganiseerd in jongerencentrum Willemeen. Ik moest bellen 

om te vragen of we de locatie konden gebruiken voor de talentenjacht. Dat durfde 

ik echt niet! Maar ja, ik heb het uiteindelijk toch gedaan. Achteraf gezien viel het 

reuze mee. Ik dacht bij mezelf: ben ik daar altijd zo bang voor geweest?’ Tijdens de 

talentenjacht las Tim een gedicht van Janneke voor. ‘Ze schrijft mooie gedichten, 

maar ze durfde deze zelf niet voor te lezen. Ik vond dat zonde, dus toen ben ik op 

het podium geklommen voor haar.’ Dat stimuleerde Janneke enorm: ‘Ik ontdekte 

dat ik mijn verhalen kan delen met de wereld. Tegelijkertijd helpt het schrijven mij 

om mijn hoofd leeg te maken.’ Kim vult aan: ‘Janneke heeft zelfs een gedichten-

bundel uitgegeven met haar werk.’ Als de drie mogen kiezen wat het leukste 

evenement van het jaar is geweest, zijn ze unaniem: ‘De stormbaan was te gek!’, 

zegt Tim. ‘Dit evenement willen we ieder jaar organiseren.’ Tijdens de organisatie 

merkte Kim dat er bij jongeren een grote motivatie en betrokkenheid loskwam 

om het evenement tot een succes te maken. Kim lacht: ‘Ze kwamen ineens veel 

vroeger uit bed om te helpen.’ 

Geïnterviewden: ZO-ambassadeurs (v.l.n.r. op de foto): Tim, cliënt; Kim, begeleider; Janneke, cliënt.

‘Je moet soms over een flinke drempel om uit je schulp te kruipen’
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0.6 “Jongeren  

waren  

gemotiveerd en  

betrokken om  

het evenement 

tot een succes 

te maken.”



14

14



15

sa·men1 <bijwoord> 0.1 bij elkaar 0.2 met 

elkaar 0.3 onderling 0.4 bij elkaar gerekend 

0.5 “Gebruikmaken van ieders talenten, 

kwaliteiten en kracht en ondersteunen in 

wat de ander nodig heeft” Wilma van der 

West, regiohoofd Arnhem Presikhaaf/ 

Spijkerkwartier
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Regio Wolfheze  Negen zware jaren van overleven op straat hebben bij Theo 

sporen nagelaten. In een gewone wijk met regels en buren zou hij niet meer 

kunnen aarden. Voor mensen zoals Theo die moeilijk kunnen samenleven met 

anderen, hebben RIBW AVV, Vivare en politie de succesvolle pilot “Anders Wonen” 

opgezet. Theo is blij met zijn woonunit aan de rand van het bos op het terrein 

van Pro Persona. ‘Ik ga hier nooit meer weg.’ 

Eenentwintig maanden geleden, op vrijdag de dertiende, trok Theo in zijn woning. 

Hij woont op een afgelegen plek in Wolfheze. Iets verderop staan nog vier woon- 

units waar cliënten zoals Theo wonen. Uit zijn raam ziet hij vooral bomen en soms 

een hertje. ‘Mijn start hier was niet denderend. Ik gleed uit over het mos toen ik een 

verhuisdoos over de drempel tilde. Ik viel goed hard.’ Maar Theo is wel wat gewend. 

Hij heeft heel wat ontberingen doorstaan tijdens zijn leven op straat. ‘Het was één 

brok ellende. Ik sliep ’s nachts met twee bakstenen in mijn handen om mezelf te 

verdedigen als dat nodig was.’ 

Die straatmentaliteit kon Theo niet gelijk loslaten. ‘In het begin bedreigde ik de 

begeleiders, of schold ik ze helemaal verrot.’ Jay: ‘Negen jaar op straat gaat je niet in 

je koude kleren zitten. Hij is door het leven getekend en daardoor erg achterdochtig 

geworden. We hebben gelijk duidelijke regels opgesteld. Daar moest hij wel aan 

wennen, net als aan de medebewoners in zijn ‘straatje’. Theo is minder gaan drinken 

en hij mag niet meer tegen ons schreeuwen.’ Inmiddels heeft Theo ‘duizend procent 

vertrouwen in zijn begeleiders’, zoals hij zelf zegt. ‘Jay doet alles voor me en Patricia

komt me elke week helpen met schoonmaken. Daar ben ik echt blij mee, want ik 

hou van netjes.’

De muren van Theo’s woonunit zijn versierd met tekeningen, ansichtkaarten, 

posters van Vitesse en er hangt ook een poster van de Efteling. ‘Ik ben samen met 

Jay een dagje naar de Efteling geweest. Dat was mijn grootste droom en de mooiste 

dag van mijn leven! Eigenlijk is tegenwoordig elke dag een mooie dag. Ik heb een 

dak boven mijn hoofd, ik krijg eindelijk hulp en ik heb mijn tv, mijn stripboeken en 

mijn biertje. Het is ook fijn dat ik geen overlast meer veroorzaak en dat ik geen rare 

dingen meer hoef te doen om aan drugs te komen, want ik ga drie keer per week 

naar de heroïne-unit in Arnhem.’ 

Jay: ‘Toen ik Theo voor het eerst ontmoette, vroeg ik me af of hij het wel zou kunnen. 

Ik twijfelde of we eraan moesten beginnen. Nu kennen we elkaar en zien we dat 

hij het wel kan. Ik zie dat hij zichzelf kan zijn hier. Hij mag wat kabaal maken en 

hij wordt met rust gelaten als hij dat wil.’ Theo is heel dankbaar voor deze kans.  

‘Ik ga hier nooit meer weg.’ Dan wijst hij door zijn slaapkamerraam naar de begraaf- 

plaats die tussen de bomen door te zien is. ‘Als ik dood ga, wil ik dáár begraven 

worden. Ze kunnen me er zo met een kruiwagen naartoe brengen.’ 

Geïnterviewden: Theo*, cliënt; Jay van de Brandt, begeleider.

* Om privacyredenen gefingeerd

‘Ik ga hier nooit meer weg’
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0.6 “Hier kan ik mezelf zijn.”



18 ‘Samen met de wijkbewoner gaan we op zoek naar oplossingen’

Regio Ede  Gemeenten geven op verschillende manieren vorm aan de decentra- 

lisatie van taken vanuit de overheid. Vaak gebeurt dat in de vorm van sociale 

(wijk)teams. Dat geldt ook voor de gemeente Ede, die in 2013 als pilot twee 

sociale teams oprichtte. Professionals met verschillende expertise, waaronder  

de RIBW AVV, werken in dit team nauw samen om vragen en problemen van 

burgers die het alleen niet redden direct te ondersteunen om erger te voor- 

komen. ‘We begeleiden mensen bij het zélf oplossen van hun problemen.’

