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We vieren 25 jaar RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. 
Terugblikken hoort daarbij: we halen herinnerin
gen op over bereikte mijlpalen, herbeleven mooie 
momenten en soms ook moeilijke periodes. We 
hebben veel bereikt samen, zoveel is duidelijk. En we 
willen ons verder ontwikkelen! Het motto van ons 
jubileum is niet voor niets Samen durven dromen 
over de toekomst. Met z’n allen – bestuur, manage
ment, medewerkers, cliënten en samenwerkings
partners – werken wij aan hetzelfde doel: een  leven 
leiden zoals je dat graag wilt, zonder stigma. 

25 jaar meebewegen
Wat is er in de afgelopen 25 jaar veranderd? Heel 
veel! We hebben nieuwe woonconcepten ontwik
keld, onze zorgverlening aangepast, processen 
aangepakt. Veel veranderingen zijn ingegeven 
door nieuwe cliëntvragen en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Natuurlijk zijn we niet overal 
 zomaar in meegegaan. We kijken immers altijd 
 kritisch naar de toegevoegde waarde van een 
 verandering voor het herstel van onze cliënten.  
We waken daarbij voor ‘standaardoplossingen’. Als 
een nieuw concept of aangepaste zorgverlening 
 bijdraagt aan iemands herstel dan zullen we ons 
 altijd inspannen om dit voor elkaar te krijgen. 

Vanuit een stevige basis
Sommige dingen zijn de afgelopen jaren niet ver
anderd. Zoals onze kernwaarden: zelf, samen, sta
biliteit en ontwikkeling. Deze waarden worden 
omarmd door onze medewerkers en cliënten. 
Waarom? Omdat ‘onze’ waarden er nog steeds toe 
doen. Nog steeds belangrijk zijn om duurzaam 
herstel te bereiken. 
Ook ons motto blijft zoals het was: ‘Zijn wie je 
bent’. Wij geloven niet in ‘hokjes’ en vinden het 

 belangrijk dat iedere  cliënt 
het leven kan leiden dat 

hij of zij wenst. Het is 
voor ons een mooie 
opdracht om cliënten 
waar nodig te onder

steunen om dit  
te bereiken. 

Grote inbreng van cliënten … 
Wat altijd belangrijk zal blijven, is de grote inbreng 
en ervaringskennis van cliënten. Zij nemen steeds 
meer zelf de regie over hun herstel en persoonlijke 
ontwikkeling. Zo komen cliënten tot prachtige 
 initiatieven in het kader van ZO (Zelf & Ontwikke
ling). Mooie en unieke talenten worden zichtbaar. 
Trots zijn we hierop. Voor de komende periode 
 zetten we daarom nog meer in op activiteiten door 
en voor cliënten. Daarnaast hebben en houden 
 cliënten een belangrijke stem in het reilen en 
 zeilen van de organisatie, onder meer via onze 
 cliëntenraad en Regionale Adviesraden (RAR’s). 
Hun mening is van grote waarde voor de beleids
bepaling binnen onze organisatie.

… en van medewerkers en partners
Zichtbaar vakmanschap, dat kenmerkt het werk 
van onze medewerkers. Stuk voor stuk zijn ze des
kundig en betrokken bij het herstel van cliënten. 
Geen loze woorden; onze mensen laten in resul
taten zien wat ze bereiken. We willen dit verder 
stimuleren. Onze medewerkers zijn ons kapitaal 
waarin wij graag blijven investeren. 
We hechten ook grote waarde aan de inbreng van 
onze samenwerkingspartners. Als er mogelijk
heden zijn om de samenwerking vanuit ieders 
kerncompetenties verder uit te breiden, zullen we 
deze zeker aangrijpen.

Iedereen doet ertoe
In deze jubileumkrant staan mooie interviews met 
cliënten, medewerkers en samenwerkingspart
ners. De hoogtepunten zijn voor ons toch wel de 
vier krachtverhalen van onze cliënten. Het enthou
siasme waarmee ze over hun dromen vertellen,  
de stappen die ze zetten en hoe ze als ervarings
deskundigen anderen helpen, blijven ons raken. 
Deze verhalen illustreren heel mooi waarvoor 
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei zich altijd sterk wil 
 blijven maken: een samenleving waarin iedereen 
ertoe doet en er wordt uitgegaan van mogelijk
heden en talenten.
Een groot ‘dank je wel’ aan alle medewerkers en 
 cliënten voor de afgelopen 25 jaar. In de komende 
jaren geven we graag mét jullie hieraan een goed 
vervolg. 

Namens RIBW Arnhem & Veluwe Vallei,
Hillegonde van den Berg en Harry Matser
Raad van Bestuur
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1996

RIBW AVV krijgt  
voor het eerst een 
bewonersraad. In 

januari 2007 komt 
hier een cliëntenraad 

voor in de plaats.  
De Regionale 

Adviesraden komen in 
2011/2012 tot stand.  

In 2015 heeft de 
 cliëntenraad 16 leden.

Wist je dat … onze oudste 
cliënt 95 jaar oud is? 

1988 1990

11 juli: oprichting stichting 
RIBW Arnhem e.o.

6 december: start RIBW 
Arnhem e.o. Sinds onze 
oprichting werken we volgens 
de methodiek Systematisch 
Rehabilitatiegericht Handelen 
(SRH). Deze methodiek is in  
de jaren tachtig ontwikkeld in 
Nederland en is geïnspireerd 
op rehabilitatiebenaderingen 
uit Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten. Basisprincipe 
is dat een begeleider op een 
specifieke manier aanwezig  
is in het leven van een cliënt. 
En van daaruit het unieke 
persoonlijke proces onder-
steunt waarin iemand weer 
zelfvertrouwen krijgt, leert 
omgaan met kwetsbaarheden 
en opnieuw sociale rollen gaat 
vervullen.

97cliënten

6 regio’s

25 jaar 
RIBW AVV in 
 vogelvlucht

1991 1993 1995

Het Centraal Bureau aan de Klooster-
straat wordt volledig ingericht volgens 
de richtlijnen van feng shui. Ook ons 
huidige Centraal Bureau is helemaal 
feng shui. Kleuren en inrichting zijn 
helemaal op elkaar afgestemd en als je 
er rondloopt kom je nog wel eens een 
schilderijtje op kniehoogte tegen. 

Op 9 september 1993 wordt  
de personeelsvere niging van 
RIBW AVV opgericht. Sindsdien 
zijn er ruim 130 activiteiten 
georganiseerd. Anno 2015 is 
maar liefst 62 procent van  
de medewerkers lid van de 
personeels vereniging. 

243 cliënten99 
medewerkers

7 regio’s
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2000 2005 2010 2012 20151997

Het eerste nummer van de Ommekeer komt 
uit: een blad gemaakt voor en door cliënten. 
In het begin bestond de Ommekeer uit  
een paar stencils, maar intussen is het 
uitgegroeid tot een volwaardig magazine.  
De naam is een idee van cliënt Wim Roffel: 
een andere manier van kijken, niet achterom 
zien maar naar de toekomst. 

De eerste Portugalreis! We gingen 
naar Villa Mimosa in Galé, vlakbij 

Albufeira in de Algarve. We hebben 
de Portugalreis tien keer georgani-

seerd. In totaal zijn er ongeveer 400 
cliënten en 200 begeleiders 

meegeweest op reis.

ZO wordt gelanceerd, onder de naam HEE (in 2013 
krijgt het de naam ZO). Anno 2015 zijn er 60 

ZO-ambassadeurs. We bieden 6 vaste cursussen en 
trainingen voor cliënten aan. En jaarlijks vinden 

meer dan 50 activiteiten in de regio’s plaats.

1.392cliënten340 
medewerkers

13 regio’s

2.353cliënten593medewerkers

14 regio’s

490cliënten146 
medewerkers

10 regio’s

966cliënten210 
medewerkers

12 regio’s

We 
bestaan 
25 jaar!

Wist je dat … de gemiddelde 
leeftijd van onze cliënten  
44 jaar is in 2015

RIBW AVV scoort voor de 
vierde keer op rij uitzonderlijk 

goed op het mede werkers
waarderings onderzoek. In 

2012 eindigden we zelfs in de 
top 3 van Beste Werkgevers 

van Nederland.
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Ruim 24 jaar is Hanny 
 bestuurder geweest. Ze 
startte een paar maan
den na het begin van 

RIBW AVV eind 1990, toen de 
 organisatie ontstond door een 
fusie van vier losse huizen in 
Arnhem en omgeving. De sector 
van Beschermd Wonen was des
tijds erg jong, zegt Hanny. ‘We 
moesten de filosofie erachter 
nog neerzetten. De kern is: doe zo 
gewoon mogelijk. Leer mensen 
om te leven met hun psychische 
beperking en ondersteun ze. 
Deze filosofie is nog steeds 
 dezelfde.’ RIBW AVV startte met 
minder dan honderd plaatsen 
voor cliënten die beschermd 
woonden. In de loop van de tijd 

met klanttevredenheid. ‘Je vak, 
de methodiek van werken, is 
slechts de helft van het werk.  
De andere helft is dat je een 
 persoonlijke verbinding met de 
cliënt aangaat. Daarop is vanaf 
het begin onze methodiek geba
seerd. Later is de presentiebena
dering toegevoegd: neem onder 
andere de rust om te luisteren 
naar wat iemand echt zegt.’ 
Gevraagd naar hoogtepunten in 
haar periode als bestuurder, 
noemt Hanny de grote congres
sen voor medewerkers. ‘Die zijn 
meestal een voorbereiding op 
een nieuw meerjarenbeleids
plan. Alle teams zitten bij elkaar 
en denken mee over het beleid. 
Dat geeft een geweldig gevoel 
van saamhorigheid.’ Hanny heeft 
veel vertrouwen in de toekomst 
van RIBW Arnhem & Veluwe 
 Vallei. ‘De organisatie staat er 
zeer goed voor. Dat is mede te 
danken aan het grote draagvlak 
voor de kernwaarden bij mede
werkers én cliënten.’ 

‘Doe zo gewoon 
 mogelijk. Dat is 
 altijd onze  filosofie 
geweest’

Nuchter en  betrokken.  
Deze woorden typeren RIBW 
 Arnhem & Veluwe Vallei (AVV) 
door de jaren heen, vertelt 
oud-bestuurder Hanny Jansen. 
‘De organisatie heeft geen 
kapsones en is altijd dicht bij 
de bedoeling  gebleven.’

 activiteiten ontwikkeld, zoals 
herstelwerkgroepen en herstel
cursussen. De essentie is dat lot
genoten ervaringen uitwisselen. 
Zo helpen zij elkaar met hun her
stel.’ Een duidelijke verandering 
is dat  cliënten mondiger zijn 
 geworden, vertelt Hanny. ‘Ook 
mensen met langdurige psychi
sche problemen kunnen goed 
aangeven wat ze willen en nodig 
hebben. Samen kijken we hoe 
ver we  komen bij het realiseren 
van  iemands droom.’

