


De rechterhand  
Gegeven aan een rechter
het kon slechter.
Een vrouw wow, wow,met een rode bril,
en een sterke wil.
Wat droeg zij verder voor kleren,
misschien mooie benen?
Ik gaf haar een vriendelijke hand
omdat zij mij begreep
ik niet graag met rechters dweep
dat ik niet hard kneep.
Zij ook niet
anders hadden we misschien liefdesverdriet.
De hand van een dichter, een schrijver
misschien een beetje naijver.
Haar haren pas gewassen
ze zat lekker in haar vel
en ik ook eigenlijk wel.
Ik als graaf, zij als gravin,
augustus 2014
een nieuw begin.
 
- Jobi -
 

De seizoenen
 
Sommige seizoenen zijn om te zoenen.
Anderen weer niet
en dat geeft de mensen veel verdriet.
De storm bijvoorbeeld is enorm
Stortregen, kan ook niemand tegen.
Overstromingen wassen weg woningen
Soms is het gewoon heerlijk weer en iedereen roept om
meer.
Vakanties kunnen heel fijn zijn,
maar een wegdrijvende tent, dat dat nooit went.
Nu is het bijvoorbeeld zomer
Het is vierdaagse als ik dit schrijf
Dat ik dankzij het weer, maar binnen blijf.
 
- Jobi - 
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Colofon
De Ommekeer is het cliëntenblad
voor en door cliënten van de
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei.
 
De redactie bestaat 
uit de volgende personen:
Martin Bongaarts
Leanne Janssen
Leo van Lunenburg
Thomas Peters
 
Met medewerking van:
Nicolaj van der Bruggen
Bart Diederen 
Paul Thuis 
 
Wilt u De Ommekeer niet ontvangen,
dan kunt dat via post of e-mail 
doorgeven aan de redactie:
 
E-mail: de.ommekeer@ribwavv.nl
 
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
t.a.v. De Ommekeer
Antwoordnummer 2036
6800 WR Arnhem
 
Telefoon: 026 442 42 36

Voorwoord
Beste Lezer,
 
Het heeft een tijdje geduurd, maar de ommekeer is er weer!
 
Met enkele leden in de redactie hebben we een hele
nieuwe start gemaakt. We hebben de ommekeer een fa
celift gegeven. Het kan zijn dat artikelen die we in het ver
leden hebben ontvangen niet zijn geplaats. Heb je ooit een
artikel gestuurd naar de redactie, maar deze nog niet terug
kunnen vinden in de ommekeer? Stuur hem dan opnieuw
naar ons op, zodat we deze alsnog kunnen plaatsen.
Daarnaast zijn we natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe ar
tikelen/verhalen. Wil je graag dat jouw artikel/verhaal in de
ommekeer komt? Stuur hem dan op naar de redactie. 
 
Wij zijn heel benieuwd wat jij van de ommekeer vindt! Heb
je opmerkingen, tips of vragen? Neem dan contact op met
de redactie. 
 
Wij wensen je heel veel leesplezier!
 
Vriendelijke groeten,
De redactie 
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De nieuwe website is het afgelopen jaar ontwikkeld samen
met cliënten en medewerkers van RIBW AVV en in maart
gelanceerd. RIBW AVV had al een website, maar die was
aan vernieuwing toe. Het doel: nóg beter aansluiten op de
 wensen en behoeftes van haar doelgroepen, onder wie
(nieuwe) cliënten en hun familieleden, samenwerkings
partners, wijkbewoners, nieuwe medewerkers etc. 

Suggesties?
De komende tijd blijven we de website verder vullen
en ontwikkelen. Heb je zelf nog suggesties of vragen?
Of wil je jouw persoonlijke krachtverhaal vertellen
voor de website? Geef het dan door via het contact
formulier op de website of stuur een mail naar com
municatie@ribwavv.nl. 

 
Wat is er nieuw? 
RIBW AVV wil dat bezoekers zich thuis voelen op de website:
in vorm, inhoud, toon en stijl. Dankzij de vernieuwde indeling
vind je gemakkelijk en snel de informatie die je zoekt. Er is
een onderdeel speciaal voor (nieuwe) cliënten. Je vindt er
algemene informatie over de begeleiding, meedoen in de
maatschappij, herstel en eigen regie. Maar ook over ZO,
de cliëntenraad en RAR. Er zijn folders, brochures, films én
(oude) edities van de Ommekeer terug te vinden. Ook kun
je er verhalen van cliënten lezen. 
 
Ook voor mobiel!
Omdat steeds meer mensen mobiel internetten, is de RIBW-
website zo gebouwd dat je deze ook op je  smartphone,
tablet en andere (mobiele) apparaten kunt bekijken. De
website past zich automatisch aan de grootte van jouw
beeldscherm aan.  
 
Neem je ook een kijkje? Ga naar www.ribwavv.nl

De nieuwe website van RIBW AVV
Heb je het al gezien? RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft een nieuwe website. Herkenbaar, eigentijds en transpa
rant, met krachtige mensen en verhalen centraal.