Roul werkt als projectleider bij de gemeente Ede en is verantwoordelijk voor het 

opzetten en aansturen van een sociaal team: ‘We hebben ons bij de samenstelling 

van de sociale teams laten leiden door de bestaande wijkprofielen. Hieruit kunnen 

we opmaken welk type vragen we vanuit deze wijk kunnen verwachten. Het bleek 

dat wij voor deze wijken teams moesten samenstellen met kennis vanuit Jeugdzorg, 

GGZ, maatschappelijk werk, wijkverpleging en de gemeente.’ Inge zit namens de 

RIBW AVV in team Veldhuizen en Hans in het team Ede-Zuid. In 2013 startten deze 

teams als pilot. In 2014 worden de huidige teams permanent en komen er nog 

twee teams bij.

Familie, buren of politie en andere instanties kunnen bij het sociaal team hun 

zorgen of vragen over een wijkbewoner kenbaar maken. Ook de bewoner zelf kan 

zich aanmelden. Roul krijgt deze meldingen binnen. ‘We kijken wie er binnen het 

team beschikbaar is. Deze persoon gaat naar de wijkbewoner om te kijken wat  

er aan de hand is.’ Hans: ‘De insteek van het team is heel prettig. We komen niet 

controleren of bepaalde maatregelen opleggen. We zijn geïnteresseerd in wat er 

aan de hand is en hoe we kunnen helpen. Net als tijdens mijn werk voor de RIBW 

vraag ik mensen waar ik ze bij kan helpen. Onlangs was ik bij een familie die overlast 

veroorzaakte. Ze waren blij met mijn komst omdat ze zelf geen oplossing zagen. 

Samen zijn we daarnaar op zoek gegaan.’ 

Inge ziet veel overlap met haar werk als zorgbemiddelaar bij zorgbemiddeling.  

‘In het sociaal team gaan we nog meer uit van de vraag van de wijkbewoner,  

en die vraag wordt niet geproblematiseerd. We praten er met elkaar over aan de 

keukentafel en gaan aan de slag. Binnen het eigen netwerk van de wijkbewoner 

zoeken we naar een oplossing. Voorheen gebeurde het in de zorg nog te veel dat 

hulpverleners dingen uit handen namen.’ 

Hans en Inge zien dat de werkwijze nu al vruchten afwerpt. ‘We krijgen veel meer 

voor elkaar omdat we korte lijntjes hebben met alle instanties binnen ons team.’ 

Inge zag laatst hoe mooi dat uitpakte voor een familie. Zij moest naar een gezin 

waar een extra familielid in huis was komen wonen. Het was een meervoudig 

gehandicapte jongen die volledige verzorging nodig had. Van de woningbouw 

kreeg de familie te horen dat hij niet in het huis mocht blijven wonen. ‘Het was 

een bureaucratisch besluit, puur genomen vanaf papier. Ik ben toen met iemand 

van de woningbouw gaan kijken en zag hoe liefdevol deze jongen verzorgd werd 

waardoor hij niet in een instelling hoefde te wonen. Doordat we het met onze 

eigen ogen zagen, konden we het besluit terugdraaien. We hebben deze jongen 

een toekomst bij zijn familie gegeven.’ 

Geïnterviewden (v.l.n.r. op de foto): Hans Gaal, begeleider; Inge Kuiper, zorgbemiddelaar;  

Roul Wessels, projectleider gemeente team Ede-Zuid.
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0.7 “We zijn er niet om te controleren 

of maatregelen op te leggen.”



20 ‘Ik wil nieuwe mensen ontmoeten’

Regio Overbetuwe/Lingewaard  Rob heeft nog nooit een vaste baan gehad.  

Hij heeft het wel geprobeerd, maar er speelde te veel in zijn leven om het vol te 

houden. Op een dag had hij er schoon genoeg van en zocht naar rust.’ Die vond 

Rob in een fijne werkplaats van SIZA, maar helaas sloot die onlangs haar deuren. 

‘Samen met mijn begeleider zoek ik nu naar iets waar ik me prettig en gewaar-

deerd voel.’ 

‘Ik heb mijn hele leven al onrust gehad’, vertelt Rob. ‘Als ik het niet meer naar mijn 

zin had, ging ik ervandoor en maakte ik onverstandige keuzes. Toen ik vader werd, 

werd ik “wakker” en besloot ik iets van mijn leven te maken.’ Dat gaat niet zonder 

slag of stoot, maar zijn begeleider Annemiek ondersteunt hem in dit proces. Rob: 

‘Ik was ronduit verbaasd toen ik ontdekte hoe zij met mij omging. In de begeleiding 

vroeg ze mij wat ik wilde en die vraag had ik nog niet eerder gehad. Mij werd altijd 

verteld wat ik moest doen.’ Annemiek: ‘Vanuit onze SRH-methodiek vragen we 

cliënten wat ze willen. We kijken naar hun interesses, hun mogelijkheden en 

kwaliteiten. Rob wilde graag een nieuwe sociale kring opbouwen. Dat was zijn 

grootste wens en de reden om werk te gaan zoeken.’

Annemiek vond een plek voor hem bij SIZA waar hij in een drukkerij inpakwerk 

deed. Rob: ‘Ik kwam helemaal tot rust. Als ik op de werkplaats kwam, waren 

mensen blij me te zien. Dat was gewoon super!’ Annemiek bezocht Rob op zijn 

werk: ‘Ik vind het belangrijk om te kijken hoe het met de cliënt gaat op het werk. 

Dat was een goede zet, want ik zag een totaal ander mens. Hij zat gewoon rustig 

te werken. Zo had ik hem nog nooit gezien.’ Groot was de teleurstelling toen de 

drukkerij dichtging. Rob:’ Echt jammer! Ik was zo blij dat ik wat omhanden had  

en ik zat in een fijn ritme.’

Gelukkig zou er binnen afzienbare tijd een plek voor hem vrijkomen bij een boek- 

binderij, maar omdat Rob een paar weken ziek thuis zat, vergaten ze hem bij de 

sollicitatierondes. Annemiek: ‘Ik moest flink mijn best doen om hem toch te laten 

meedoen aan de sollicitaties.’ Rob: ‘Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik hoorde 

dat ze me binnenboord wilden houden.’ Helaas kwam Rob er na verloop van tijd 

achter dat het werk niet bij hem paste. ‘Ik had één collega en die zat de hele dag 

met haar rug naar me toe. Daar werd ik niet gelukkig van, want ik wil juist nieuwe 

mensen ontmoeten.’ 

De zoektocht naar een geschikte plek voor Rob is opnieuw begonnen. Annemiek: 

‘Als “verjaardagscadeau” heb ik Rob meegenomen naar een aantal plekken waar hij 

naartoe zou kunnen: KUNSTportaal en In de Weerd. Rob: ‘Het was een hele leuke 

dag! Bij KUNSTportaal voelde ik me op mijn gemak. Duizend procent zeker dat ik 

daar een keer naartoe ga!’ Ondertussen blijven Annemiek en Rob zoeken naar een 

geschikte werkplek. ‘Ik wil zo graag aan het werk, want ik mis het echt!’ 

Geïnterviewden: Rob, cliënt; Annemiek Kloppenberg, begeleider (niet op de foto).
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0.8 “Ik zoek een  

baan waarin ik  

me prettig en  

gewaardeerd  

voel.”