Gevoel van saamhorigheid 
Hanny is altijd trots geweest op 
de sterke betrokkenheid en grote 
inzet van de medewerkers. Zelf
standig werken draagt daaraan 
bij, zo blijkt uit onderzoek. ‘Wij 
begonnen er al mee voordat het 
hip werd.’ Volgens Hanny begint 
medewerkerstevredenheid altijd 

is het aantal plaatsen en mede
werkers gestaag toegenomen. 
Groei is volgens Hanny nooit een 
doel geweest. ‘We zijn  gegroeid 
om maatwerk te kunnen leveren 
en wachtlijsten weg te werken. 
Onze groei past bij de maat
schappelijke ontwikkeling dat 
mensen met psychische proble
men veel minder vaak dan 
 vroeger worden opgenomen in 
een psychiatrisch ziekenhuis. De 
meesten wonen in hun eigen 
stad of dorp waar ze hun net
werk hebben.’

Realiseren van een droom
Een constante is dat de organi
satie meebeweegt met de vraag. 
Hanny licht toe: ‘Om flexibel  
op  wensen van cliënten in te 
kunnen spelen, hebben we er 
nooit voor gekozen gebouwen te 
kopen. We hebben altijd samen
gewerkt met lokale woning
corporaties. Ook heeft de vraag 
van cliënten geleid tot nieuwe 
woonvarianten.’ 
‘RIBW AVV doet veel meer dan 
begeleiden bij wonen’, zegt 
 Hanny met nadruk. ‘Herstel op 
basis van eigen kracht staat 
 centraal in onze benadering. 
Hiervoor hebben we diverse 

Over 25 jaar … 
Wonen mensen met 

psychische problemen 
hopelijk nog veel vaker  

in een samenlevings
verband. En werken 

steeds meer cliënten 
gewoon, eventueel een 

deel van de week.

oud-bestuurder hanny jansen:
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Hoe ben je bij RIBW AVV terechtgekomen?
‘Vorig jaar september werd ik ontslagen uit de eet
stoorniskliniek. Die kliniek heeft ervoor gezorgd 
dat ik bij RIBW AVV terechtkon. Nu woon ik in een 
beschermde woonvorm vanwege mijn eetstoornis 
en meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Er is 24 
uur per dag iemand bereikbaar als het  nodig is.  
En ik werk onder be geleiding van RIBW AVV aan 
doelen als grenzen aangeven en harmo nieus 
samen leven met huis genoten. Ik heb een meervou
dige persoon lijk heidsstoornis, maar de begeleiders 
letten goed op me. Vanwege mijn oude eetprobleem 
zorgen ze ook dat ik boodschappen blijf doen en 
voor mezelf kook. Met die begeleiding ben ik erg 
blij. Op deze manier kan ik zelfstandig wonen. Dat 
was zonder RIBW AVV nog niet  gelukt. Ook al voel 
ik me nog niet altijd even goed, ik wil héél graag 
terugkeren in de maatschappij. En ik ben al een 
flink eind op weg.’ 

de droom van isabelle van kesteren 

Wat is jouw unieke bijdrage als 
 ervaringsdeskundige?
‘Ik kan hulpverleners en artsen vertellen hoe er 
met cliënten wordt omgegaan en hoe ze dat erva
ren. Het is mooi dat ik mijn ervaring kan inzetten 
om ervoor te zorgen dat hulpverleners hun werk 
beter kunnen doen. Cliënten wil ik laten weten dat 
er echt hoop is, en ze minder eenzaam laten voelen 
in hun zoektocht naar de juiste hulpverlening.’

En wat is jouw persoonlijke kracht?
‘Ik ben goed in het spiegelen van gedrag: ik zie dat 
jij nu dit doet, wat wil je met dat gedrag bereiken? 
Werkt het? Wat zou er gebeuren als je ander 
 gedrag vertoont? Daarbij laat ik de regie wel bij  
de ander. Ook houd ik van  gedichten schrijven.  

Ik zou cliënten stimuleren 
om dingen op papier te 

zetten. Narigheid van 
mij af schrijven, 

heeft mij gehol
pen om uit mijn 
diepste dalen te 
komen.’ 

Wat betekent de opleiding Howie the Harp  
voor jou?
‘Toen ik in de eetstoorniskliniek zat, kwam ik in 
aanraking met Ixta Noa, een ggzinstelling die op 
aanvraag ervaringsdeskundige vrijwilligers inzet. 
Die mensen vertelden hún verhaal. Dat vond ik 
mooi. Ik heb veel ervaring met artsen en psycholo
gen. Zij bepaalden wat er met mij moest gebeuren, 
maar er was nooit iemand die zei: ik begrijp wat  
je doormaakt. Iemand die mij uit ervaring kon 
 motiveren en confronteren. Het leek mij mooi om 
dat ooit zelf te kunnen doen. Daarom heb ik me 
aangemeld bij de opleiding Howie the Harp, om 
ervaringsdeskundige te worden.’

Wat hoop je bij Howie the Harp te leren?
‘Ik hoop dat ik tijdens de opleiding nog een stuk 
van mijn eigen verleden kan verwerken en zo 
mijn herstel verder kan doorzetten. Ik wil 
 tijdens de opleiding ook graag  geïnspireerd 
raken door de kracht en  positiviteit van 
anderen. En natuurlijk wil ik de theo
retische kant van de hulp verlening  leren. 
Als ik mijn ervaring kan combineren met 
kennis uit boeken, dan heb ik een sterke 
basis.’

Isabelle van Kesteren (23) wil 
haar ervaring professioneel 
inzetten voor hulpverleners 
en cliënten. Ze weet wat het 
is om hulp nodig te hebben. 
Daarom volgt Isabelle de 
opleiding tot ervarings-
deskundige bij Howie the 
Harp™. ‘Het is toch mooi als 
ik  cliënten kan laten weten  
dat er echt hoop is.’

Over 25 jaar …

hoef ik ondanks mijn 

beperking hopelijk geen 

beperkt leven te leiden. 

Over 25 jaar wil ik van 

mijn beperking mijn 

werk hebben gemaakt. 

En samen met een lieve 

vrouw een gezin hebben 

gesticht. 
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‘Hij was zo’n lief, 
 rustig jochie’, blikt 
Ingrid Salemink 
terug. ‘Maar Jeroen 

was ook een kind dat motorisch 
achterliep, moeilijk contact 
maakte en slecht kon omgaan 
met veranderingen. Dat hij an
ders was dan andere kinderen, 
hadden we al snel in de gaten. 
Maar in die tijd, de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, was de kennis 
over autismespectrumstoornis
sen beperkt. Voor ouders waren 
er weinig handvatten. Wij heb
ben ervoor gekozen om heel 
open te zijn over Jeroens proble
men. Naar Jeroen zelf en naar de 
buitenwereld. Hij is wie hij is, 
punt. Ik denk nog steeds dat deze 
houding er mede voor heeft 
 gezorgd dat Jeroen zo ver is ge
komen. Maar de weg ernaartoe 
was soms zwaar.’ 

Juist als je kwetsbaar bent, 
zijn familie en vrienden 
van levensbelang. Daar 

kunnen Jeroen Salemink en 
zijn moeder Ingrid over 

meepraten. Ingrid heeft 
altijd voor Jeroen gezorgd. 

Er was zelfs een periode dat 
zij zich meer mantelzorger 

voelde dan moeder. Maar 
tegenwoordig heeft Jeroen 
een groter netwerk om op 
terug te vallen en kan zijn 
moeder weer moeder zijn. 

Roos is moeder van drie jonge kinderen. In 2010 
scheidde ze van hun vader en regelde ze het 
coouderschap. De eerste jaren na de scheiding 
richtte Roos zich volledig op haar kinderen.  
‘De jongste was nog maar een baby. Ik vond dat ik 
er voor hen moest zijn. Daarbij kreeg ik hulp van 
Lindenhout, een jeugdzorgorganisatie. Ik cijferde 
mezelf weg, maar dat vond ik niet zo belangrijk. 
Voor mij stond voorop dat ik een goede thuis
situatie creëerde voor mijn kinderen.’ Roos is trots  
dat haar dat is gelukt. ‘Op een gegeven moment 
realiseerde ik me dat ik het in mijn eentje red  
met drie kinderen. ’s Woensdags komt mijn vader 
langs en ik heb één keer in de week een begelei
der, maar als mijn kinderen met weldoorvoede 
buikjes veilig op bed liggen, heb ík dat gedaan.’
Omdat het zo goed ging met haar gezin, zei de 
begeleidster van Lindenhout begin 2013 dat zij 
Roos niet meer kon helpen. ‘Ze zag wel dat ik op 
persoonlijk vlak nog hulp nodig had’, zegt Roos. 
‘Daarom gaf ze me een doorverwijzing naar RIBW 
AVV. Daar ben ik haar nog iedere dag dankbaar 
voor.’

Op een dag leer jij mij
Vanaf dat moment heeft Roos leren omgaan met 
haar ‘chronische psychische ziekte’, zoals ze het 
zelf noemt. ‘Bij RIBW spreken ze van psychische 
kwetsbaarheid, maar ik zie het als een chronische 
ziekte. Zoals iemand met reuma moeite heeft om 
zijn bed uit te komen vanwege stramme gewrich
ten, zo heb ik het vanwege mijn angststoornis. 
Dat het elke dag weer lukt, is voor een groot  
deel te danken aan de begeleiding die 
ik krijg. Mijn begeleidster spreekt 
regelmatig haar oprechte 
vertrouwen in mij uit. “Op een 
dag leer jij mij”, zegt ze. Dat 
motiveert mij enorm.’ 

‘Hoe ouder ik word, hoe beter ik 
me voel’, zegt de 35-jarige Roos 
Clappers. Zij kan tegenwoordig 
met trots zeggen dat ze de wereld 
iets te bieden heeft. Dat is wennen 
en soms nog steeds lastig, maar ze 
staat er wel: midden in het leven.

Over 25 jaar … 

ben ik in een positie 

waarin ik anderen 

kan begeleiden met 

creativiteit en inzicht. 

Ook zou ik graag 

mijn gedichten 

 uitgegeven zien.