Uitkomsten Cliëntwaarderingsonderzoek
Natuurlijk willen we als RIBW AVV weten hoe cliënten de begeleiding van de RIBW AVV beoordelen en waarderen.
Daarom hebben we een cliëntwaarderingsonderzoek onder alle cliënten laten uitvoeren door een onafhankelijk
onderzoeksbureau.
 
Ongeveer 30% van de cliënten heeft de enquête ingevuld. Hoewel het lager is dan de 40% respons van het vorige
cliëntwaarderingsonderzoek, is het volgens het onderzoeksbureau een gemiddelde respons te noemen. Cliënten die
beschermd wonen geven ons gemiddeld een dikke voldoende: een 7,7. Cliënten met ambulante begeleiding zelfs een
8,2. Van de cliënten beschermd wonen zou 88% de RIBW AVV waarschijnlijk of zeker bij andere mensen aanbevelen. Bij
cliënten die ambulante begeleiding ontvangen is dit zelfs 95%. Cliënten zijn verder zeer te spreken over hoe zij betrokken
worden bij hun zorgplan en de bejegening door de begeleiding. Hun waardering voor de kwaliteit van de huisvesting
en informatie die zij over de begeleiding ontvangen, is hoog. Mooie uitkomsten die laten zien dat we ons werk goed doen
en dat cliënten dit waarderen. De onderdelen informatie over cliëntenrechten en keuzemogelijkheden scoren lager in
vergelijking met de andere onderdelen.
 

Vragen?
Heb je naar aanleiding van het boventaande nog
vragen of ben je benieuwd hoe jouw regio scoort?
Vraag ernaar bij de Regionale Adviesraad of de 
Cliëntenraad. 

Voor elke regio is er ook een afzonderlijke rapportage op
gesteld. Dit geeft het regiohoofd en de Regionale Advies
raad de mogelijkheid om na te gaan hoe de regio scoort
op de verschillende onderdelen. Samen bepalen zij of er
op een bepaald gebied een verbeteractie nodig is. 
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Regionale adviesraden - RAR's
Niemand weet zo goed wat bij u werkt dan u zelf. Mee kunnen denken en bepalen over de zorg die u zelf krijgt, is
dus heel belangrijk. De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) hecht dan ook veel waarde aan de invloed van
cliënten op de zorg en begeleiding. De regionale adviesraden (RAR’s) van cliënten versterken die invloed, recht
streeks vanuit de regio’s. 
 
Cliëntenraad wordt versterkt
Medezeggenschap is belangrijk om de kwaliteit van zorg kritisch te blijven bekijken. Al jaren komt de Cliëntenraad, het
medezeggenschapsorgaan voor cliënten, op voor de belangen van cliënten uit de regio’s van de RIBW AVV. Dat doet
de raad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie. Goed advies begint bij goed luisteren, naar
wat cliënten nodig hebben en wat zij willen. Omdat regio’s verschillen, verschillen ook de wensen en behoeften van
cliënten. In regionale adviesraden (RAR’s) kunnen cliënten hun mening geven over zaken die in de eigen woon-/leef
omgeving spelen. Dat is prettig omdat behoeften, belangen en mogelijkheden binnen de regio zichtbaarder worden.
 
Elke regio een RAR
Alle regio’s van de RIBW AVV beschikken over een regionale adviesraad (RAR). Deze RAR’s vormen het adviesorgaan
voor de organisatie op regionaal niveau. De Cliëntenraad blijft het formele adviesorgaan voor de hele organisatie.
 
Samenstelling RAR
Een RAR bestaat uit minimaal 3 en maximaal 12 leden. Deze leden zijn allemaal cliënt in dezelfde regio. Zij kunnen
maximaal 4 jaar lid zijn van de raad. De leden verdelen onderling de taken.
 
Cliëntenraad en RAR werken samen
Voor de RAR en de Cliëntenraad is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden, standpun
ten en adviezen. Daarom neemt altijd één persoon uit iedere RAR zitting in de Cliëntenraad. Zo kan de Cliëntenraad snel
ingelicht worden over alle belangrijke onderwerpen uit de regio’s en andersom. 

bezoek aan RAR Westervoort
Op 22 july 2015 j.l. heb ik een gesprek gehad met leden van RAR Westervoort.
Dit gesprek was met INEKE, JEANNE-MARIE, ROB (clienten RIBW) en BERNADETTE (begeleidster RIBW).

Eerst hebben ze mij uitgelegd wat het RAR precies is. Het RAR (Regionaal AdviesRaad) is namens de clienten van het
RIBW, de adviseur van het regiohoofd. In dit geval gaat het om de regio Duiven, Westervoort en Zevenaar. Het doel van
het RAR is om advies te geven over besluiten met betrekking tot de leefgebieden van de regio. De adviesen kunnen gaan
over wonen, (bzw,bw) werken, leren, gezondheid, persoonlijke verzorging, relaties en vrije tijd.

Het doel van dit gesprek is het werven van 5-7 nieuwe leden voor het RAR (regio westervoort). Deze personen moeten
wel uit de regio komen van Duiven, Westervoort en Zevenaar. De samenstelling van een RAR is tussen de 5 en 12 personen
en het liefst een mix van mannen en vrouwen.