22

Regio Arnhem West  Drie jaar geleden ging Dries na een scheiding terug naar zijn 

geboorteplaats Arnhem. Hij had niets meer en hoopte een nieuwe start te kunnen 

maken in de voor hem zo vertrouwde stad. Dat liep anders dan gehoopt, want 

Dries leefde drie jaar op straat. Een half jaar geleden accepteerde hij hulp en kreeg 

hij een woning via het project Housing First van de gemeente, de RIBW AVV, 

Menzis en Vivare. ‘In mijn huis kan ik bijkomen van het overleven op straat.’

Housing First is in 2013 als proef van start gegaan met vier woningen. In 2014 is 

dat uitgebreid tot tien woningen die beschikbaar zijn voor langdurig daklozen met 

psychiatrische of psychosociale problemen. Zij krijgen de woning toegewezen als 

ze hulp accepteren en zich als een goed huurder gedragen. Het idee erachter is dat 

deelnemers zich beter gaan voelen en daardoor minder gebruikmaken van dure 

opvangvoorzieningen. Dries beaamt dat: ‘Ik kan nu weer iets gaan opbouwen.  

Op straat is dat onmogelijk.’ Het begon allemaal drie jaar geleden toen hij zijn leven 

in Vlissingen achter zich liet en op de trein stapte naar Arnhem. ‘Ik was trots dat  

ik schuldenvrij was, maar ik had helemaal niets. Ik had alleen een shaggie en een 

aansteker bij me.’ 

In Arnhem kon hij alleen geen woning vinden om een nieuw leven op te bouwen. 

‘Ik had geen meettijd waardoor ik niet in aanmerking kwam voor een woning. Met 

grote tegenzin ging ik elke dag naar de daklozenopvang. Vreselijk vond ik het om 

tussen de verslaafden te slapen, want zelf gebruik ik geen drugs. ’s Ochtends om 

6.35 uur liep ik de deur uit. ’s Avonds laat, vijf minuten voor sluitingstijd, kwam ik 

weer binnen. Precies op tijd om mijn bed te houden.’ Dries vond zo zijn manieren 

om de dag door te komen. ‘In de ochtend dronk ik koffie bij de benzinepomp in de 

buurt. Daarna ging ik sporten in het park en kocht ik met mijn dak- en thuislozen-

uitkering een abonnement op de dierentuin. Dat was een tactische investering, 

want als het koud was, kon ik mezelf opwarmen in de Dessert of Bush.’ 

Dries werd inventief om zijn eten bij elkaar te verzamelen. Bij de Albert Heijn hebben 

ze de lekkerste bonenkoffie en ook de beenhamrolletjes die je kunt proeven, zijn 

lekker’, lacht hij. ‘Ik had zo mijn adresjes waar ik goedkoop aan een maaltijd kon 

komen.’ Nu hoeft dat gelukkig niet meer. Dries kookt nu zijn eigen potje. ‘Toen ik 

de sleutel kreeg, was ik dolgelukkig. Ik heb toen voor het eerst in drie jaar gekookt 

voor mezelf. Mijn moeders kippensoep heb ik gemaakt. Heerlijk! En daarna heb ik 

ontzettend lekker geslapen in mijn eigen bed.’ 

Bij 2Switch heeft hij de spulletjes voor zijn huis gekocht. ‘Ik wil mijn huisje verder 

opknappen, maar daar heb ik meer geld voor nodig. Nu ben ik vooral druk met het 

leren omgaan met de computer. En eigenlijk ben ik nog steeds aan het bijkomen 

van het leven op straat. Het is echt overleven, verschrikkelijk. Ik ben er nog moe van.’ 

Dries gaat trouwens nog steeds graag naar buiten. ‘Gek genoeg ga ik nog vaak 

naar de plekken waar ik veel kwam in die tijd. Het grote verschil is alleen dat ik nu 

naar huis kan wanneer ik dat wil. Die sleutelbos met mijn huissleutels koester ik 

nog steeds elke dag.’ 

Geïnterviewde: Dries*, cliënt.

*Om privacyredenen gefingeerd

‘Ik koester mijn sleutelbos nog elke dag’
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0.9 “Ik kan nu weer iets gaan opbouwen. 

Op straat is dat onmogelijk.”
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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 Westervoort  De RIBW AVV werkt volgens de SRH-methodiek, die uitgaat 

van de krachten en de mogelijkheden van de cliënt. De begeleiders van Irma en 

Jeanne-Marie, die lange tijd beschermd woonden, zagen dat ze klaar waren voor 

de volgende stap richting meer zelfstandigheid. ‘Wij geloofden in hun kunnen.’ 

Samen met de dames is gekeken naar wat ze nodig hadden om die stap te kunnen 

zetten. Ze hervonden hun kracht en zowel Irma als Jeanne-Marie nam intrek in 

een eigen huis. ‘Eindelijk heb ik weer een thuis.’ 

Voordat Irma en Jeanne-Marie ziek werden, woonden ze zelfstandig met hun 

gezinnen zonder begeleiding van de RIBW. Een ziekteperiode maakte daar bij 

beiden een eind aan. Irma: ‘Na een opname ben ik naar een beschermde woon-

vorm verhuisd. Ik had weliswaar mijn eigen appartementje, maar ik kon altijd een 

beroep doen op de begeleiding in het kantoor drie verdiepingen lager.’ Jeanne-

Marie woonde in een beschermde woonvorm op een groep: ‘Toen het nog heel 

slecht met me ging, zat ik alleen maar op de bank. Ik was zo lui als een aardvarken 

en woog 35 kilo zwaarder dan nu. Ik werkte wel mee in het huishouden, maar niets 

ging van harte.’ Na het overlijden van haar broer gebeurde er iets opmerkelijks in 

haar leven. ‘Ik werd opgenomen en begon weer te vechten. Na de opname kon ik 

het leven weer dragen. Dat was echt de ommekeer. Opeens had ik weer zin om te 

koken en deed ik het huishouden met plezier.’ 

Angela: ‘Vanuit de SRH-methodiek kijken we naar de krachten en dus de mogelijk-

heden van cliënten. Mijn collega’s en ik zagen dat deze dames hun kracht 

hervonden hadden en een basis hadden opgebouwd om weer zelfstandig te 

kunnen wonen. Maar dat vonden ze best spannend. Samen met de dames hebben 

we gekeken naar wat zij nodig hadden om die stap te kunnen zetten.’ Irma vond 

het praktische aspect vooral ingewikkeld: ‘Ik had geen geld en geen uitzet meer 

omdat ik alles heb moeten verkopen toen ik opgenomen werd. Hoe ik dat moest 

regelen wist ik echt niet.’ Irma is haar begeleider Angela nog altijd erg dankbaar 

dat ze het geregeld heeft. ‘Ze bracht me in contact met mensen van de kerk en ik 

mocht spullen gaan uitzoeken van overleden mensen. Ik heb zulke mooie dingen 

bij elkaar verzameld. Mijn huisje is erg gezellig geworden!’

Ook Jeanne-Marie is blij dat ze de stap gezet heeft. ‘Mijn huisje is echt mijn thuis. 