‘Ik geloof in mezelf’

Roos heeft zich de afgelopen jaren met 
sprongen ontwikkeld. Haar creativiteit uit  
ze onder meer in poëzie en ze organiseert 
activiteiten als ZOambassadeur. Hoewel het 
soms nog lastig is, neemt ze haar plek in de 
wereld in. ‘Ik heb leren geloven in mezelf.’ 
Roos’ droom is om andere mensen datzelfde 
gevoel van eigenwaarde te geven. ‘Ik vind het 
jammer dat er mensen zijn die zich slecht 
voelen over zichzelf. Ik herken het, maar  
het is zo zonde. Want iedereen heeft nut, 
iedereen heeft waarde. Dat wil ik graag 
uitdragen in mijn gedichten, activiteiten  
en in de toekomst hopelijk als ervarings
deskundige.’ 
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HET NETWERK VAN DE CLIËNT:  
O ZO BELANGRIJK 
Het sociale netwerk van de cliënt is onmisbaar  
bij zijn of haar herstel. Familie en vrienden 
weten – na de cliënt zelf – als geen ander wat 
iemands krachten en talenten zijn. Uiteraard 
biedt het sociale netwerk een ander soort 
steun dan professionele hulpverleners. Mede 
dankzij een goed netwerk kan een cliënt weer 
maatschappelijke/sociale rollen vervullen in 
het leven, zoals die van ouder, partner, kind, 
buurman of collega. Onze cliënten geven in 
hun persoonlijk plan aan hoe zij samen met 
hun netwerk werken aan hun herstel.  
Daarnaast kunnen zij onze training ‘In gesprek 
over je netwerk’ volgen. De cliënten brengen 
dan hun sociale netwerk in kaart en gaan op 
zoek naar manieren en handvatten om dit 
netwerk uit te breiden. De training wordt 
aangeboden door ZO, in samenwerking met 
Vitale Verbindingen. 

Jeroens moeder is altijd heel belangrijk voor hem 
geweest. ‘Op school had ik het niet makkelijk’, ver
telt Jeroen. ‘Ik kon goed leren, maar had geen idee 
hoe ik met andere kinderen om moest gaan. Tege
lijkertijd voelde ik me vaak eenzaam en verdrietig. 
Mijn moeder was er altijd. Ze luisterde naar me, 
stelde me gerust, hielp me om contact te maken.’ 
Moeder Ingrid is er ook voor Jeroen als hij tot twee 
keer toe een terugval krijgt. Jeroen werd depressief 
en angstig. Een moeilijke tijd. ‘Ik woonde nog thuis, 
dus mijn ouders, broer en zus maakten alles van 
dichtbij mee. Vooral mijn moeder heeft heel hard 
gewerkt om mij weer uit het dal te krijgen.’ 

Meer mantelzorger
In die moeilijke periodes voelde Ingrid zich soms 
meer mantelzorger dan moeder. ‘Achteraf bezien 
had ik hulp in moeten roepen’, stelt ze. ‘Doordat 
 alles op mij neerkwam, liep ik mezelf voorbij. Ik had 
een baan, nog twee kinderen. Maar ik wilde per se 
zelf voor Jeroen zorgen.’ In de periode na de tweede 
terugval besloot Jeroen zelf dat er iets moest ver
anderen: ‘Inmiddels was bij mij het syndroom van 
Asperger vastgesteld. Hierdoor snapte ik waar mijn 

problemen vandaan komen en kon ik er ook beter 
mee omgaan.’ Jeroen voegde de daad bij het woord 
en ging op zoek naar andere woonruimte. Omdat 
hij besefte dat hij het helemaal in z’n eentje niet 
zou redden, klopte hij aan bij RIBW AVV voor 
 ambulante begeleiding. Jeroen woont zelfstandig 
en kan waar nodig terugvallen op RIBW AVV. Zijn 
manier van communiceren is er een stuk op voor
uitgegaan. ‘Vergeleken met vroeger durf ik meer 
door te vragen en mijn eigen hulp te organiseren.’

Moederen mag
Jeroen leidt naar eigen zeggen “een leuk leven”. Hij 
is actief in de cliëntenraad van RIBW AVV en de 
Wmoadviesraad Arnhem. Graag zou hij weer een 
betaalde baan vinden, liefst een baan waarin hij 
zijn eigen ervaringen kan inzetten voor anderen. 
Met zijn begeleider praat hij regelmatig over func
ties en organisaties die bij hem zouden passen. 
Heeft hij het moeilijk, om wat voor reden dan ook, 
dan belt Jeroen zijn goede vriendin Annemiek. 

‘ Annemiek voelt haarfijn aan wanneer ik behoefte 
heb aan ondersteuning. Als het nodig is, springt ze 
direct in de auto en komt naar me toe. Mijn moeder 
doet dat ook, maar ik vind het fijn dat zij nu 
 gewoon moeder kan zijn. Ze mag best over me 
moederen, maar ze hoeft niet meer voortdurend 
voor me te zorgen.’ Voor Ingrid was het best lastig 
om de zorg voor Jeroen deels op te geven. ‘Maar 
het is ook een opluchting. Jeroen heeft nu een 
 netwerk waarop hij kan terugvallen: RIBW AVV, 
 Annemiek en zijn  ouders, broer en zus. Daardoor 
maak ik me minder zorgen over de toekomst. Zijn 
hele leven lang heb ik me afgevraagd: redt hij het 
wel? Nu weet ik dat hij het gaat redden.’  

‘Ze mag best over me moederen, 
maar ze hoeft niet meer voort-
durend voor me te zorgen’

Weer 100% 
moeder

Over 25 jaar … 
zie ik mijzelf wel 

 werken als ervarings
deskundig beleids
medewerker in het 
onderwijs, bij de 

 gemeente, RIBW of een 
andere organisatie.

netwerk in beeld
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Hoe kijk je tegen RIBW Arnhem & Veluwe  
Vallei aan?
ted: ‘Ik krijg er een warm gevoel bij. RIBW AVV is 
een heel prettige partner die breed meedenkt over 
de opgaven waarvoor we als gemeente staan. De 
mensen komen op mij over als actief, betrokken en 
toegankelijk.’
hillegonde: ‘Alle medewerkers en cliënten spreken 
heel enthousiast over onze vier kernwaarden: zelf, 
samen, stabiliteit en ontwikkeling. De waarden 
worden diep van binnen gevoeld. Dat vond ik ge
weldig toen ik hier kwam. Mooi is ook dat de cliënt 
écht vooropstaat. Bij alles wat we doen, is de eerste 

vraag: wat draagt dit bij aan het 
herstel van onze cliënten?’
bauke: ‘Ik vind het een leuke 
club. Ik merk dat de medewer
kers goed nadenken over hoe ze 
dingen doen.’

Wat zijn belangrijke 
 uitdagingen voor RIBW AVV?
hillegonde: ‘Onze maatschap
pij streeft ernaar dat zo veel 
 moge lijk mensen met een psy
chische beperking zelfstandig 
wonen en hier ook hun zorg ont
vangen. Als het kan, moet dit het 
uitgangspunt zijn. Maar er zijn 
ook mensen voor wie zelfstandig 
wonen niet haalbaar is. Voor hen 
moet Beschermd Wonen in de 
toekomst beschikbaar blijven. 
We bekijken de komende jaren 
samen met cliënten of, en zo  
ja, hoe zij duurzaam de stap 
naar zelfstandig wonen kunnen 
maken.’
ted: ‘We moeten niet uit het oog 

verliezen wat er aan de voorkant gebeurt, voordat 
 iemand met RIBW in aanraking komt. Er zijn men
sen in een  traject voor Beschermd Wonen terecht
gekomen, bij wie dat met vroege signalering en 
goede preventie niet nodig was geweest. Mede 
door de inzet van sociale wijkteams proberen we in 
 Nederland dat nu te voorkomen.’
hillegonde: ‘Door de veranderingen in de zorg in 
het algemeen, verandert de zwaarte van de zorg 
die we als RIBW AVV leveren. Wij houden ons rela
tief steeds meer bezig met complexe problematiek. 
Daarbij gaan we nog intensiever samenwerken 
met andere partijen. We moeten onze cliënten en 
medewerkers hierin goed meenemen.’

Wat verandert er voor cliënten?
hillegonde: ‘We stimuleren onze cliënten om, als 
het kan, zelfstandig te gaan wonen. Ik besef dat 
deze stap voor iemand die in een beschermde 
voorziening woont, onzeker en spannend is. Daar 
hebben onze begeleiders veel oog voor.’
ted: ‘We waren gewend om mensen veilige plek
ken te bieden waar ze niet hoefden te participeren 
in de maatschappij. Het is belangrijk om deze 
mensen in beweging te krijgen. Dat vraagt veel van 
hen en van de professionals die hen ondersteunen.’

levendig rondetafelgesprek over de rol van ribw avv nu en in de toekomst

‘Samen met cliënten het 
 optimale uit hun herstel halen’ 

Steeds meer cliënten zullen in de toekomst 
zelfstandig wonen. En wijkgericht samen-
werken wordt almaar belangrijker. Deze en 
nog veel meer onderwerpen kwamen aan 
bod tijdens een levendig rondetafelgesprek 
over de toekomst van RIBW Arnhem & 
Veluwe Vallei. Een impressie.

‘Ik zet me in voor passende geestelijke 
gezondheidszorg voor mensen die dit 
nodig hebben. Dus niet te veel en niet 
te weinig.’ Bauke Koekkoek
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hillegonde: ‘Kleinschalige voorzieningen en ambu
lante zorg worden steeds meer aangeboden in de 
wijk, waardoor wijkgericht werken erg belangrijk 
is. Hierin loopt RIBW AVV voorop. We werken inten
sief samen met andere partijen in de wijk. De buurt
cirkel is een mooi voorbeeld van een nieuw initiatief. 
In zo’n cirkel helpt een groep cliënten elkaar met 
ondersteuning van een vrijwilliger uit de buurt.’
ted: ‘Dit idee spreekt me erg aan. Het is van groot 
belang dat de organisaties in een wijk zoeken naar 
goede mogelijkheden voor mensen met een 
 psychische beperking om te participeren in de 
 eigen buurt. Door hierbij ook een appel te doen op 
cliënten, stimuleer je dat ze actief worden.’

Wat betekent dit voor medewerkers?
bauke: ‘Het belangrijkste is dat de medewerker 
zichzelf steeds afvraagt: wat wil een cliënt berei
ken en wat is mijn bijdrage daaraan? Medewerkers 
hebben de neiging te denken: hoe meer we doen 
voor een cliënt, hoe beter het is. Maar dat klopt niet, 
blijkt uit tientallen jaren onderzoek. Het gaat erom 
dat je zorg aanbiedt die zo passend mogelijk is.’
hillegonde: ‘Het wordt steeds belangrijker dat de 
begeleider goed is in samenwerken en netwerken 
in de wijk. Want er werken meerdere partijen mee 

aan het herstel van een cliënt. 
Hun inspanningen moeten goed 
op elkaar zijn afgestemd. Ook is 
van belang dat iedereen doet 
waar hij goed in is. Zo krijg je de 
mooiste resultaten.’

bauke: ‘Het is niet altijd gemak
kelijk om met een cliënt een ver
andering te bespreken. In mijn 
training leren medewerkers met 
behulp van een simpel model 
om gesprekken op een meer ge
structureerde manier te voeren, 
zonder dat dit vervelend over
komt op de cliënten.’
hillegonde: ‘De verschuiving 
naar zwaardere problematiek 
vraagt om aanvullende kennis 

en vaardigheden. Een aanzienlijk deel van de 
 medewerkers heeft deze al, de rest krijgt de ruimte 
om zich te ontwikkelen. Want RIBW AVV blijft veel 
investeren in de medewerkers.’