Wat wordt er verwacht van leden van het RAR?
*Aanwezig zijn bij zoveel mogelijk vergaderingen
*De belangen van clienten uit de eigen regio vertegenwoordigen
*Zorgvuldig omgaan met privacy van clienten en medewerkers van RIBWAVV (je hoort soms als eerste nieuws)
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Even bijkomen met een Bed&Break 
Dit unieke project van RIBW AVV is vorig jaar april  van start gegaan, na een wat langzame start was de bedbezetting in
de zomer 100%. Bed & Break is bestemd voor psychisch kwetsbare mensen vanaf 18 jaar die vanwege spanningen in
hun omgeving even op adem moeten komen. Je verblijft dan in een mooi oud hotel in de buurt van het prachtige
Sonsbeekpark in Arnhem, hier heerst geen instellingssfeer en je wordt gastvrij ontvangen door het vriendelijke hotelper
soneel. Eventueel kan een ervaringsdeskundig vrijwilliger van de RIBW tijdens het verblijf op afspraak ondersteuning
bieden in de vorm van een gesprek, een wandeling of een leuk uitstapje naar bijvoorbeeld Burgers’ Zoo of het Open
luchtmuseum.  De RIBW Arnhem centrum  is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar indien nodig. Het is echter wel de
bedoeling dat je zelfstandig kunt functioneren tijdens het verblijf. Daarom vindt er van tevoren een intakegesprek plaats
met een begeleider van de RIBW Arnhem Centrum. Tijdens dit gesprek krijg je alle verdere informatie en kan je ook je
eventuele vragen stellen.
 
De RIBW huurt twee kamers op de derde verdieping, waarvan een kamer beschikt over een balkon. De kamers zijn
voorzien van alle gemakken zoals een flat screen TV, een tweepersoonsbed, linnengoed en een eigen badkamer en
toilet. De kosten per nacht zijn 10 euro, te voldoen bij het inchecken, dit is inclusief een uitgebreid ontbijt. Overige
maaltijden moet je zelf regelen maar deze mogen wel genuttigd worden in het hotel. Ook is het mogelijk om gebruik te

Bed&Break ervaring 
Sylvester en Martin vierden hun vriendschap met een Bed&Break en delen hun ervaring in de Ommekeer
Woensdag 24 juni hebben we makkelijk en snel telefonisch een afspraak gemaakt voor de screening. Vrijdag 3 juli
hebben we een goede en enthousiaste screening gehad van Johan, daardoor kregen wij er nog meer zin in. Ook zijn
er duidelijke afspraken gemaakt en hebben we een overeenkomst getekend. Op zaterdag 4 juli hebben wij een brief
van het regiohoofd en een flyer ontvangen. 
 
Arnhem,
Dag 1, 1 augustus.
Aankomsttijd 15:00, mooie ligging van het hotel, aan de
rand van het centrum en park Sonsbeek. Het hotel heeft
een klassieke stijl. Hartelijk ontvangen in een serene rustige
omgeving. Binnen is het prikkel arm. Er is geen lift. De kamers
zijn op de derde verdieping en zijn erg gezellig en knus, alsof
je bij opa en oma gaat logeren, maar dan "du luxe". De
kamers zijn van alle gemakken voorzien zoals: een lekker
tweepersoons bed, een stoel, kastjes, een televisie en zelfs
wifi. Het is er erg schoon, ook de douche en het toilet. En er
hangen genoeg handdoeken, maar er zijn ook washand
jes, een douchemat en zeepjes. Beneden is een leuk bar
retje, waar je 's avonds een afzakkertje kan nuttigen en een
leuk souterrain waar 's ochtends het ontbijt geserveerd
wordt.

Wil jij ook even
bijkomen?
Aanmelden kan via regiokantoor RIBW Arnhem
Centrum: 026-3655180

 

maken van inloopvoorziening De Oude Doelen, een
avondmaaltijd kost daar 3,50 euro. De verblijfsduur bij Bed
& Break is maximaal 2 weken aaneengesloten. Wel zijn
meerdere verblijven per jaar mogelijk. Veel gasten komen
de eerste keer een paar nachten om het uit te proberen en
komen dan later terug voor een wat langere periode. Een
verblijf kan herstel bevorderend en preventief werken, ook
kan het wellicht zwaardere vormen van zorg voorkomen.
Na een verblijf bij Bed & Break kan men er vaak weer even
tegen.
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Dag 2, 2 augustus.
Goed geslapen, maar wij zijn de stads geluiden gewend.
Denk aan de trein, bus en het uitgaansvolk. Het ontbijt was
luxueus, echt van alles wat en vers. Die dag hebben we
genoten van de Arnhemse binnenstad en de terrasjes. We
misten wel de ervaringsdeskundige die helaas ziek was.
Gelukkig kennen wij Arnhem op ons duimpje. Nadeel kan
een beetje zijn dat je zelf voor je lunch en avondeten moet
zorgen. Je kunt geen gebruik maken van een koelkast of
eigen gasfornuis, wat maakt dat je afhankelijk bent van
horeca. Op zich niet erg, mits je budget dit toe laat. Er zijn
wel genoeg supermarkten in de buurt. De kamer wordt
tussentijds opgeruimd en schoongemaakt, tot aan nieuwe
handddoeken toe. Het personeel is erg vriendelijk en be
hulpzaam. 