In de woonvorm had ik alleen een slaapkamer voor mezelf. Nu kan ik in mijn eigen 

huisje mijn tweelingdochters ontvangen en ik heb twee katers, Thijsje en Thommie. 

In de woonvorm hadden de medebewoners daar waarschijnlijk moeilijk over 

gedaan. Nu word ik ’s ochtends wakker gemaakt door de kat die wil eten. Heerlijk!’ 

Een keer in de week komt de begeleiding langs. Jeanne-Marie: ‘Ik ben niet meer  

zo zwaar op de hand, waardoor we echt een gesprek van mens tot mens hebben. 

Als ik tussendoor een vraag heb, klop ik aan bij mijn buurvrouw. Ze heeft me al 

leren e-mailen.’ Ook Irma is ontzettend opgeknapt: ‘Ik ben weer de Irma en de 

moeder van vroeger. Dat ik weer de oude zou worden, had ik nooit gedacht!’ 

Geïnterviewden: Jeanne-Marie en Irma, cliënt; Angela Jansen, begeleider (niet op de foto).

‘Mijn huis is mijn thuis’
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0.7 “De cliënt 

geeft aan wat  

nodig is om de 

stap naar zelf-

standigheid te 

kunnen zetten.”
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Regio Wageningen  Franky Goris en Martijn Timmermans zijn helemaal klaar met 

de grijze sluier die over de zorg hangt. De “kommer- en kwelcultuur”, zoals ze die 

noemen. ‘In de behandelkamer ligt de focus vooral op alles wat cliënten niet 

kunnen. Daar wordt geen mens beter van.’ De RIBW AVV gaat uit van wat cliënten 

wél kunnen en willen. Aansluitend op deze herstelondersteunende werkwijze 

zette de heren de herstelcursus “Krachtverhalen” op voor cliënten. ‘Je kunt het 

levensvuur pas laten branden, als je mensen vraagt naar hun passies en dromen.’

John is een van de deelnemers van de herstelcursus “Krachtverhalen”. ‘Lange tijd 

waren mijn dagen gevuld met somberheid en leegte. Ik kwam de deur niet meer 

uit. Maar sinds de herstelcursus zie ik het licht weer schijnen. Ik schilder elke dag 

en ga eten bij het inloopcafé. Na een opname van 23 jaar voel ik steeds meer dat  

ik wél de moeite waard ben.’ Dit is een klassiek voorbeeld van hoe een herstel-

cursus van de RIBW AVV zijn werk kan doen. Het herstelondersteunende aanbod 

biedt cliënten de kans om te werken aan herstel, empowerment en ervarings-

deskundigheid. Cliënten komen erdoor in beweging en ze ontmoeten mensen  

die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat geeft hoop en vertrouwen. 

Bij Franky en Martijn ontstond het idee toen Franky in behandeling was. ‘In de 

behandelkamer werd ik uitgekleed tot op het bot. Ze analyseerden wat er 

allemaal mis met me was.’ Martijn vroeg Franky op een dag: ‘Vraagt iemand je 

eigenlijk wel eens naar je dromen? Of naar de dingen waar je trots op bent?’ 

‘Nooit!’, antwoordde Franky. ‘Dromen en kwaliteiten staan niet in de DSM*’, zegt 

hij gekscherend. Daarover verwonderde Martijn zich: ‘Hoe kun je dan mensen in 

hemelsnaam inspireren om te herstellen?’ Franky stelt de vraag daarom nu zelf 

aan cliënten die de herstelcursus “Krachtverhalen” volgen. ‘We vragen mensen 

hun dromen op papier te zetten en de situaties waarin ze hun kracht ervaarden. 

Eerst gewoon met pen en later op mooi papier met een kalligrafeerpen. Deze 

verhalen stoppen ze in een krachtenbundel die ze later kunnen teruglezen.’ 

Annie volgt de cursus “Krachtverhalen” ook. Ze heeft regelmatig steun aan de droom 

die ze opschreef in de cursus: ‘Mijn droom is om als modeontwerpster Coco Chanel 

te zijn. Thuis zit ik graag achter de naaimachine. Omdat ik me de laatste tijd niet 

zo goed voel, is het niet zeker of ik nog wel zelfstandig kan blijven wonen. Als ik 

eraan denk dat ik mijn naaihoekje met mijn lapjes en bandjes moet opgeven omdat 

ik beschermd moet gaan wonen, put ik de kracht uit mijn droom om door te zetten.’ 

Ellen herkent dat: ‘Soms lees ik terug hoe zwaar ik het heb gehad. Het helpt me om 

te lezen hoe ik uit zo’n inzinking ben gekomen.’ Dat is precies waar het om draait, 

vindt Franky: ‘Als je leest hoe het je gelukt is om uit een dal te komen, weet je dat 

je de kracht hebt om het weer te doen als dat nodig is.’ 

Geïnterviewden (v.l.n.r. op de foto): John, Ellen, Franky, Annie en Martijn.

* Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

‘Ik put kracht uit mijn dromen’
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0.8 “Het levensvuur gaat branden als je vraagt naar 

iemands passie en dromen.”
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Regio Arnhem Zuid  Marina en Leo zijn ZO-ambassadeurs. Zij organiseren 

activiteiten voor medecliënten die in het teken staan van eigen regie en herstel 

(ZO). Het zijn inspirerende bijeenkomsten, die niet alleen leerzaam zijn voor de 

deelnemers, maar ook erg verrijkend voor hun eigen herstel. ‘Het geeft richting 

aan een toekomst die ik kan opbouwen vanuit mijn eigen kracht.’ 

In de woonkamer van de woonvorm waar Leo en Marina wonen, liggen zes kleurige 

ZO-flyers op tafel. Leo houdt ze als een waaier vast: ‘Dit zijn de zes activiteiten die 

we het afgelopen jaar georganiseerd hebben met de andere ZO-ambassadeurs 

Esther, Jonne en Annette.’ Marina vult aan: ‘De activiteiten staan in het teken van 

bewustwording en het herontdekken van je kracht als cliënt.’ 

Tweemaandelijks organiseren de ambassadeurs een activiteit voor de cliënten  

in hun regio. Leo: ‘We hebben een film laten zien, een wandeling georganiseerd, 

het spel “Een steekje Los” gespeeld en theatergroep Firma Zorgbehang heeft een 

toneelstuk gespeeld met stereotype verhalen uit de psychiatrie.’ Een grappige en 

herkenbare scène was een gesprek in de behandelkamer tussen een psychiater  

en een cliënt: “Hoe voelt u zich vandaag?” “Niet zo goed”, waarop de psychiater 

antwoordt: “Wat vervelend voor u, de tijd is om!” Leo: ‘Het geeft een beeld van 

wat er allemaal mis kan gaan in de communicatie en het maakt je sterker om  

te zeggen wat je wel en niet prettig vindt.’