Een blik in de glazen bol. Hoe zie je RIBW AVV 
over 25 jaar?
bauke: ‘Ik ben optimistisch dat de sector het nog 
beter kan doen. Maar gezien de steeds ingewikkel
der samenleving zal ik tevreden zijn als het aantal 
mensen voor wie psychiatrische opname of 
 Beschermd Wonen nodig is, stabiel blijft. RIBW 
heeft, in welke vorm ook, over 25 jaar absoluut nog 
bestaansrecht.’
ted: ‘Ik hoop op heel passende zorg waarbij  mensen 
met een psychische beperking zo veel mogelijk 
mee kunnen doen aan het normale leven. Of RIBW 
AVV in de huidige vorm dan nog bestaat, weet ik 
niet.’
hillegonde: ‘De functie van RIBW AVV blijft rele
vant, al kan de organisatievorm veranderen. Ook 
over 25 jaar hebben we de verantwoordelijkheid 
om samen met cliënten het optimale uit hun 
 herstel te halen. Dit geldt voor mensen die zelf
standig kunnen wonen én mensen voor wie dat 
niet mogelijk is.’  

‘Samen met cliënten het 
 optimale uit hun herstel halen’ 

DE DEELNEMERS

ted benschop is programmamanager 
decentralisaties sociaal domein bij  
de gemeente Ede. Hiervoor heeft 
Benschop bij andere gemeenten,  
als consultant en in het onderwijs 
gewerkt. Hij heeft veel contact met 
RIBW AVV over de invulling van de 
Wmo. 

hillegonde van den berg is sinds  
1 februari 2015 bestuurder bij RIBW 
Arnhem & Veluwe Vallei. Van den Berg 
heeft de afgelopen zestien jaar gewerkt 
in de zorginkoop en het management 
van de zorg.

bauke koekkoek is lector bij de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
en daarnaast sociaalpsychiatrisch 
verpleegkundige en senior onderzoeker 
bij ggzinstelling Pro Persona. Hij is 
gepromoveerd in de sociale weten
schappen. Koekkoek geeft sinds dit 
najaar training aan medewerkers van 
RIBW AVV. Het doel hiervan is mede
werkers inzicht te geven in hoe ze 
 cliënten kunnen helpen op eigen 
benen te staan. 

‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan  
het herstel van kwetsbare mensen. Het is 
belangrijk dat zij zo gewoon mogelijk hun 
leven kunnen leiden.’ Hillegonde van den Berg

‘Mijn hart ligt bij maatschap-
pelijke opgaven. Ik streef  
naar goede oplossingen voor 
mensen.’ Ted Benschop

‘Wijkgericht  
werken wordt 
 almaar  
belangrijker’
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 REGIO ARNHEM CENTRUM
 51 MEDEWERKERS     161 CLIËNTEN

 GESTART IN 1990
Wij zijn trots op het aantal participerende 
cliënten binnen onze regio (67%) en op de 
kwartiertafel die hier een belangrijk aandeel in 
heeft. Onze tweedehands kledingwinkel wordt 
volledig door vrijwilligers en cliënten gerund.  
Wij zijn bezig onze inloop meer cliëntgestuurd  
te maken. Daarnaast zijn we erg trots op ons 
nieuwe project Bed & Break, met een bed
bezetting van 100% in augustus!  

 REGIO ARNHEM WEST
 34 MEDEWERKERS     166 CLIËNTEN

 GESTART IN 1995
Wij zijn trots op onze open sfeer en aanspreek
cultuur. Het is hier fijn werken en cliënten voelen 
zich welkom. We gaan respectvol met elkaar om 
op basis van gelijkwaardigheid. We werken met 
bekwame, goed opgeleide medewerkers. Samen 
met wijkbewoners organiseren we activiteiten 
zoals een inloop en sportactiviteiten. Iedereen is 
hier welkom!

 REGIO ARNHEM NOORD
 33 MEDEWERKERS     115 CLIËNTEN

 GESTART IN 2003
Na het samensmelten van enkele teams is  
de nadruk op samenwerking, creativiteit en 
zelfredzaamheid komen te liggen. Het vertrou
wen van het regiohoofd in de kundigheid van de 
medewerkers versterkt dit nog verder. De inloop 
voor de cliënten op afstand van het regiokantoor 
verloopt goed.

Alle gegevens zijn per 1-11-2015. Aantal medewerkers is exclusief externe krachten  waaronder 
stagiaires. Aantal cliënten is exclusief cliënten met alleen een indicatie voor dagbesteding.

  REGIO ARNHEM ZUID & SCHUYTGRAAF
 53 MEDEWERKERS     242 CLIËNTEN

 GESTART IN 1990
 SCHUYTGRAAF SINDS 2015 ERBIJ
Onze RAR ondersteunt nieuwe cliënten bij het 
thuisraken in de wijk en maakt de cliënten 
bekend met de activiteiten en werkwijze van 
RIBW AVV. Ook zijn we zeer sportief: wij proberen 
cliënten die interesse hebben in hardlopen, 
wandelen, zwemmen, voetballen en fitnessen  
te motiveren om te starten met bewegen en  
dat ook vol te houden!

  REGIO ARNHEM  
PRESIKHAAF/SPIJKERKWARTIER

 49 MEDEWERKERS     155 CLIËNTEN
 GESTART IN 2014

Wij zijn er trots op dat we samen met Siza en 
Pameijer een buurtcirkel in de wijk Presikhaaf 
gaan opzetten. Zo’n buurtcirkel bestaat uit 
kwetsbare mensen die zelfstandig, bij elkaar in  
de buurt wonen en elkaar ondersteunen daar 
waar nodig. Een vrijwilliger is de verbinding naar 
de begeleider van RIBW AVV. Buurtcirkels dragen 
bij aan de saamhorigheid in een wijk. 

 REGIO ARNHEM JEUGD
 55 MEDEWERKERS     79 CLIËNTEN

 GESTART IN 2007
We hebben onlangs ons jaarplan voor 2016 
besproken met een groepje jongeren. Er kwamen 
geweldige ideeën op tafel. Bijvoorbeeld over 
manieren om de eigen kracht van de jongeren 
nog meer in te zetten in de begeleiding. Denk  
aan: hoe kunnen de oudere jongeren nog meer 
betekenen voor de jongsten? Welke taken van de 
begeleiders kunnen ook door jongeren gedaan 
worden? Op die dialoog zijn we trots!

Rondje RIBW
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 REGIO WAGENINGEN
 46 MEDEWERKERS     319 CLIËNTEN

 GESTART IN 1997
Regio Wageningen werkt in het Startpunt 
Wageningen nauw samen met meer dan vijftien 
(in)formele organisaties rond de vraag van de 
inwoner. In de gemeente Rhenen maken we deel 
uit van het sociaal team, waarin we met tien  
(in)formele organisaties een inloopparticipatie
punt willen realiseren. In Renkum onderzoekt de 
kwartiermaker een laagdrempelig ontmoetings
punt en de behoefte aan participatie. Samen
werkingen om trots op te zijn!

 REGIO WESTERVOORT
 36 MEDEWERKERS    146 CLIËNTEN

 GESTART IN 1990
Wij zijn het meest trots op alle activiteiten die 
cliënten zelf uitvoeren. Bijvoorbeeld voor ZO, 
kwartiermaken en het aanwezig zijn bij de 
bespreking van hun persoonlijke situatie. Daarbij 
komen ze steeds meer in de rol van volwaardige 
burgers die goed hun belangen kunnen 
 behar tigen en op de goede momenten nog 
ondersteuning weten te vragen.

 REGIO WOLFHEZE
 31 MEDEWERKERS     87 CLIËNTEN

 GESTART IN 2003
Kenmerkend voor onze regio is dat cliënten veel 
meer participeren dan we van tevoren hadden 
verwacht. Hier zijn we heel trots op! Een groot 
deel van de BWcliënten werkt buiten het terrein 
in Wolfheze. Meer dan ooit komt de regie weer  
bij de cliënten te liggen.

 DEWAARD
 11 MEDEWERKERS     22 CLIËNTEN

 GESTART IN 2012
We zijn er het meest trots op dat we cliënten  
snel perspectief en concrete activiteiten bieden. 
De combinatie van behandeling, begeleiding  
en de activiteiten in het gebouw helpen onze 
cliënten op een laagdrempelige manier weer 
maatschappelijke rollen op te pakken.  

 REGIO ARNHEM MALBURGEN
 46 MEDEWERKERS     155 CLIËNTEN

 GESTART IN 2009
In regio Malburgen ligt de nadruk op de doel
groep ouderen en moeder en kind. We zijn er  
trots op dat we een inhoudelijk mooi aanbod tot 
stand hebben gebracht voor beide doelgroepen. 
Hiermee profileren we ons in de directe omgeving, 
als regio en in de rest van Nederland.

 REGIO EDE
 44 MEDEWERKERS     259 CLIËNTEN

 GESTART IN 1993/1994
Erg trots zijn we op de goede samenwerking  
met de gemeente. Onze medewerkers zijn ruim 
vertegenwoordigd in de sociale teams. Natuurlijk 
zijn we ook trots op de kwartiertafels hier, op de 
RAR en op de samenwerking met andere zorg  
en welzijnsorganisaties. Vooral bij het bemensen 
van de inloop in buurthuis De Kolk voor onze 
gezamenlijke doelgroep.

 REGIO OVERBETUWE/LINGEWAARD
 20 MEDEWERKERS     132 CLIËNTEN

 GESTART IN 1995
Onze verbinding met de mogelijkheden en 
activiteiten in de dorpen maakt ons het meest 
trots. We worden gekend en herkend in onze taak 
en functie. Dit maakt het mogelijk onze doelgroep 
in contact te brengen met dorpsgenoten en met 
activiteiten die voor cliënten van betekenis 
kunnen zijn.