Echt even bijkomen in een andere omgeving. Dat klinkt heel gek, maar wij waanden ons echt op vakantie in een bui
tenlandse stad. Dat is ook de kracht van onze vriendschap, dat wij onze wanen in iets positiefs om kunnen zetten. Het
kan spannend zijn, maar wij kwamen echt tot rust, ondanks dat we erg veel gedaan hebben. Kom je samen, wees dan
op elkaar afgestemd. Wij zouden graag volgend jaar weer willen reserveren. 
 
Groeten van Sylvester en Martin...

7



Krachtverhaal 
Hoe voorkom je dat je jezelf niet verliest na een trauma of in een depressie? Voor mensen met een bipolaire
stoornis is dit een extra lastige opgave. Aan het woord is Paul (36, te Arnhem). Hij maakte op jonge leeftijd een
ingrijpende gebeurtenis mee en heeft diepe dalen weten te overwinnen. Paul is nu ervaringswerker; door zijn
kwetsbaarheid kan hij lotgenoten helpen bij het hervinden van zichzelf.
 
“Ik was een levendige, sportieve, jonge puber van 15 en woonde op een grote tuinderij in Huissen, regio Arnhem. Ik kan
wel zeggen dat ik een mooie jeugd heb gehad met heel veel  vrijheden maar wel beschermd  in eigen omgeving. 
Achteraf zeg ik nu dat mijn ouders niet goed voor elkaar hebben gezorgt in hun relatie dat gaat altijd ten koste van de
kinderen maar als kind weet je niet beter. Dinsdag  4 april 1995. Ik weet het nog als de dag van gisteren ..Ik was eerder
op dan mijn vader  en zat om half acht aan de tafel. Toen hij naar beneden kwam, vroeg hij me: ‘Paul, hoe is het met
je? Ik had een geschuurde enkelband. Gaat het een beetje?’ Dat was de laatste keer dat ik hem heb gesproken.  Mijn
moeder vroeg later op die dag: ‘Wil jij gaan kijken waar je vader is?” Ik heb mijn vader gezocht rondom het huis. In een
flits zag ik hem. Hij had suïcide gepleegd.  Ik was koud, totaal geblokkeerd. Ik kon het niet zeggen, ben me gaan afzon
deren op de slaapkamer. Ik zei tegen mijn moeder. ‘Kijk zelf maar’. Mijn moeder wilde mij troosten, maar ik zei: “Ik kan
dit niet, ik kan hiermee niet omgaan. Ik wil dit niet hebben gezien en dit uitleggen’. Hieraan heb ik me 20 jaar aan vast
gehouden; mijn moeder had het gezien en ik niet.  
 
Constant tegen mezelf  vechten
Mijn moeder heeft daarop alles verkocht en we gingen
wonen in een nieuwe villa in Huissen. Maar het loste de
herinneringen niet op. We probeerden er ieder op onze
eigen manier iets van te maken. Over emoties praten vond
ik erg moeilijk en constant vocht ik tegen mezelf. In die tijd
vertrok mijn moeder naar Nairobi Kenia om voor een
hulporganisatie te gaan werken. 

Voor haar was het een vlucht en Ik ging naar het MBO en heb de opleiding civiele techniek met veel ups en downs weten
af te ronden ik was 17 jaar. Later koos ik voor defensie. De zware trainingen in de basisopleiding kwam ik mezelf vaak
tegen, ik werd harder voor mezelf en ik groeide er ook. In die tijd sliep ik al heel slecht. Ik was druk in mijn hoofd, gespan
nen, overwerkt en ik kreeg gordelroos. Allemaal signalen dat het echt niet goed ging. 
De commandant kwam op appèl en vertelde dat mijn 2 collega’s frontaal tegen een boom waren gereden door de
omstandigheden van 11 september 2001. Allebei op slag dood. Die nacht heb ik als een zombie rondgelopen. Dit sloeg
door in een manie. Het onverwachtse verlies, ik kon er niet mee omgaan. Ik heb 1 of 2 weken niet geslapen en raakte in
een psychose. Ik verwaarloosde mezelf, at niets meer en werd broodmager.  Ik wilde naar mijn vader. Mijn moeder kwam
over en schrok van mij. Zij heeft me naar het ziekenhuis gebracht met hulp van de huisarts, naar de gesloten afdeling.
Ik kreeg te horen dat ik een  bipolaire stoornis  type 2 had. Ik was toen 22 jaar. 

Mijn grootste vijanden
De daaropvolgende tijd was ik afgevlakt door de Lithium, zag de hulpverleners en medicijnen als mijn grootste vijanden.
Op een dag zat ik tegenover en dacht: ‘Waarom zit zij hier?’ En ondertussen bleef ze maar naar me kijken. Ik dacht: ‘Haar
leven is zo goed als voorbij, ze ziet er oud uit.’ Opeens begon ze te huilen en ik zat me te bedenken waarom ze dat deed.
Ik kroop in haar gedachten en bedacht me: ‘Misschien huilt ze wel om mij; zo’n jonge gozer, hij heeft een heel leven voor
zich. Wat doet hij toch hier.’ Hierdoor ging bij mij de knop om. Ik ben hulp gaan accepteren en groeide in eigen openheid,
dat zagen alle hulpverleners. Ik wilde aan mezelf werken en het ging steeds beter met mij. Ook het jaar in de Gelderse
Roos in Velp heeft mij heel goed gedaan. Ik ontmoette er veel lotgenotenwaar ik veel aan had. 