Bij elke activiteit staat het delen van ervaringen centraal. De Wandeling is daarvan 

een mooi voorbeeld. Leo: ‘We gaan met een groep mensen wandelen die in twee- 

tallen in gesprek gaan. We delen kaartjes uit om de gesprekken op gang te brengen

en mensen vertellen elkaar hun levensverhaal.’ Marina: ‘Je komt in een goed gesprek  

terecht met iemand die je nauwelijks kent. Als ik eraan terugdenk, voel ik me weer 

opgetogen. Ik voelde zo duidelijk: “Ik ben niet de enige!”’ 

Leo en Marina organiseerden ook een avond waarop een ervaringsdeskundige en 

een cliënt hun levensverhaal vertelden. Dat heeft diepe indruk gemaakt. Leo: ‘De 

kracht die uit dat verhaal spreekt, is zo bijzonder. Het geeft moed om iets van je 

leven te maken. Misschien kan ik dit ook wel!’ Het verhaal heeft Marina ook veel 

hoop gegeven: ‘Het heeft mij geïnspireerd mijn eigen ervaringskennis te gaan 

gebruiken als ervaringswerker. Op het congres Meet the Xperts ben ik met andere 

ervaringsdeskundigen in contact gekomen en ik dacht alleen maar: “Dit wil ik ook!”. 

Ik ben nu aan het onderzoeken hoe ik dat ga doen.’ 

Terugkijkend op hun eerste jaar als ZO-ambassadeurs voelen Leo en Marina hoe 

hun eigenwaarde en zelfvertrouwen gegroeid zijn. Marina: ‘Ik heb het maar mooi 

gedaan. Eerder zat ik alleen op mijn kamer en durfde ik niet eens naar de winkel. 

Nu geef ik zelfs gastlessen op ROC Rijn IJssel. Het voelt goed dat ik mijn zelfstan-

digheid terugkrijg.’ Leo ervaart dit ook zo. ‘Ik hoop dat de activiteiten hetzelfde 

effect hebben op onze medecliënten, want het wordt steeds duidelijker dat we 

veel meer kunnen dan we denken!’ 

Geïnterviewden: Leo en Marina, cliënt.

‘Ik bouw vanuit mijn eigen kracht aan mijn toekomst’
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0.9 “Het geeft moed  

om weer iets van je  

leven te maken.”
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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 “Ontwikkelen van eigen mogelijkheden, eigen 

verantwoordelijkheid” Jolanda Balder, begeleider 

Arnhem Noord
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Regio Rheden/Dieren  Van de grijze muis die Claudia vroeger was, is niets meer 

over. Ze staat positiever in het leven en ze straalt weer. Vooral als ze vertelt over 

haar werk op de zorgboerderij, de activiteiten in het inloophuis en haar nieuwste 

uitdaging als cliëntkwartiermaker. Samen met een kwartiermaker gaat zij op pad 

om de participatie van kwetsbare mensen in de wijken te vergroten. ‘Vroeger 

dachten mensen dat ik dit niet zou kunnen en zelf dacht ik het ook. Ik was toen 

somber, nu voelt het alsof ik elke dag op een roze wolk zit.’

Lange tijd woonde Claudia in een instelling waar de begeleiding gespecialiseerd 

was in autisten met een verstandelijk beperking. ‘Ze waren niet ingesteld op 

autisten met een hoog niveau. Ik heb me jarenlang rot en eenzaam gevoeld.’  

Maar dat veranderde toen ze bij de RIBW AVV in een Centraal Wonen-complex 

terechtkwam. ‘Ik kreeg een begeleider die me goede tips gaf.  

Zo kon ik erg in negatieve gedachten blijven hangen waardoor ik geen zin meer 

had om te koken of iets buitenshuis te ondernemen. Op advies van mijn bege- 

leider houd ik tegenwoordig een “positief schriftje” bij. Het lukt me nu beter  

om die negatieve spiraal zelf te doorbreken. Vandaag heb ik in mijn schriftje 

geschreven dat de merel floot. Dat betekent dat het lente is en dat maakt me blij.’

Claudia werkt op de zorgboerderij, bezoekt het inloophuis, ze zit in de regionale 

adviesraad (RAR) en ze doet aan fitness. ‘Het geeft me een goed gevoel dat ik iets 

moois van mijn dag maak. Ik vind het fijn om meer met mensen samen te zijn.’  

In het begin moest Claudia daar overigens wel erg aan wennen. ‘Ik vond het heel 

spannend, maar ik heb geleerd om te zeggen hoe ik me voel. Dat helpt zo goed, 

dat ik meer kan genieten van de gezelligheid.’ Niet alleen het gezelschap doet haar 

goed. Ze zet grote stappen in haar ontwikkeling en elke keer overtreft ze zichzelf. 

Bijvoorbeeld in haar rol in de cliëntenparticipatie. ‘Vroeger durfde ik echt geen vraag 

te stellen in de klas, maar dat is nu anders. Als RAR-lid ben ik naar de Gemeente 

Rheden geweest. Tijdens het overleg durfde ik echt mijn zegje te doen’, vertelt 

Claudia trots. 

Claudia is ook ZO-ambassadeur bij de RIBW. Ze organiseert activiteiten die  

medecliënten in hun kracht zetten. De allernieuwste overwinning op haar 

zelfvertrouwen is haar rol als cliëntkwartiermaker. Samen met een kwartier- 

maker gaat zij op pad om cliënten en welzijnsinstellingen met elkaar in contact  

te brengen. ‘Ik wil medecliënten laten ervaren hoe fijn het is om er een leuke  

dag van te maken. Ik ga met hen mee als ze niet alleen naar een activiteit durven.’ 

Dat ze zover is gekomen, kan Claudia eigenlijk nog niet echt geloven. ‘In mijn 

verleden is zo vaak tegen me gezegd dat ik het niet kon. Die gedachte speelt soms 

nog bij me op en die wil ik graag loslaten, zodat ik volop kan genieten van alle 

leuke dingen die ik doe. Samen met mijn begeleider praat ik over manieren om 

die gedachte steeds meer te laten varen. En dat lukt goed, want ik verras mezelf 

en mijn omgeving steeds opnieuw. Elke keer blijkt dat ik nog meer kan dan ik 

dacht!’ 

Geïnterviewde: Claudia, cliënt.

‘Ik verras mezelf en mijn omgeving steeds opnieuw’
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me beter om 

die negatieve 

spiraal te 

doorbreken.”
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RIBW deWaard  In 2011 sloegen Pro Persona en RIBW AVV de handen ineen. 

Samen ontwikkelden ze een geïntegreerd aanbod van behandeling en begelei-

ding om onnodige opnames in de GGZ te voorkomen. De woonvoorziening die 

eerder Resos Arnhem heette, is omgedoopt tot RIBW deWaard. De behandeling 

en begeleiding zijn ook beter op elkaar afgestemd. ‘Door onze expertise met 

elkaar te verweven kunnen we nog betere resultaten boeken.’ 