 REGIO RHEDEN
 44 MEDEWERKERS     231 CLIËNTEN

 GESTART IN 1990
We zijn in een buurthuis en multifunctioneel 
centrum gevestigd, wat een grote meerwaarde 
heeft voor het netwerken met andere organisaties, 
de buurt en onze cliënten. Sinds kort hebben we 
een enthousiaste cliëntkwartiermaker in Velp en 
een zeer actieve ZOgroep. We zijn ook trots op ons 
project met het Dr. Leo Kannerhuis om cliënten 
met ASS sneller in een normale omgeving te laten 
wonen.
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 6.20 UUR  De wekker gaat en Joris stapt onder de 
douche. Daarna is er tijd voor koffie en ontbijt met 
zijn vriendin, die ook hulpverlener is. Ze is aan het 
herstellen van een burnout en Joris herkent in 
haar de kwetsbaarheden van zijn cliënten.

 7.03 UUR  Joris legt geroutineerd de 56 kilometer 
af van Amersfoort naar Arnhem. Uit de speakers 
schalt Metallica. “Ik laat me niet opjagen in het ver
keer”, zegt hij. “Ik wil die ochtendstress voorkomen 
en de tijd nemen. Dan kom ik rustig en scherp op 
het werk aan. Soms blijf ik op de parkeerplaats nog 
even in de auto zitten.”

 8.00 UUR  Eenmaal achter zijn 
computer kiest hij er bewust 
voor om het mailprogramma 
niet meteen te openen. “Ik wil 
mij eerst bewust zijn van wat ik 
allemaal ga doen.” In zijn agenda 
staan de afspraken voor van
daag. Hij doet huisbezoeken en 
heeft om 9.30 uur een afspraak 
bij een cliënt.  

 8.28 UUR  Zodra Joris de werk
telefoon heeft aangezet, piepen 
een voicemailbericht en een 
sms’je hem tegemoet. De cliënt 
met wie hij een afspraak heeft, 
zegt af. “Vanuit mijn ervarings
deskundigheid herken ik de nei
ging om te vermijden en afspra
ken af te zeggen”, vertelt Joris. 
“Het is voor cliënten beangsti
gend om de confrontatie aan te 
gaan. Ik begrijp dat, en speel 
daarop in door niet meteen terug 
te bellen. Daarmee help ik de 
 cliënt om de eigen regie te 
 nemen. Als ik de cliënt straks 
 terugbel, hebben we het erover. 
Dan leert die dat je sterker wordt 
door confrontaties aan te gaan. 

En dat je je daardoor uiteindelijk beter voelt dan 
door de vermijding van afzeggen.” 

 10.29 UUR  Een collega loopt binnen voor overleg. 
Een cliënt met een psychose moet worden opgeno
men, maar wil niet meewerken. De jongeman voelt 
zich niet begrepen door Joris’ collega. Die vraagt of 
Joris mee wil om de jongen te bezoeken. Joris 
 bekijkt de foto in het dossier. “Deze jongen komt 
kwetsbaar over.” Samen met de collega vertrekt 
 Joris naar de cliënt. “Voor de cliënt ligt de drempel 
om met mij te communiceren laag, omdat ik aan 
zijn kant heb gestaan. Ik deel mijn eigen ervaring, 
en dat geeft vertrouwen. Ook geeft het cliënten 
hoop: hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt, het 
gaat echt beter worden.”

 10.43 UUR  De jongen hoort stemmen en is bang. 
Joris benoemt de situatie en vraagt dan hoe de jon
gen het ervaart. Hij reageert begrijpend op wat de 
jongen hem vertelt. Later zegt hij hierover: “Ik ga 
naast zo’n jongen staan, gelijkwaardig, en gebruik 
humor om contact te maken”. De jongen kalmeert 
en Joris geeft de collega advies voordat hij terug
gaat naar kantoor.

 12.30 UUR  In de keuken van het gebouw maakt 
Joris tosti’s, die hij opeet aan de lunchtafel. Er wor
den openhartige gesprekken gevoerd. “Je mag hier 
zijn wie je bent. Dat is het allerbelangrijkst.”

een dag uit het leven van joris roozendaal

Joris Roozendaal (27) is ervaringsdes
kundig begeleider in de regio Arnhem  
West. Acht jaar geleden was hij zelf  
cliënt in een kliniek voor mensen met 
persoonlijkheidsproblematiek. Hier werd 
hij onder andere behandeld voor zijn 
posttraumatische stressstoornis (PTSS).  
Nu zet hij zijn ervaring in om zowel hulp-
verleners als cliënten te ondersteunen.

‘Ik deel mijn eigen ervaring, 
en dat geeft vertrouwen’
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 14.00 UUR  Tijdens een training van nieuwe 
ervaringsdeskundigen vertelt Joris over zijn 
werk. Terwijl hij zich voorstelt, krijgt hij een 
bericht: een urgent terugbelverzoek van de 
reclassering. Hij kan niet meteen reageren.
Hij vertelt de cursisten wat het betekent 
om een ervaringsdeskundig begeleider te 
zijn. “Ik zeg altijd dat ik gediplomeerd gek 
ben. Je bent zelf cliënt geweest, dus je hebt 
aan de andere kant van de lijn gestaan. Nu 
ga je die ervaring professioneel inzetten.” 

 16.30 UUR  Wanneer de training is afge
lopen, belt Joris met de reclassering. Inmid
dels is het terugbelverzoek over een cliënt 
van Joris niet meer urgent.  

 17.30 UUR  In de auto op weg naar huis 
blikt hij terug op de dag en hoe hij dingen 
heeft aangepakt. “Vanuit mijn ervarings
deskundigheid weet ik als geen ander hoe 
het is om aan de grond te zitten. Dan heb 
je iemand nodig die in je gelooft en je uit
daagt om jezelf te ontwikkelen naar de 
persoon die je wilt zijn. In dat proces sta ik 
naast mijn cliënten en loop ik mee. Vanuit 
gelijkwaardigheid, van mens tot mens.”  

Leo van Lunenburg (62) woont 
sinds begin oktober zelfstandig. 

Een droom waarvoor hij hard 
heeft gewerkt sinds hij bijna 

tien jaar geleden voor het 
eerst aanklopte bij RIBW AVV. 

‘Ik ben op de juiste  momenten 
gestimuleerd om uit mijn 

comfortzone te treden.’

Over 25 jaar…hoop ik volledig van mijn angsten af te zijn. Mijn droom is uitgekomen nu ik zelfstandig woon. Ik ben een gelukkig 
man!

Zijn verhuizing is net een week geleden als dit 
interview plaatsvindt. ‘Het ging ineens erg snel.  
Ik ben in dezelfde wijk in Arnhem blijven wonen, 
een paar straten van waar ik de afgelopen 
drieënhalf jaar heb gewoond. Het voelt als 
thuiskomen.’ Voor Leo is zijn persoonlijke ont
wikkeling het duidelijkst weer te geven in zijn 
woonsituatie. Bij iedere stap die hij zette, hoort 
een verhuizing. Acht jaar geleden ging hij wonen 
in de tijdelijke voorziening van deWaard (toen nog 
Resos) in Arnhem, voor mensen die behandeling 
en begeleiding nodig hebben om een leven op  
te bouwen buiten de psychiatrische kliniek. Niet 
lang hierna ging hij naar een voorziening voor 
Beschermd Wonen. Daar werd hij in het begin op 
zichzelf gelaten. ‘Dat was goed’, zegt hij nu. ‘Ik had 
geen behoefte aan inmenging en werd daarin ook 
nooit gepusht. Als ik wilde, mocht ik aansluiten bij 
groepsactiviteiten, maar het moest niet. Voor mij 
was het al heel wat om hier te zijn. Ik moest eraan 
wennen dat ik een eigen plek had, en een prettige 
plek ook nog. Het duurde bijna zes maanden voor 
ik geacclimatiseerd was.’ 

Omklapwoning
Na die zes maanden begonnen zijn begeleiders 
hem te stimuleren om meer te doen. Leo werd 
uitgenodigd voor een inloopmiddag. ‘Ik durfde op 
dat moment nog steeds erg weinig. De straat op 
gaan was me al te veel. Maar die inloop was heel 
gezellig en dat gaf me zelfvertrouwen.’ In de loop 
van de jaren is Leo steeds actiever geworden. ‘Ik 
ben lid geworden van de RAR (Regionale Advies
raad) en de cliëntenraad, en ik ben ambassadeur 
van ZO. Ik herontdekte mijn sociale kant. Hoe meer 
ik deed, hoe meer zin ik kreeg in het leven.’
Leo hechtte zich sterk aan de voorziening voor 
Beschermd Wonen, omdat dit de plek was waar 
voor hem de zon weer ging schijnen. Toch ging het 
in het voorjaar van 2015 bij hem kriebelen om een 
nieuwe stap te zetten. ‘Mijn begeleider vroeg waar 
ik van droomde. Toen we het daarover hadden, 
merkte ik dat ik klaar was voor een nieuwe stap.  
Ik stond stevig genoeg in mijn schoenen om 
zelfstandig te gaan wonen.’ Zo verhuisde hij begin 
oktober naar een ‘omklapwoning’: een woning 
voor mensen die vanuit Beschermd Wonen 
over gaan naar zelfstandigheid. ‘Dit is wat ik wilde. 
Tien jaar geleden had ik hier niet van durven 
dromen, nu is het werkelijkheid. Ik krijg de eerste 
tijd nog hulp in de huishouding en begeleiding bij 
de overgang, maar binnenkort ga ik het groten
deels zelf redden. Daar ben ik van overtuigd.’ 

‘Er werd me gevraagd: waar droom jij van?’

Over 25 jaar…

wil ik als zzp’er 

werken in de ggz. 

Teams van ervarings

deskundigen coachen 

en trainen lijkt me 

ook leuk.
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Jong en oud   bij RIBW AVV

Over 25 jaar… wil ik graag een eigen atelier hebben voor al mijn kunstwerken. En een reis maken met de Transsiberië Express, naar China. Mijn ultieme wens is natuurlijk normaal gedrag.

Over 25 jaar… 

wil ik zelfstandig 

 wonen. Sowieso heb  

ik dan mijn eigen  

paard!
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Klaas en Jesslyn ontmoeten elkaar bij het 
 regiokantoor Arnhem Jeugd van RIBW AVV. 

 ‘Ik wist eigenlijk niet dat RIBW ook al  
 zulke jonge cliënten had. Hoe oud ben jij?’, 

vraagt Klaas bij binnenkomst. 
‘Ik ben 12’, antwoordt Jesslyn. ‘RIBW is er al voor 

mensen vanaf 11 jaar.’ 
Klaas lacht. ‘Ik ben al heel wat jaartjes ouder. 

Maar ik krijg ook hulp van RIBW, al sinds mijn 63e. 
Het is heel goed dat problemen al op jonge leeftijd 
worden aangepakt. Dat bestond nog niet toen ik 
jong was. Wat leer jij dan?’