Opstapeling 
In die tijd ben ik gaan samenwonen met mijn toenmalige vriendin. Zij wilde graag dat ik stopte met de medicijnen. Ik
was toen 5 jaar stabiel onder toezicht van de psychiater en hij was het er niet mee eens, ik ben toch gestopt, het ging
goed. Maar toen kwam haar vader te overlijden aan kanker. Dit maakte veel bij mij los. Zoals de strijd; hij wilde nog graag
gaan voor het leven, terwijl mijn vader het leven opgaf. Heel dubbel allemaal. Er kwam nog een klap bovenop, want
mijn peettante heeft in die tijd zichzelf ook van het leven berooft. 
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Positieve mensen
Ik werd opgenomen in Rijnstate afdeling de PAAZ. Daar stonden allemaal positieve mensen om mij heen. Ik kon niet voor
mezelf zorgen, maar in het ziekenhuis kreeg ik de tijd  en de rust om tot mezelf te komen met combinatie  medicijnen. 
Op een dag zei een van de patiënten: “Paul, je ondersteunt mij. Je moet ervaringsdeskundige worden.” Deze reactie gaf
mij de kracht om nog meer openheid te creëren, stap voor stap werkte ik aan mijn herstel. 
 
 
 
Bruggenbouwer
Ik ben doe vrijwilligerswerk bij het RIBW en bij de Gelderse Poort Mee (Stip). Ik  wil graag bruggenbouwer zijn, iets bete
kenen voor kwetsbare mensen. Zo heeft ook een ervaringswerker voor mij een urgentie kunnen regelen. Dat voor mij
basis fundering betekent.  Mijn motto is: ‘Wees open en duidelijk over jezelf’. Dit geldt zowel  voor de hulpzoekende als
de hulpverlener. Je moet je verplaatsen in de persoon met de hulpvraag; dit komt zowel de mensheid als de zorg ten
goede. Zo wist ik het UWV te overtuigen met alle feiten.  Mijn boodschap is, dat je hulp moet aanvaarden als alles onder
je voeten vandaan glijdt. Je kunt het niet alleen. Soms is de spanningsboog te ver uitgerekt, dan heb je hulp nodig van
anderen. Hierbij zijn medicijnen een hulpmiddel en geen geneesmiddel.  
De ervaring die ik heb opgedaan is om van mijn zwak mijn kracht te maken. Ik geef mijzelf de ruimte om te onderzoeken
waar mijn angsten liggen, maar dan wel met hulp van een personal coach. Ieder mens mag ontdekken waar zijn
kwaliteiten liggen en die realiseren. Dit heet EMPOWERMENT. Dit betekent dat ik opensta voor kansen en mogelijkheden.
Kracht betekent ook voor mij, dat ik altijd een positieve draai zie om mezelf te blijven ontwikkelen ondanks ‘moeilijkheden’.
Is het niet linksom dan wel rechtsom.”

Uiteindelijk verloor ik mezelf opnieuw; ik was niet meer aan de medicijnen, het verlies van alles, het werd me allemaal te
veel. Ik was druk in mijn hoofd. Mijn vriendin kon hier niet mee omgaan terwijl dat er een bruiloft voor de deur stond wilde
ze de relatie verbreken.
Ik viel diep, heel diep. Ik moest professionele hulp zoeken, mijn leven hing aan een zijden draadje. Had het gevoel dat
ik nutteloos was in het leven. Ik koos ervoor om de regie in eigen hand te houden. Dit is belangrijk voor je eigen herstel. 

Mijn boodschap is: ‘Als alles onder je voeten vandaan glijdt,
vertrouw er dan op dat er hulpverlening is. Iedereen heeft
steun nodig in moeilijke tijden. En dan is ervaring vaak be
langrijker dan kennis. Daarom vind ik ervaringswerker ook
zo belangrijk. Zij kunnen de verschillende situaties goed
inschatten, omdat ze die zelf hebben meegemaakt. Ze
denken mee over wat de beste mogelijkheden zijn uit hun
eigen ervaringen naast de professional . Maar uiteindelijk
moet de hulpvrager zelf de keuzes maken om de regie over
het herstel in eigen hand te houden. 

Wil jij ook jouw kracht
verhaal delen?
Stuur dan je krachtverhaal op naar: 
de.ommekeer@ribwavv.nl

"Mensen aan wie je je kunt optrekken zijn heel
belangrijk"
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De mislukte fee
 