Cliënten voor wie een opname dreigt of voor wie een opname net te veel zorg biedt, 

is er RIBW deWaard. Een woonvoorziening waar de cliënt tijdelijk - voor de duur van 

drie tot zes maanden - verblijft. Daarna is de cliënt voldoende toegerust om de stap 

richting zelfstandiger wonen te zetten, met ambulante begeleiding of in een 

beschermde woonvorm. Cliënten krijgen behandeling van Pro Persona en begelei-

ding van de RIBW AVV. Aan de samenwerking ligt een duidelijke doelstelling ten 

grondslag. ‘We werken opnameverkortend of -voorkomend’, legt David uit. Ritchie 

vult aan: ‘Dat doen we allebei door invulling te geven aan onze eigen expertise. 

Als begeleider ga ik op zoek naar de kwaliteiten, krachten en dromen van cliënten 

die hen weer dichterbij zelfstandigheid brengen.’ De GGZ werkt historisch gezien 

vanuit het medische model waarbij gekeken wordt naar de oorzaak. David: ‘Ik kijk 

vanuit dit model naar cliënten en zoek naar een oorzaak en een oplossing. Dat onze 

focus verschillend is, is logisch vanuit onze expertise, maar duidelijk werd wel dat 

we onze werkwijze beter op elkaar moesten afstemmen.’ 

David: ‘Het gebeurde weleens dat een behandeling op individueel niveau vruchten 

afwierp, maar dat een cliënt niet goed te begeleiden was op de groep.’ Op zo’n 

moment kan Ritchie niet aan de slag met zijn taak, namelijk het herstellen van 

maatschappelijke rollen. ‘Dat gaf weleens frictie en dat was de reden waarom we 

flink geïnvesteerd hebben in het leren begrijpen van elkaars gedachtegang. David 

legt uit: ‘Soms is iemand in zijn behandeling nog niet klaar om in zijn maatschap-

pelijke rol te groeien. Dan is ons doel opnamevoorkomend werken. Soms geeft dat 

teleurstellingen, maar iemand is wel weer stabiel. Dan kan een plaatsing bij RIBW 

deWaard ook geslaagd zijn.’ Ritchie vult aan: ‘En soms is het andersom. Dan werkt 

de structuur die we op de groep bieden zo goed dat de behandeling succesvoller 

kan verlopen.’ 

Om de werkwijzen meer met elkaar te verweven, hebben de behandelaren en 

begeleiders één plan ontwikkeld. Ritchie: ‘Het behandelplan en het rehabilitatie-

plan gaan naadloos in elkaar over.’ David: ‘De RIBW stelt de wensen en behoeften 

van cliënten centraal. In mijn behandelmethodiek “acceptance and commitment 

therapy” werk ik daar ook mee. Het is voor mij belangrijk dat dit ook wetenschap-

pelijk onderbouwd is. Deze therapie toont aan dat het werken vanuit abstracte 

constructen als waarden en wensen, goede resultaten oplevert.’

Naast het samenvoegen van plannen en nieuwe begeleidingsmodules is ook de 

intakeprocedure aangepast. David: ‘Cliënten krijgen binnen vijf dagen een gesprek 

en het streven is ze binnen een week te plaatsen.’ De nieuwe werkwijze werpt zijn 

vruchten af. Ritchie: ‘Cliënten boeken sneller vooruitgang. Een cliënt zei laatst: “Ik 

ben me hier weer mens gaan voelen en ik voel me weer wat waard”. Dat is een 

mooi resultaat. Deze cliënt heeft ook de nieuwe naam RIBW deWaard bedacht: 

‘Het is een naam die echt een verhaal vertelt.’ 

Geïnterviewden: Ritchie van Oirschot, begeleider; David Rinsampessij, GZ-psycholoog.

‘We hebben onze expertise met elkaar verweven’ 
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0.5 “Het behandelplan  

en het rehabilitatieplan  

gaan naadloos in elkaar over.”
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Regio Arnhem Presikhaaf/Spijkerkwartier  Anderhalf jaar geleden verhuisden de 

bewoners van het voormalig ‘sociaal pension’ naar de wijk Presikhaaf waar zij hun 

intrek namen in een gloednieuw appartementencomplex aan de IJssellaan. Van 

een echte kennismaking met de nieuwe buren was het nog niet gekomen. Om de 

verbinding met de buurtbewoners te maken en wederzijds begrip en respect te 

kweken, organiseerde de RIBW AVV een gezellige en geslaagde burendag. 

Henna was een van de organisatoren van de burendag. ‘We hebben een bijzondere 

doelgroep en onbekend maakt onbemind. Onze cliënten vertonen door hun 

psychische problemen wel eens gedrag wat buren niet altijd begrijpen. Dat kan 

als overlast ervaren worden. We hoopten dat de buren onze cliënten zouden 

ontmoeten zoals wij ze kennen.’ Voor de gelegenheid werd de binnentuin tussen 

de huizen en het appartementencomplex ingericht als ontmoetingsplek. ‘We zijn 

bij de buurtwinkels geweest om te vragen of ze wilden bijdragen. Daar reageerden 

ze enthousiast op. We kregen waardebonnen, giften en planten. De plaatselijke 

supermarkt, de Indische toko en de snackbar verzorgden gratis hapjes en drankjes 

tijdens de burendag.’

Simon woont ook in het nieuwe complex aan de IJssellaan, een zogenaamde 

Beschermd Wonen-pensionvariant. ‘Er wonen allemaal kunstenaars naast ons, 

maar we communiceren nooit met elkaar. Dat vind ik jammer, maar dat is ook een 

beetje de tijdgeest, al die gescheiden levens.’ Buurman Niek herkent dat: ‘Ik kom 

uit een dorpje in Brabant waar iedereen elkaar kent. Hier is dat anders. In een stad 

zeg je ‘hoi’ tegen elkaar en dat was het. Ook in ons trappenhuis blijft het bij groeten, 

terwijl je de mensen hier dagelijks tegenkomt.’  

Op de burendag spraken Niek en Simon elkaar voor het eerst. Niek kende al een 

van de bewoners van het appartementencomplex. ‘Ik geef hem gitaarles, maar 

meer mensen kende ik niet. Tijdens de burendag heb ik een aantal bewoners mijn 

muziekstudio laten zien.’ Voor Simon was dat het hoogtepunt van de dag. ‘Ik had 

de hoop dat er misschien wel een bandje zou ontstaan. Dat is een droom van mij 

van vroeger. Jarenlang speelde ik gitaar in de binnenstad van Arnhem. Ik droeg 

altijd een indianentooi, maar nu speel ik niet meer zo vaak omdat ik slecht ter 

been ben.’ 

Terugkijkend op de dag zijn Niek en Simon het met elkaar eens dat het een gezellige 

dag was. Simon: ‘Voorheen sprak ik nooit met de buren. Uit mijzelf zou ik die stap 

niet gezet hebben, maar ik vind het wel heel leuk om met ze te praten. Ik heb 

gesprekken met een paar toffe kerels gehad.’ Niek vult aan: ‘Het was zelfs zo gezellig 

dat mensen langer gebleven zijn. Een groepje ging Chinees halen en er werd een 

pingpongwedstrijd gehouden.’ 