‘Ik wil heel graag zelfstandig worden’, zegt 
Jesslyn vastberaden. ‘Daarom woon ik met een 
groep andere kinderen op de Boulevard Heuvelink. 
Dat is een huis van RIBW. Daar krijg ik hulp bij 
 dagelijkse dingen. Ook leer ik hoe ik beter voor 
 mezelf kan zorgen en hoe ik fijner met andere 
 kinderen kan omgaan.’ Jesslyn noemt het koken als 
voorbeeld. ‘Tijdens de huisvergadering bedenk ik 
een maaltijd en die ga ik dan op donderdag koken. 
Zo leer ik allerlei dingen, zoals een boodschappen
lijstje maken, nadenken wat alles kost en hoe je  
het moet klaarmaken. De begeleiding is altijd heel 
duidelijk en dat is fijn.’

 Klaas knikt bewonderend. Hij heeft nooit 
 ervaren hoe het is om beschermd te wonen. 

‘Het is heel leuk hoor’, klinkt Jesslyn blij. ‘In het 
huis wonen negen kinderen. Er is een boven en 
een benedengroep. Ik woon op de bovengroep met 
één meisje en drie jongens. Op de benedengroep 
wonen vier jongens. En er is altijd iemand van de 
begeleiding. Als we uit school komen, dan drinken 
we eerst ranja. We eten op een vaste tijd en helpen 
de begeleiding mee met koken. We hebben ook 
 gesprekken met de persoonlijk begeleider en in  
het weekend ga ik naar een van mijn ouders.’

Voor Klaas ziet de begeleiding van RIBW AVV er 
heel anders uit. ‘Ik heb altijd een spraakgebrek ge
had – stotteren – en ik heb asperger. Daardoor kan 
ik moeilijk contact leggen. RIBW heb ik nodig als 
praatpaal. Eén keer in de week heb ik een afspraak 
met mijn begeleider. Dan praten we over hoe het 
gaat en krijg ik reactie op hoe ik denk en doe.’ 
Hij is blij dat hij op RIBW AVV kan rekenen. Net als 

alle andere cliënten heeft hij een eigen persoonlijk 
plan. ‘Daarin staan alle doelen die ik wil bereiken. 
Ik wil actief, scherpzinnig en zelfstandig blijven. Ik 
moet zelf nadenken wat ik precies wil doen en dat 
komt dan in het plan.’ Hij geeft een voorbeeld. 
‘Mijn doel is mijn sociale netwerk uitbreiden en 
het contact met mijn familie onderhouden. Ik ben 

nu actief in de cliëntenraad van RIBW en ben 
 maatje van twee andere mensen. Met hen onder
neem ik activiteiten. Ik krijg lichte ondersteuning, 
want zonder die hulp zou ik het niet redden. Dan 
ligt isolatie op de loer.’

Natuurlijk hebben Jesslyn en Klaas ook nog  
wel eens moeilijke momenten. Maar dan weten  
ze precies wat ze moeten doen. ‘Ik heb MCDD, dat  
is een soort gedragsstoornis’, legt Jesslyn uit. ‘Ik 
word daardoor snel heel erg boos. Ik kan ineens 
ontploffen. Vroeger kon ik echt gaan 
schreeuwen, schelden en de deur 
intrappen. Het gaat al echt stuk
ken beter met me. Dat hoor ik  
ook van andere mensen. Als 
ik nu last heb van prikkels, 
dan neem ik een time
out. Ook doe ik ont
spannings en adem
halingsoefeningen, 
maar die zijn nu 
 bijna nooit meer 
nodig. Het gaat heel 
goed!’

Klaas herkent dat 
precies. ‘Dat doe ik 
ook altijd! Als het mij te 
veel wordt dan ga ik even 
weg.’

Precies op dat mo
ment neemt Jesslyn even 
een timeout. Ze gaat stil 

de kamer uit. Het geeft Klaas de gelegenheid om 
wat meer over zijn leven te vertellen.

‘Toen RIBW 25 jaar geleden werd opgericht, 
woonde ik in Frankrijk. Ik deed er allerlei technisch 
werk en onderhoud. Later verhuisde ik naar een 
gemeenschap in Schotland. Ik wilde daar oefenen 
in open te zijn en vrijuit te kunnen spreken. Dat 
lukte helaas niet, maar het was wel een goede 
 ervaring. Daar profiteer ik nu nog van: ik volg het 
filosofisch café in Velp en werk als vrijwilliger mee 
in het asiel. Daar doe ik onderhouds en schoon
maakwerk. Ik blijf er scherp door, weet wat er op 
allerlei terreinen speelt en blijf op deze manier in 
contact met anderen.’

“Ik wil later in een winkel 
 werken. Het liefst een kleding-
winkel”

Ondertussen is Jesslyn weer aangeschoven. Ze 
weet precies wat ze later wil: werken in een winkel. 
‘Het liefst in een kledingwinkel. Ik wil graag ver
kopen en mensen advies geven. Misschien begin ik 
wel mijn eigen winkelketen. Mijn moeder kan dan 

de kleding maken.’ 
‘Zou je misschien over 25 jaar ook 

zelfstandig wonen?’, vraagt Klaas  
tot slot. Jesslyn: ‘Dat is wel de 

 bedoeling. Als ik zie hoe snel ik 
nu al vooruitga, dan gaat dat 

misschien wel lukken. Ik 
weet wel zeker dat ik dan 

mijn eigen paard heb. 
 Sowieso!’  

Jong en oud   bij RIBW AVV

Jesslyn is 12. Klaas is 72. Een groot leeftijdsverschil. Toch hebben de twee veel met elkaar 
gemeen. Ze hebben beiden bijvoorbeeld al veel meegemaakt in hun leven, maar weten ook 
precies hoe ze hun leven kleur geven met de hulp van RIBW AVV. Ze praten met elkaar over 
hun situatie, RIBW AVV en hun dromen. 

“Ik krijg lichte ondersteuning, 
want zonder die hulp zou ik het 
niet redden”
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‘Ik wilde verder met mijn leven’, zegt Silvia, ‘en  
dat kon niet als ik weer opgenomen werd.’ Zij kan 
het weten, want jarenlang ging ze van de ene 
opname naar de andere. Eerst twaalf maanden in 
een adolescentenkliniek in Tiel, vervolgens af en 
aan in de crisisopvang. Silvia vond haar verblijf  
in Arnhem een hele verademing: ‘Eindelijk had  
ik het gevoel dat ik verder kwam. Het was een 
voorziening voor tijdelijk verblijf, ik wist dat ik 
daar niet kon blijven. Ik heb toen aan mijn 
begeleiders het idee voorgelegd om naar een 
andere locatie voor Beschermd Wonen te gaan. 
Dat vonden ze goed.’
Silvia verhuisde naar Velp, waar ze de afgelopen 
tweeënhalf jaar haar leven heeft opgebouwd  
met de hulp van twee begeleiders. ‘Zij hebben  
me laten zien waar ik goed in ben. Zo heb ik een 
cursus gedaan om cliëntkwartiermaker te worden 
in Velp. Ik help nu andere cliënten in de wijk te 
participeren. Het geeft mij een boost dat ik 
daartoe in staat ben. Dat had ik nooit gedacht!’ 
Voor Silvia is het belangrijk om actief te blijven, 
want als ze niets omhanden heeft, loopt ze het 
risico terug te vallen in depressieve gedachten.  
‘Ik weet dat dit voor meer cliënten geldt. Een van 
de leukste dingen die ik de afgelopen jaren heb 
gedaan, is het werk als ZOambassadeur. We 
organiseren activiteiten die goed zijn voor je 
ontwikkeling of om je gedachten te verzetten.  
Ik organiseer vaak iets met dieren, want mijn 
dieren betekenen heel veel voor me. Van dieren 
word ik rustig.’

Naar zelfstandigheid
Op haar huidige kamer heeft Silvia alleen een 
ratje. Binnenkort hoopt ze ook een hond of kat te 
kunnen houden, want ze heeft in overleg met haar 
begeleiders besloten uit te zien naar zelfstandige 
woonruimte in Velp. Ze krijgt dan ambulante 

Over 25 jaar… 

Help ik andere mensen, 

in de gehandicapten

zorg. Ik heb mijn dieren 

om me heen en voel me 

veel vrijer in mezelf, 

nog meer in contact 

met mijn gevoel.

Silvia Hendriks (24) verbleef 
 tijdelijk bij een RIBW-voorziening 
in Arnhem in afwachting van een 
opname in een kliniek. Tijdens dat 
verblijf vatte zij het dappere 
 besluit op de kliniek af te zeggen. 
In plaats daarvan koos ze ervoor 
om beschermd te gaan wonen in 
Velp. Die keuze pakte heel goed uit.

JeanneMarie Reijers (51) 
woont zelfstandig in Duiven 
en krijgt begeleiding van  
RIBW AVV. Ze is niet alleen 
cliënt van, maar ook 
kwartier  maker voor RIBW 
AVV. Vanuit haar eigen 
 ervaringen bestrijdt ze het 
stigma dat mensen met  
een psychiatrische aan-
doening hebben, en zet ze 
zich in voor  medecliënten.

‘Ik voel het: dit is het moment!’

bege leiding, verder komt ze op eigen benen 
te staan. ‘Een tijd geleden heb ik dit ook al 
overwogen, maar toen voelde ik dat ik er nog 
niet klaar voor was. Nu voel ik dat wel: dit is 
het moment! Ik ben blij dat ik mijn begelei
ders behoud, want de verhuizing op zich is al 
heel spannend.’ 
Mogelijk gaat ze daarnaast therapie volgen  
en meer doen met haar mboopleiding 
maatschappelijke zorg. Maar dat is iets voor 
de toekomst: ‘Voorlopig is de verhuizing 
voldoende verandering voor mij. Ik doe het 
rustig aan, stap voor stap. Dat werkt voor  
mij het beste.’ ‘Wij kunnen ook leiden, 

met een  korte ei!’
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een dag uit het leven van jeanne-marie reijers

 7.45 UUR  JeanneMarie maakt ontbijt en voert 
 tegelijkertijd haar twee vrolijke katten. Ze woont in 
een nieuw appartement, waar ze erg blij mee is. 
‘Toen ik uit het psychiatrisch ziekenhuis kwam, 
voelde ik dat het tijd was voor meer verantwoorde
lijkheid. Ik wilde zelf mijn leven indelen. Dankzij 
ambulante begeleiding thuis kan dat nu.’

 8.57 UUR  Vriendin Miranda, die ook begeleiding 
krijgt van RIBW AVV, komt langs. Met een kop koffie 
erbij nemen ze door wat ze straks gaan  zeggen. 
Want deze ochtend staat een voorlichtings praatje 
op het programma voor leden van de PvdA 
 Westervoort. JeanneMarie legt uit: ‘Voor het 
kwartier makersproject gaan we vertellen waarom 
we ondersteuning nodig hadden en hoe ons leven 
daarna is verlopen.’