Er was er `s een moederfee
en had ze kindertjes? Ja, twee
Twee kleine feeënkindertjes
Met vleugeltjes als vlindertjes
Ze waren beiden mooi en slank
Maar `t ene kind was lelieblank
Zoals de feetjes wezen moeten
En `t andere kind zal vol met sproeten
De moeder was heel erg ontdaan
Ze waste `t kind met levertraan
Met katjesdauw, met tijgermelk
Ze doopte `t in een bloemenkelk
Maar `t hielp geen steek, o nee, o nee
Het was en bleef een sproetenfee
“M`n dochter”, zei de moeder toen
“Nu kan ik er niets meer aan doen
Je bent als fee (zacht uitgedrukt)
Volledig en totaal mislukt
Ga naar de koning Barrebijt
En zeg daar: `Uwe Majesteit
M`n moeder doet de groeten
Ik ben een fee met sproeten
`Wellicht neemt koning Barrebijt
Je dan in dienst als keukenmeid
Die man heeft altijd wel ideeën
Voor min of meer mislukte feeën`
Het feetje ging direct op weg
Het sliep `s nachts in de rozenheg
En `t prevelde de hele tijd:
“O Sire, Uwe Majesteit
M`n moeder doet de groeten
Ik ben een fee met sproeten”
 
En toen ze aankwam in de stad
Stond ze te trillen als een blad
De koning opende de deur
En zei: “Gedag, waar komt u veur?”
En wit van zenuwachtigheid
Zei `t feetje: “Uwe Majesteit
M`n moeder doet de groeten
Ik ben een spree met foeten”
“Wel”, sprak de koning heel beleefd
“Ik zie wel dat u voeten heeft
Maar u bent, op mijn oude dag
De eerste spree die ik ooit zag”

Toen heeft hij dadelijk gebeld
En `t hele hof kwam aangesneld
De koning zei: “Dit is een spree
Iets heel bijzonders. Geef haar thee
En geef haar koek. En geef haar ijs
Ze blijft hier wonen in `t paleis”
Nu woont het feetje al een tijd
Aan `t hof van koning Barrebijt
En niet als keukenmeid, o nee!
Ze is benoemd tot opperspree
Ze heeft een gouden slaapsalet
En gouden muiltjes voor haar bed
En alle heren aan het hof
Die knielen voor haar in het stof
Waaruit een ieder weer kan lezen
Dat men als fee mislukt kan wezen
Maar heel geslaagd kan zijn als spree
Dit stemt ons dankbaar en tevree
"De Mislukte Fee"
 
- Paul Thuis - 
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Buurtcirkel: mensen voor elkaar 
Buurtcirkel is een idee uit Engeland, genaamd KeyRing. KeyRing bestaat al ruim 25 jaar met veel succes. De talen
ten en vaardigheden van mensen staan centraal, niet hun beperkingen. De methode past goed bij de visie van
Pameijer, RIBW avv en SIZA. Pameijer is sinds 2013 actief begonnen met buurtcirkels. RIBW avv en SIZA zijn sinds
okotber 2015 gestart met het concept Buurtcirkel. Met het concept Buurtcirkel komen we dichterbij een samenleving
waar iedereen ertoe doet: zelfstandig wonen, eigen keuzes maken, het ontwikkelen van een sociaal netwerk en
het gebruiken van talenten horen daarbij.
 
Wat is buurtcirkel?
Een buurtcirkel is een groep mensen die wonen in dezelfde wijk en elkaar regelmatig ontmoeten, door gezamenlijk te
eten of sociale activiteiten te ondernemen, tot het ondersteunen van elkaar (van alledaagse klusjes tot het meegaan
naar een formele instantie). Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat is het voor de deelnemers van de buurtcirkel vaak niet. De
deelnemers hebben vanwege een psychische kwetsbaarheid vaak een klein netwerk, hebben moeite om de weg te
vinden in de wijk of ervaren drempels om deel te nemen aan wijkactiviteiten. Om dit te doorbreken zetten ze de stap om
aan een buurtcirkel deel te nemen. Meedoen in een buurtcirkel betekent dat je in een groep iets voor elkaar gaat bete
kenen. Deelnemers geven zelf invulling aan de buurtcirkel. Wanneer deelnemers bij elkaar komen, waar, hoe laat en hoe
vaak bepalen zij samen.
 
 

Ervaringen 
Hoe ziet het er nu uit? In Presikhaaf komen we iedere vrijdag bij elkaar in buurthuis de Oosthof. De groep bestaat nu uit
zeven wijkbewoners. Afgelopen keer hebben we gewandeld en zijn bij het T Huis wat gaan drinken. Je merkt dat deel
nemers elkaar steeds beter leren kennen en dus ook vragen durven stellen aan elkaar.
 
“Ik heb het gevoel dat de mensen elkaar vertrouwen en vertrouwen schenken. Als ik hier iets
zeg wordt het niet tegen me gebruikt.”
 
“Ik wordt in mijn waarde gelaten. Toen ik voor het eerst bij de bijeenkomst kwam werd ik
meteen in de groep opgenomen. Ik voelde me welkom.”
 
“Als ik thuis ben voel ik me goed, goed dat ik toch naar de bijeenkomst ben gegaan.
Tegelijkertijd verwacht ik meer actie. Ik zou graag meer activiteiten willen ondernemen.”
 
“Ik zou ook meer activiteiten willen ondernemen. Dit ligt aan wat de groep wil, we beslissen
met elkaar wat we gaan doen en waar er behoefte aan is. Een uitje als de gilde wandeling,
naar de rechtbank, uitleg van het nieuwe station of een dagje naar het Afrikaans museum
zou ik erg leuk vinden.”
 
“Ik vind het leuk om naar de bijeenkomst te komen.”
 