Henna merkt dat er meer begrip is ontstaan door de open dag. ‘Onze buren komen 

nu sneller langs als ze ergens mee zitten. Er is altijd een medewerker die ze verder 

helpt als er vragen of klachten zijn. We kunnen niet alles oplossen, maar we staan 

altijd klaar om het met elkaar te bespreken en een toelichting te geven als dat 

nodig is. De burendag heeft daarin een mooie opening gegeven. Het is zeker voor 

herhaling vatbaar.’

Geïnterviewden: Henna van Maanen, gastvrouw (niet op de foto); Niek Lucassen, buurman; 

Simon, cliënt.

‘Onbekend maakt onbemind’



39

0.6 “We willen dat de buren onze cliënten ontmoeten  

zoals wij ze kennen.”
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Regio Arnhem Noord  Mario sloopte als kind al computers uit elkaar. Zo ontstond 

zijn liefde voor het vak. Jarenlang maakte hij lange dagen als systeembeheerder. 

Totdat hij een burn-out kreeg. Hij had verschillende baantjes om weer te re-inte- 

greren, maar zijn hart ging er niet sneller van kloppen. Tot hij bij opleidingscentrum 

Relay terechtkwam. Hier krijgt hij de kans terug te keren in het arbeidsproces. 

‘Eindelijk zit ik weer lekker in mijn vel.’

In opleidingscentrum en leerbedrijf Relay werken en leren cursisten met een 

Wajonguitkering voor een baan in de ICT of de grafische sector. Relay-directeur 

Richard begeleidt cliënten van de RIBW AVV: ‘Tijdens mijn eerste kennismaking 

met Mario klikte het gelijk’, vertelt Richard. ‘Ik zag iets in hem. Hij heeft heel  

veel kennis van computers. Ik kan met hem écht kan sparren over ingewikkelde 

computerzaken.’ Mario is blij dat hij eindelijk een plek heeft gevonden waar hij 

zijn computerkennis kan delen. ‘Veel mensen begrijpen deze materie niet, ik kon 

er met niemand over praten.’ 

Voor zijn start bij Relay kampte Mario met een burn-out. ‘Tandenpoetsen was me 

nog te veel. Ik lag hele dagen op bed of ik speelde computerspelletjes.’ In die tijd 

werd Mario bij de RIBW begeleid door Jeroen: ‘Toen ik Mario net leerde kennen, zag 

ik dat er veel moest gebeuren, maar waar ik moest beginnen wist ik eigenlijk niet. 

Op een gegeven moment zag ik bij hem een vuurtje gaan branden als hij over 

computers praatte. Dat gaf richting aan zijn proces. Ik begon steeds meer in hem 

te geloven en we zijn ons op die droom gaan richten. Mario is daar dankbaar voor: 

‘Hij zag dingen in mij die anderen niet zagen. Jeroen en ook mijn andere begeleider 

Eveline, hielpen me om inzicht in mezelf te krijgen. Ik snapte ineens beter waarom 

er al die tijd niets uit mijn vingers gekomen was. Dat inzicht hielp me om mijn 

schouders er onder te zetten.’ 

Richard begeleidt cursisten zoals Mario. ‘We werken hier in een relaxte sfeer en 

leggen niet te veel druk op onze cursisten.’ Mario vindt het fijn dat hij in zijn eigen 

tempo kan werken. ‘Als ik mijn dag niet heb, kan ik bellen dat ik wat later kom.  

Ik krijg dan geen wijzend vingertje als ik er weer ben, maar Richard vraagt juist 

hoe het met me gaat.’ Richard ziet dat Mario een enorme groei doormaakt. 

‘Onlangs gaf hij één van de andere cursisten uitleg. Dat heb ik iemand nog niet 

eerder zo duidelijk zien doen. Bijzonder! Als je verstand hebt van computers, is dat 

vaak moeilijk uit te leggen aan anderen.’ Richard waardeert Mario enorm. ‘In het 

begin was Mario een bang hondje met weinig zelfvertrouwen. Maar toen zag ik al 

de kwaliteiten in hem die hij nu laat zien. Hij lost dingen op een goede manier op 

en zet zich voor honderd procent in. Ik zie in hem een waardevolle toekomstige 

medewerker.’ Mario kan het haast niet geloven. ‘Het is mijn grootste droom weer 

een betaalde baan te vinden in de ICT. Hier heb ik de perfecte plek gevonden om 

daar naartoe te werken. Ik hoop er stiekem op, maar ik durf er eigenlijk niet aan 

te denken. Dat is denk ik een soort zelfbescherming, maar misschien zit er wel 

meer in, wie weet!?’ 

Geïnterviewden: Mario, cliënt (foto); Richard de Boer, directeur Relay; Jeroen Zwaal, begeleider.

‘Inzicht in mezelf hielp me om mijn schouders eronder te zetten’
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0.7 “Ik zie in hem een waardevolle  

toekomstige medewerker.”



Wat hebben we in 2013 gerealiseerd?
Op weg naar de realisatie van de beleidsvoornemens, zoals beschreven in het 
meerjarenbeleidsplan 2010-2015 (incl. de SMART geformuleerde eindresultaten 
voor 2015) staat de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (hierna te noemen: RIBW) er 
eind 2013 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 meegewerkt aan 
het ontwikkelen en implementeren van een format voor de invoering van 
trajectfinanciering. Eind 2012 heeft de RIBW vervolgens vanuit de Wmo voor 
2013 wederom een subsidie toegekend gekregen voor zorgbemiddeling en 
psychosociale begeleiding. Het beleid van de gemeente Arnhem was 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 in 2012 een intensieve samenwerking aangegaan 
met JONA om de opvang en hulp aan zwerfjongeren binnen de gemeente 
Arnhem te continueren. Dit met het doel de stichting JONA op te heffen en het 
inloophuis en de logeerfunctie over te dragen aan de RIBW. Dit heeft in 2013 
zijn beslag gekregen. De geplande uitbreiding van het aantal wooneenheden 
in het kader van ‘onconventioneel wonen’ in Arnhem heeft niet plaats kunnen 

 vinden, ondanks dat de gemeente Arnhem in samenwerking met onder meer 
 de woningcorporaties naarstig heeft gezocht naar een goede locatie. Op het 
 moment van schrijven van dit verslag ligt er een optie om te onderzoeken of 

de gemeente Lingewaard hierin iets kan bieden. Wellicht komt hierover in 
2014 meer duidelijkheid. 

 Daarnaast zijn er in het kader van het gemeentelijk beleid met de titel ‘Minder 
Opvang Beter Leven’ vijf woningen gerealiseerd voor mensen uit het opvang-/
verslavingscircuit, volgens het beproefde concept van ‘Housing First’. Een 
concept waarbij men begint met het beschikbaar stellen van een woning 
gekoppeld aan een vrij intensieve vorm van begeleiding. De essentie is 
gelegen in het feit dat de cliënt in dit construct zijn/haar woning als het 
ware moet gaan en blijven ‘verdienen’. 

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 2013 was de instroom van cliënten 15 tot 20% hoger dan in 2012. Eind 2013 
stonden er (helaas) nog 30 mensen op de wachtlijst voor een eenpersoons 
BW-plek (zowel interne als externe 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. 
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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. 