 10.20 UUR  JeanneMarie vertelt de PvdA’ers over 
haar manischdepressieve klachten. Die bereikten 
een hoogtepunt na de geboorte van haar tweeling. 
‘Uiteindelijk werden mijn kinderen grootgebracht 
door de vriendin van mijn exman’, zegt ze. Het is 
doodstil in de zaal. Als Miranda en JeanneMarie 
hun verhaal hebben gedaan, komen de reacties. 
‘Wat goed dat jullie dit vertellen en wat hebben 
jullie veel meegemaakt.’ En: ‘Hoe reageerden vrien
den en familie?’ JeanneMarie antwoordt: ‘Vroeger 
schaamde ik me ervoor dat ik psychiatrische hulp 
nodig heb. Nu mag iedereen het weten. Ik ben 

 gelukkig.’ Later zegt ze over de bijeenkomst: ‘Ik vind 
het heel fijn dat ik dit mag doen en mensen kan 
laten zien dat wij meer zijn dan patiënt, meer kun
nen dan alleen lijden. Wij kunnen ook leiden, met 
een korte ei!’

 12.00 UUR  Als ze weer thuis is, smeert ze een 
 boterham. ‘Eentje maar, want ik moet zo naar de 
diëtist’, lacht ze. Nog niet zo lang geleden woog ze 
124 kilo, maar met de hulp van de diëtist is ze 35 kilo 
afgevallen. 

 14.00 UUR  Na het bezoek aan de diëtist neemt 
JeanneMarie de regiotaxi naar Arnhem. Bij ggz 
instelling Pro Persona heeft ze elke drie maanden 
een gesprek met een sociaalpsychiatrisch ver
pleegkundige. ‘Ik onthoud dingen de laatste tijd zo 
slecht’, vertelt ze hem. ‘Dat komt vast doordat het je 
niet interesseert’, grapt de verpleegkundige. ‘Dus 
als ik niets onthoud, betekent dat dat niets me 
 i nteresseert?’ Daar moeten ze beiden om lachen. 
‘In combinatie met mijn medicijnen helpt zo’n 
 gesprek heel goed’, zegt JeanneMarie als ze weer 
buiten staat. ‘Hij neemt me serieus en geeft me 
structuur. Dat is belangrijk voor mij.’ 

 17.50 UUR  Weer thuis maakt ze eten. ‘Veel groente 
en weinig piepers.’ Tijdens het eten vertelt ze over 
het Maatjesproject waaraan ze meedoet. ‘Voor dat 
project ga ik af en toe iets doen met iemand met 
een psychiatrische achtergrond. Thee drinken en 
praten over wat je meemaakt, of een stukje fietsen. 
Zo haal je mensen uit hun isolement. Vroeger 
had ik zelf een maatje. Nu ben ik een maatje voor 
anderen.’ 

 19.00 UUR  In de avond heeft JeanneMarie nog 
een bijeenkomst van de cliëntenraad van RIBW 
AVV. Ze zit in de Regionale Adviesraad en vertelt 
over wat er in de regio speelt. Ze vindt een belang
stellende houding van mensen fijn. ‘Zie je nou wel, 
ik ben niet alleen maar JeanneMarie die hulp 
 nodig heeft. JeanneMarie is meer dan dat, en dat 
voelt goed.’ 

‘Wij kunnen ook leiden, 
met een  korte ei!’

Over 25 jaar … hoop ik geen begeleiding meer nodig te hebben  en helemaal op eigen benen te staan. Ook hoop ik dat ik dan  
oma ben.
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Jolanda van Keulen | manager 
Startpunt bij gemeente Wagenin-
gen ‘Startpunt Wageningen is 
een informatie- en ontmoetings-
punt waar mensen terechtkun-
nen met vragen over bijvoorbeeld 
wonen, zorg, financiën, werk en 
opvoeding. Hieraan doen ook vijf 
medewerkers van RIBW AVV mee. 
Zij beantwoorden, net als de an-
dere medewerkers van Startpunt, 
vragen over de hele breedte van 
het sociale domein. Daarvoor 
hebben we bewust  gekozen om 
van elkaars expertise te leren. 
Door volledig mee te draaien in 

het team krijgen medewerkers b eter inzicht in 
elkaars expertise en kunnen ze hun kennis de-
len met de anderen. Ik ben er trots op dat we zo 
nauw samenwerken. We houden elkaar scherp. 
De samenwerking is prettig, transparant en ge-
lijkwaardig. Ik deel zelfs de kamer met het re-
giohoofd van RIBW AVV in Wageningen!’

Maxime Bisschop |  
buurt coach bij project 

Buurtcirkel ‘Een buurt
cirkel wordt gevormd door 

kwetsbare mensen die in de
zelfde omgeving wonen. Zij 

ontwikkelen een informeel en 
duurzaam netwerk in hun wijk 

en vervullen een rol van 
 betekenis voor elkaar. Hierdoor 

hebben ze minder professionele 
ondersteuning nodig. Siza en 
RIBW AVV hebben bij het project, 
dat ontwikkeld is door Pameijer, 
de handen ineengeslagen. Om de 
buurt cirkel tot een succes te 
 maken, betrekken wij buurt
initiatieven, vrijwilligersorganisa
ties, kwartiermakers en wijkteam 
erbij. Wij zitten vanaf het begin 
op één lijn. Iedereen heeft hart 
voor het project!’

Sanne van der Werff | wijkgericht kwartiermaker bij Rijnstad (organisatie 
voor welzijn en hulpverlening) ‘Wij werken met RIBW AVV, Philadelphia 

 (landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking) en 
Siza samen in het project Kwartiermaken. We richten ons op het meedoen van 

kwetsbare bewoners in de Arnhemse wijken. Door talenten en interesses 
naar boven te halen, brengen we vraag en aanbod samen. Rijnstad kent 

vanuit het welzijnswerk de partijen en vrijwilligers in de wijken, terwijl 
RIBW AVV de doelgroep door en door kent. Via de ‘kwartiertafel’ 

weten de deelnemende organisaties elkaar steeds 
makkelijker te vinden. Ik hoop dat deze ont-

wikkeling zo positief doorgaat!’

Mede dankzij onze 
samenwerkings partners 
kunnen we ons 25-jarig 
 bestaan  vieren. Op deze 
twee pagina’s laten we er 
een paar aan het woord. 
Aan hen – en aan alle 
andere partners – zeggen 
we uit de grond van ons 
hart: bedankt! 

“De gemeente en 
RIBW AVV hebben 
bij zorgbemiddeling 
hetzelfde gevoel van 
urgentie”
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Gerrit Breeman | directeur woning corpo
ratie Volkshuisvesting Arnhem ‘Wij leve-

ren al ruim tien jaar de stenen voor de vele 
mooie en vernieuwende projecten van 
RIBW AVV. Centraal in onze samenwerking 
staan de inhoud en de wil om eruit te 
 komen. Dat is cruciaal. RIBW AVV klopt ook 
telkens met een zeer goed gefundeerde 
vraag bij ons aan. Mede hierdoor kun-
nen we elke keer een stap voorwaarts 
zetten. Ging het vroeger alleen om 
goede huisvesting, nu richten de 
projecten zich op zelfstandig  wonen. 
Deze projecten bevorderen het 
 herstel van kwetsbare mensen én 
zijn relatief goedkoop. Zodoende 
besparen we de maatschappij voor 
miljoenen euro’s aan kosten. Dat is 
voor ons een flinke stimulans om 
mee te werken.’

Akram Ghorbani | coördinator Vrijwilligers Steunpunt Overbetuwe (onderdeel Stuw, 
Stichting Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning) ‘Wij ondersteunen cliënten 
van RIBW AVV om als vrijwilliger te participeren in de maatschappij. Ons steunpunt 
brengt een groot netwerk in, RIBW AVV de expertise over de cliënten. Bij beide 
 partijen staat het belang van de cliënt voorop. Welk vrijwilligerswerk iemand doet, 
hangt af van zijn wensen en behoeften. Een interessante ontwikkeling is dat we 

een aantal cliënten gaan inzetten als kwartiermakers. Zij ondersteunen andere 
cliënten die met vrijwilligerswerk beginnen.’

Marleen Wolbers |  teamregisseur sociaal gebiedsteam Velp-Rheden 
‘Een sociaal gebiedsteam ondersteunt mensen en gezinnen die 
hulp nodig hebben. De teamleden komen uit verschillende zorg- 
en welzijnsorganisaties. In de sociale gebiedsteams van Rheden en 
Rozendaal zitten ook medewerkers van RIBW AVV. De gemeenten 
sturen deze teams aan. Kijk ik naar de RIBW-medewerker in mijn 
eigen team, dan is het erg prettig samenwerken. Onder andere 

omdat zij de-escalerend optreedt 
 wanneer er zich iets voordoet bij 

iemand met een psychische 
beperking. Daarmee stelt 

ze andere professio-
nals gerust.’

Anne-MiekeNijland|beleids-
adviseurgemeenteArnhem‘De 
gemeente en RIBW AVV hebben bij 
zorgbemiddeling hetzelfde gevoel van 
urgentie. We zetten ons in om mensen die zorg 
missen of mijden, op de juiste weg te helpen. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen die niet zelf de weg naar hulp weten te vinden. RIBW AVV is 
een van de organisaties die voor zorgbemiddeling subsidie van de 
gemeente krijgt. Zij hebben een uitstekende deskundigheid in huis 
wat betreft het complete plaatje van welzijn, wonen en inkomen. 
Een medewerker blijft bij wijze van spreken bij iemand op de stoep 
zitten tot er contact is. Ook belangrijk is dat RIBW AVV transparant te 
werk gaat.’

Theo Duijker |  
specialist sociaal onder-

nemen Enspiratie ‘Ik werk als 
sociaal ondernemer al zes jaar 

 intensief samen met RIBW AVV. Dat 
is echt uniek. RIBW AVV loopt vanuit 

de  inhoud ver vooruit op veel andere 
 organisaties. Het bevorderen van de 

zelfstandigheid van mensen is voor ons 
de essentie. Ken je de mooie uitspraak 
van Pippi Langkous: “Hoe weet je nou 
dat je iets niet kan als je het nog nooit 
hebt geprobeerd?” Ik geef mensen in 
herstel de mogelijkheid om in een be-
drijfsmatige context te ontdekken wat 
ze kunnen en zelfstandige medewerkers 
te worden. Dit zie ik als de hoogste vorm 
van ondernemen.’

“Wij zitten vanaf het begin op één lijn. 
 Iedereen heeft hart voor het project!”
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Over 25 jaar… werken de specialistisch begeleiders nog meer samen met andere organisaties en instanties. Ook is dan de inzet van ervaringsdeskundigen een vast gegeven. 