“Het idee is dat we met de andere buurtcirkels van Arnhem een grote bijeenkomst gaan
organiseren, zodat we ervaringen met elkaar kunnen delen. Dat lijkt ons heel erg leuk en
zinvol.”

Wie is er bij betrokken?
Andrea Stierman project leider vanuit Pameijer
Maxime Bisschop RIBW buurtcirkel coach Presikhaaf
Dennis Maassen RIBW buurtcirkel coach Arnhem zuid
Sylvia Rademaker SIZA buurtcirkel coach Klarendal/Sint
Marten
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Project ZO
Bijna een jaar geleden deden Evelien en Josephine hun intrede binnen de RIBW. Specifiek binnen project ZO (Zelf
en Ontwikkeling). Het project dat herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid als DE uitgangspunten bena
drukt binnen de Zorg die de RIBW biedt. Met andere woorden: hoe kan de RIBW cliënt zoveel mogelijk ondersteund
worden in zijn/haar herstel en hoe kun je empowerment en ervaringsdeskundigheid hierbij optimaal inzetten? Ze
willen zich graag even voorstellen aan de lezers van de Ommekeer en meer vertellen over project ZO.
 

Ik ben Josephine, 48 jaar, moeder van een zoon van 13
en daarnaast ervaringsdeskundig adviseur binnen project
ZO. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat ik dit werk doe?
Rond mijn 20ste gestart zijnde binnen de reiswereld als
balie-employée, verliep mijn werkcarrière voorspoedig toen
ik na een aantal jaren teamleider werd van een reisburo.
Te hard werken in combinatie met psychische problematiek
zorgde ervoor dat ik in 2006 onderuit ging en mijn baan,
huwelijk en huis kwijtraakte. Na een periode van dagopna
me en therapieën kwam ik er in een empowerment training
achter dat het contact met lotgenoten mij veel bracht, en
dat ik daarin ook iets te bieden had. Als vrijwillig co-trainer
van verschillende hersteltrainingen ben ik begonnen bij Pro
Persona, waarna in 2011 een loondienstcontract volgde.
Van 2012 tot 2015 heb ik als ervaringswerker binnen het
FACT team Psychose gewerkt, waarna het voor mij tijd was
om een andere herstelkoers te gaan varen binnen het
ZO-project van de RIBW. Met veel plezier en toewijding
houden mijn collega Evelien en ik ons bezig met de onder
steuning van cliënten en medewerkers als het gaat om
herstel.

Ik ben Evelien, 30 jaar en sinds vorig jaar juni ben ik aan
het werk als ervaringsdeskundig adviseur bij het project ZO
van de RIBW. Daarvoor heb ik de opleiding Howie the Harp
gedaan. Rond mijn 20ste ben ik uitgevallen, ik werkte in het
onderwijs, deed daarnaast een opleiding toen mijn ouders
gingen scheiden. Dat leek voor mij een soort druppel te zijn.
Ik kreeg allerlei klachten, ik was vooral angstig en zag alles
erg donker. Ik kreeg hulp, uiteindelijk heel intensief door een
jaar opgenomen te worden. Dat hielp niet, mijn klachten
werden erger en ik kwam op de PAAZ afdeling terecht. Daar
vroeg een sociotherapeut waarom ik daar eigenlijk zat. Dit
werd een keerpunt, ik ging naar huis en pakte beetje bij
beetje mijn leven weer op. Er volgde een zoektocht, om mijn
leven weer vorm te geven zoals ik het wilde. En dat lukt, met
vallen en opstaan. Vanuit mijn eigen ervaringen ben ik nu
aan het werk! Mijn visie is dat iedereen, wanneer dan ook,
de stappen binnen herstel kan zetten die hij zelf wil!

Na onze aanloopperiode van oriëntatie, signalering en evaluatie op de herstelgedachte binnen de RIBW gaan we een
ander tijdperk in met een nieuwe manier van werken binnen project ZO. Deze nieuwe manier zal intensiever gericht zijn
op de wens en actieve deelname van cliënten. We gaan ons trainingsaanbod aanpassen aan de wens op locatie.
 
We zullen met de ZO ambassadeurs erop gefocust zijn dat alle ZO-activiteiten zoveel mogelijk vanuit de wens van de
cliënt en door cliënten georganiseerd worden. Voel je dus vooral uitgenodigd om je wensen kenbaar te maken bij de
ambassadeurs of bij ons!
 
Op deze manier hopen we met zijn allen (cliënten, ZO-ambassadeurs, vrijwilligers, kwartiermakers en ZO adviseurs) binnen
de regio's, maar ook overkoepelend binnen RIBW AVV de verbinding te vinden die ons een stevige positie zal geven
binnen de organisatie.

Denk mee, praat mee! Jouw wens telt!
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ZO activiteit “Maskers Maken”
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van ZO activiteit hebben wij maskers gemaakt. Het doel van deze activiteit is om je
verhaal te vertellen door middel het masker. De ene helft van het masker brengt het verleden of het huidige situatie in
beeld. En de andere helft van het masker is een weergave van je toekomstige situatie, je dromen en je wensen. Iedereen
is op zijn eigen manier heel creatief bezig geweest met het beschilderen en versieren van het masker. De sfeer was
ontspannen, gezellig en harmonieus. Aan de hand van het masker heeft iedereen zijn eigen persoonlijk verhaal kunnen
vertellen en delen. 