 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 
had en heeft tot doel partijen aan elkaar te verbinden die vanuit de verschil-
lende invalshoeken met het vraagstuk te maken hebben, zodat er samen aan 
een oplossing gewerkt kan worden. Dit heeft er in 2013 in geresulteerd dat er 
per jaar twintig (betaalbare) woningen beschikbaar komen voor jongeren die 
eraan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen. In dat kader heeft de RIBW e.e.a. 
inmiddels ook ‘vertaald’ naar een maatschappelijke Business Case. In deze 
casus hebben we uiteengezet dat enerzijds door deze actie al negen jongeren 
konden doorstromen naar eigen woonruimte op het moment dat zij daaraan 
toe waren en anderzijds dat we ruim 1 miljoen euro konden ‘inverdienen’ 
doordat men niet langer dan nodig gebruik maakte van een AWBZ-gefinan-
cierde Beschermd Wonen-plaats. 

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 BW-plaatsen 
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 en 2013 hebben we geen nieuw Centraal Wonen-project gerealiseerd. 
Wel zijn er plannen ontwikkeld voor een Centraal Wonen-project in Duiven,  
in samenwerking met de plaatselijke woningcorporatie. Deze plannen konden 
helaas niet doorgaan vanwege de te lage mutatiegraad in het betreffende 
appartementencomplex. Per januari kent de RIBW in totaal vier Centraal 
Wonen-projecten. Zeer duidelijk is inmiddels dat het een variant is die de 
uitstroom uit Beschermd Wonen bevordert. 

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 
opnameafdeling 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 kreeg zijn beslag in 2013, toen de samen- 
werking met de (F)ACT-teams Ede en Wageningen startten. Eén van de 
begeleiders neemt deel in dit team. In Arnhem is enig oponthoud opgetreden, 
mede door directiewisseling bij Pro Persona, en moet e.e.a. nog nader worden 
afgestemd en geëffectueerd. Wel is binnen het Resos-project al intensief 
samengewerkt met FACT-team Zuid. 

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. 

 In 2012 is deze doelstelling vastgesteld en geïmplementeerd. De implemen-
tatie is in 2013 voortgezet. Inmiddels zijn we, volgens plan, aangeland bij de 
fase waarin ervaringsdeskundigheid wordt ingezet in de RIBW-teams. 
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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 woon- 
situatie, dagbesteding en sociale contacten. Met de uitkomsten van de MANSA 
vult de RIBW sinds 2012 de uitgevraagde prestatie-indicator 1.4 (verandering 
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 werd in 2013 organisatiebreed 
geïmplementeerd. Dit wordt voortgezet in 2014. 

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 ondersteuning 
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 en indien 
wenselijk ook nog worden doorontwikkeld. 

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 kreeg in 2013 zijn beslag. Ook dit traject wordt ondersteund door 

een externe deskundige. Het zorgpad met Pro Persona is geïmplementeerd. 
Het zorgpad ASS Jeugd (met het Leo Kannerhuis) is vastgesteld en ingegaan. 

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. Dit werd in 2013 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 Elst. 

 Wijkgericht werken wordt steeds meer een (dagelijks) thema binnen de RIBW. 
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 werkt actief 
mee in deze proeftuinen, die in 2013 vorm kregen. 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 door- 
ontwikkeld. Eind 2013 zijn er drie sociale wijk-/gebiedsteams in de sfeer van 
‘proeftuinen’ gestart. Twee onder regie van de gemeente Arnhem, één onder 
regie van de gemeente Ede. Evaluaties zullen in 2014 plaatsvinden, wellicht 
gevolgd door verdere uitbreiding van het aantal teams per gemeente. 

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 
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(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 
methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten met de zorg. De uit- 
komsten 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.

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 plaatsge-
vonden. In 2013 heeft de verdere decentrale implementatie plaatsgevonden 
en conform de planning vond de eindevaluatie begin 2014 plaats. 

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 
geworden. 

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. Eind 2013 heeft dit, conform het inmiddels 
vastgestelde beleid in deze, geresulteerd in het aanstellen van een familie-
vertrouwenspersoon. 

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 op dit gebied 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. 

 In het kader van bovenstaande is eind 2013 onderzoek gedaan naar de moge- 
lijkheid om via de RIBW een Praktijk Ondersteuner Huisarts (de zogenaamde 
POH’er) binnen een huisartsenpraktijk te plaatsen. Een POH’er die zich dan 
naast de reguliere POH’er specifiek bezighoudt met de RIBW-doelgroep oftewel 
de wijkbewoners die kampen met langdurige psychiatrische problematiek. 
Omdat er in de wijk Malburgen nauwe contacten zijn met de huisartsengroep 
waarmee we een pand delen, zal aldaar wellicht de eerste pilot kunnen 
plaatsvinden. 

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. 
De externe audit zijn we in 2012 moeiteloos doorgekomen en het vernieuwde 

45



HKZ-schema 2009 is inmiddels succesvol geïmplementeerd. In 2012 heeft er 
opnieuw een externe audit plaatsgevonden die wederom met een goed 
resultaat c.q. een goede beoordeling kon worden afgesloten. 

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 Menzis. De ketensamenwerking c.q. de werkgroepen die 
daaromtrent tot en met 2012 actief zijn geweest, onder meer op initiatief van 
Menzis (via de inkoopvoorwaarden), zijn inmiddels gestopt of doorgegaan 
onder andere titels. Zo is de keten in oprichting voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) gestopt vanwege te gering resultaat. In 2013 
is nog steeds de samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis rond de doelgroep 
mensen met autisme aan de orde, zoals het Experience-project in Oosterbeek 
en ook de samenwerking met Pro Persona rond het Resos-project en de kinder- 
en jeugdpsychiatrie. Inzake deze twee laatste projecten is inmiddels ook een 
maatschappelijke Business Case geschreven, dit met het doel meer expliciet 
aan te tonen wat het (maatschappelijk) rendement is van de (keten)samen-
werking. 

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

Organisatie gedaan. Naar aanleiding hiervan is geconstateerd dat het huidige 
systeem voldoet aan alle eisen 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. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat de huidige systematiek 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. In 2013 heeft de RIBW na uitgebreide 
verkenningen naar managementinformatiesystemen gekozen voor het systeem 
onder de naam ONS van leverancier Nedap. De implementatie hiervan is eind 
2013 ingezet, per januari 2014 was het operationeel. Verdere verfijning van 
het systeem en eventuele bijstellingen als gevolg van de invoering van dit 
nieuwe systeem in de managementinformatie zal in 2014 zijn beslag krijgen. 

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 woon- 
eenheid van minimaal 20 m2 inclusief een eigen sanitaire ruimte. 

 Na 2012 zijn er ook in 2013 verschillende wooneenheden bijgekomen die 
voldoen aan het nieuwe Programma van Eisen (PvE). In onder andere de regio’s 
Lingewaard, Rheden en Ede is weer een aantal wooneenheden gerealiseerd 
dat geheel voldoet aan het nieuwe PvE van de RIBW. 

 Alle reden om te verwachten dat de genoemde ‘70% in 2015’ gehaald gaat 
worden.
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