Wat betekent het om 
 specialistisch begeleider te  
zijn bij RIBW AVV?
‘Cliënten met een psychische 
kwetsbaarheid, bijvoorbeeld een 
angst of persoonlijkheidsstoor
nis, komen bij ons terecht via 
wijkteams, een behandelaar of 
de huisarts. Anders dan aanbod
gerichte hulpverlening, die zich 
richt op het probleem van de 
 cliënt, is het individuele herstel
proces leidend in de begeleiding 
die wij bieden. Dat betekent dat 
wij focussen op alle levensgebie
den en deze samen met de cliënt 
bespreken. Wat speelt er, wat is 
jouw verhaal, wat zou je graag 
willen veranderen en hoe wil je 
dat bereiken? Wij richten ons  
op herstel, in plaats van in te 
zoomen op iemands aandoe
ning. Want daarvoor zijn er al 
reguliere behandelingen: medi
catie en therapie.’
 
Hoe help jij cliënten bij hun 
herstel?
‘Ze vinden het vaak moeilijk om 
in beweging te komen. Het in
spireren van cliënten is elke keer 
opnieuw een ontdekkingstocht. 
Mijn manier is een gesprek voe
ren over hun dagelijks leven, van 
mens tot mens. Ik snijd onder
werpen aan als: wonen, werken, 
vrije tijd en relaties. Daarbij deel 
ik dingen uit mijn eigen leven en 
laat ik mijn kwetsbaarheid zien. 
Dat geeft cliënten meer perspec
tief. Jezelf laten zien komt “echt” 
over en dat vinden cliënten heel 
belangrijk. Cliënten putten hoop 
uit mijn persoonlijke verhalen. Ik 
laat ze zien: al is je situatie nog 
zo moeilijk, er is altijd uitzicht op 

verbetering. Tijdens de opbouw 
van een relatie met de cliënt 
ontstaat beweging. Vaak weten 
mensen niet eens welke talenten 
en mogelijkheden ze hebben.  
Er gebeurt iets moois in hun 
zelfbeeld: hoe zelfverzekerder ze 
worden, hoe meer ze de regie 
over hun eigen leven gaan ne
men.’

Kun je een voorbeeld geven 
van specialistisch begeleiden?
‘Ik had een depressieve cliënt  
uit Suriname. We onderzochten 
samen: waar hoop je op, wat kan 
je goed? Met welke mensen wil 
je omgaan en op welke plekken 
kom je graag? Ik zocht naar aan
knopingspunten om hem te hel
pen meer grip te krijgen op de 
depressie. In de Surinaamse cul
tuur is koken belangrijk, en het 
bleek dat mijn cliënt erg goed 
kon koken. Toen heb ik voorge
steld: laten we kijken of je dat 
weer kunt oppakken. We gingen 
samen naar een toko, en mijn 
cliënt vertelde daar enthousiast 
over ingrediënten en recepten. 
Uiteindelijk is de cliënt in een 
eetcafé gaan koken. De cliënt 
kwam weer onder de mensen, 
had een gevoel van trots. En dat 
is waar de meerwaarde van een 
herstelondersteunend begeleider 
ligt: wij helpen mensen ontdek
ken wat hun kracht en mogelijk
heden zijn.’

Hoe word je een specialistisch 
begeleider? 
‘Specialistisch begeleiders heb
ben een opleiding maatschap
pelijk werk en dienstverlening 
(MWD), sociaal pedagogische 

‘Het inspireren van 
cliënten is elke keer 
opnieuw een ont-
dekkingstocht’, stelt 
Jessica Gerritsen 
(33), specialistisch 
begeleider bij RIBW 
AVV. Ze ondersteunt 
mensen met een 
psychische kwets-
baarheid bij hun 
 herstel en terugkeer 
in de maatschappij. 
Ook coacht ze als 
Rehab-coach andere 
begeleiders.

‘Wij gaan uit 
van  iemands 
kracht’
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In haar werk wil Evelien bijdragen aan een 
cultuuromslag die volgens haar niet makkelijk  
is, maar wel noodzakelijk. ‘Vanwege mijn eigen 
kwetsbaarheid kwam ik toen ik begin twintig  
was terecht in de ggz. Daar kreeg ik een bak aan 
diagnoses over me heen en op basis daarvan  
werd een behandelplan uitgestippeld. Alles werd 
voor me ingevuld, maar naar mijzelf werd niet 
meer gekeken. Ik heb geen moment het gevoel 
gekregen dat de specialisten wisten wat ik nodig 
had.’ Na meer dan een jaar in verschillende  
ggzinstellingen te zijn geweest zei een verpleeg
kundige van de PAAZ tegen Evelien: Wij kunnen je 
hier niet helpen. Je kunt beter naar huis gaan en 
daar aan je herstel werken. 
‘Wat een bevrijding was dat’, zegt Evelien.  
‘Ik zocht zelf een psychotherapeut die bij me 
paste. In die periode heb ik ontdekt wat voor mij 
de beste manier is om met het leven om te gaan. 
Terug kijkend besef ik dat ik nooit had geleerd hoe 
dat moest, leven. Maar nu voelde ik me ertegen 
opgewassen en zag ik een toekomst voor mezelf. 
Ik kreeg zin om dingen te onder nemen.’

Bescheidenheid siert de hulpverlener
Langzaamaan begon Evelien ook te denken aan 
studeren en werken. Naar de lerarenopleiding die 
ze had afgebroken, wilde ze niet meer teruggaan. 
Dat paste niet meer bij haar. Ze ontdekte Howie 
the Harp, de opleiding tot ervaringsdeskundige in 
de ggz en daarbuiten. Daarmee begon ze in 2014 
en ze studeerde af in mei 2015, waarna ze aan de 
slag ging bij RIBW AVV. Sinds 1 juni werkt ze als 
ervaringsdeskundige in de herstelondersteunen
de zorg. ‘Ik denk mee op beleidsniveau, maar heb 
ook direct contact met medewerkers en cliënten.  
Het is een veelzijdige baan.’ Haar ervaring is voor 
Evelien slechts een deel van haar deskundigheid. 
Het belangrijkste wat ze heeft geleerd, is dat ze 
zich bescheiden opstelt. ‘Mijn ervaringen zijn  
niet de onomstote lijke waarheid, mijn weg  
naar herstel is niet het enige pad. Herstelonder
steunende zorg is juist verantwoordelijkheid  
en kracht geven aan de cliënt, en zoeken naar 

aansluiting bij diens proces. Daarvoor 
kun je alle metho dieken 
ge bruiken, zolang je vast
houdt aan het uitgangspunt 
van herstel en onthoudt dat 
het middelpunt altijd de 
cliënt is.’ 

Evelien Hulshof (29) werkt  
als ervaringsdeskundige voor  

RIBW AVV. Zij ondersteunt  
de missie van herstelonder-
steunende zorg volledig. In 

haar persoonlijk leven onder-
vond ze hoe belangrijk het is 

om gefaciliteerd te worden in 
plaats van gestuurd. ‘Pas 

toen ik de regie kreeg,  
begon mijn herstel écht.’

Over 25 jaar… Zou ik graag samen met mijn vriendin een zorgboerderij willen runnen waar mensen met een kwetsbaarheid de ruimte krijgen om te herstellen, zichzelf kunnen zijn en de regie over hun leven kunnen nemen.

‘Ik kreeg zin om dingen te ondernemen’hulp verlening (SPH) of sociaal 
pedagogisch werker (SPW). 
 Binnen RIBW AVV krijgen de 
 begeleiders training in de 
 methodiek Systematisch Rehabi
litatiegericht Handelen (SRH). 
Daarin staat het herstelproces 
van cliënten centraal. Deze me
thodiek helpt begeleiders om 
cliënten te ondersteunen bij de 
door hen gewenste kwaliteit van 
leven. Dat betekent dat we cliën
ten leren zien waar hun talenten 
en kwetsbaarheden liggen. Ik zie 
vaak veel mogelijkheden voor 
herstel. Het is mijn uitdaging 
om te zorgen dat cliënten die 
zelf ook gaan zien.’

Waarin onderscheidt specialis
tisch begeleiden zich van an
dere hulpverleningsvormen?
‘SRH heeft als uitgangspunt het 
presentie en krachtgericht wer
ken. Wij helpen cliënten om hun 
plek in de samenleving weer in 
te nemen, ondanks de stigma’s 
die er heersen over hun psychi
sche kwetsbaarheid. We stimu
leren hen mee te doen aan acti
viteiten in de wijk: een bezoek 
aan de bibliotheek, vrijwilligers
werk of een andere dagbeste
ding. We kijken samen met de 
cliënt naar alles wat mogelijk en 
wenselijk is qua participatie in 
de samenleving. Ons motto is: je 
hebt een kwetsbaarheid, maar 
we gaan uit van je kracht.’

Wat is jouw droom?
‘Ik geloof dat er voor iedereen 
kwaliteit van leven mogelijk is. 
De weg ernaartoe is soms moei
lijk en ingewikkeld en daar onder
steunen wij bij. Veel cliënten zijn 
aan het overleven. Mijn droom  
is om ze weer tot leven te zien 
komen.’ 

“Ik laat ze zien: al is je 
situatie nog zo moeilijk, 
er is altijd uitzicht op 
verbetering”
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WOORDEN RECHT UIT HET HART VAN ONZE 
CLIËNTEN EN MEDEWERKERS, OPGETEKEND 
MET DE HULP VAN LOESJEMEDEWERKERS.

Schemerlicht

Ik verzamel mijn schaduwen

Overal vandaan
Maak ze nobel
Opnieuw
Elke lijn laat zien
Waar de pijn is geweest

Maar voor nu
Liefde heeft mij laten bloeden

En toen opnieuw gevuld
Schemering heeft mij een naam gegeven

Creëerde mij een koningin

En als de krachtige
Verzamel ik al mijn wonden

Overal vandaan
Maak ze nobel
Opnieuw
En gebruik de littekens
Als een brug
Naar waar het licht begint. 

Roos Clappers

DIT IS DE VOORKANT VAN HET WRAP 
(WELLNESS RECOVERY ACTION PLAN) 
VAN JEROEN ZWAAL, COACH BIJ HOWIE 
THE HARP™. WRAP IS EEN ZELFHULP
INSTRUMENT DAT ONZE CLIËNTEN 
ONDERSTEUNT BIJ HUN HERSTEL
PROCES. CLIËNTEN MAKEN HUN EIGEN 
WRAP EN GEVEN DAARIN ANTWOORD 
OP DE VRAAG: WAT HEB IK WANNEER 
NODIG OM ME GOED OF WEER BETER TE 
VOELEN? JEROEN HEEFT OOK DE COVER 
VAN DE WRAP ZELF ONTWORPEN.

vanuit het hart
24 ribw arnhem & veluwe vallei