Uitkomsten van de evaluatie 
De deelnemers geven gemiddeld een cijfer 8 voor de op
gedane ervaring & beleving. Het maskers maken sloot goed
aan bij de behoeften en verwachtingen van de deelne
mers. Deelnemers ervaren het maskers maken en het ver
haal vertellen als leerzaam, vonden hierin erkenning en
herkenning bij elkaar en toonden begrip voor elkaar. Het
maskers maken en het delen van je persoonlijke verhaal
heeft bijgedragen aan bewustwording, persoonlijke ontwik
keling en herstel. Verder is die middag als zeer zinvol erva
ren. Tot slot gaven ze aan dat maskers maken voor herha
ling vatbaar is en dit zeker ook bij anderen aan te bevelen

Activiteitenprogramma 

Juni Wandeling & pannenkoek

Juli Wandeling & koek

September Airborn

Oktober Sushi workshop

November Kerstactiviteit 

RIBW AVV Overbetuwe en Lingewaard

 
Aanmelding voor deze activiteiten kan bij Winnifred.
Telefoonnummer: 0481-466070
E-mail: w.beekhuizen@ribwavv.nl
 

Oproep
Wil jij ook dat de activiteiten van jouw regio in de
Ommekeer staan? Geef ze dan door aan de.omme
keer@ribwavv.nl. Let op! De Ommekeer komt in sep
tember weer uit. Activiteiten die plaatsvinden voor
september worden dus niet geplaatst. 

Activiteiten en bijeenkomsten 
Regelmatig organiseren de ZO-ambassadeurs in de verschillende regio’s van RIBW AVV kleinschalige activiteiten en
bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een filmavond, wandeling of groepsgesprek. Tijdens deze bijeenkomsten staan
de thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid altijd centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan en
samen dingen te ondernemen werkt u actief aan uw herstel
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De Wegwijzer 
Voor nieuwe cliënten is het vaak moeilijk of eng om binnen een organisatie het RIBW hun plek te vinden. Natuurlijk,
je hebt contact met je persoonlijke begeleider en je hoort misschien over activiteiten, maar vaak blijft het daarbij.
Terwijl je het graag anders zou willen zien.
 
 
Ben jij zo’n cliënt?
Speciaal voor nieuwe cliënten die al bij het RIBW zitten,
maar ervaren dat ze een extra steuntje in de rug nodig
hebben om dingen te ondernemen, is er ‘De Wegwijzer’.
Dit zijn mede cliënten die je kunnen ondersteunen en
wegwijs kunnen maken binnen de locatie Arnhem-Zuid
en eventueel binnen heel Arnhem, indien nodig.
Ze kunnen je ondersteunen bij een kennismakingsge
sprek. Met je meegaan naar de ontmoetingsplekken en
eetmomenten in de wijk. Voor de eerste keer meegaan
naar de dagbesteding of vrijwilligerswerk. Je letterlijk
de weg wijzen naar activiteiten. Maar als je zelf nog
ideeën hierover hebt, ben je natuurlijk vrij om dat te
bespreken.

Aanmelden?
Aanmelden voor ‘De Wegwijzer’ kan via:
RAR (Regionale Advies Raad)
Tel.: 06-10224095
Email: rararnhemzuid@gmail.com
 
Of schrijf naar:
RIBW Arnhem-Zuid
Slochterenweg 40
6836 DX Arnhem
 
of via jouw persoonlijke begeleider

Wegwijzer vacature
De functie:
Als vrijwilliger maak je nieuwe cliënten of cliënten die om een of andere reden ondersteuning nodig hebben,
wegwijs binnen de RIBW Arnhem-Zuid. Dit kan inhouden dat je, bijvoorbeeld:
• op verzoek van de ciënt deelneemt aan het kennismakingsgesprek met de RIBW
•  aansluit bij de activiteiten van de RIBW, zoals inloop, eetcafé, sporten, vrijdagavond-activiteiten   enzovoorts
• de eerste keren meegaat naar dagbesteding of vrijwilligerswerk
• bekend zijn met of meegaan naar instanties zoals Volkshuisvesting, Pro Persona of Iriszorg
• of gewoon een praatje maken, samen wandelen of een spelletje doen

Telefonisch 06-10224095

E-mail rararnhemzuid@gmail.com

Wij vragen:
Een sociaal mondig persoon die de weg weet in Arnhem
en kennis heeft van de RIBW als organisatie. Ervaring
binnen de Ggz en Beschermd Wonen. Ervaringskennis is
een pre.
 
Wij bieden:
Ondersteuning vanuit de RAR. Als er vraag of behoefte
is, organiseren wij een vrijwilligers-bijeenkomst.
 
Reageren:

 
 

16



17



18



Het Brein
Een brein is continu in ontwikkeling. Wie of wat het is weet ik niet. Het heeft psychische energie, daarnaast een seksuele
drift. Allebei libido genoemd. De seksuele drift is niet sterk aanwezig, maar de psychische energie des te meer. Ieder brein
met psychische energie kan de top bereiken, maar er is meer nodig en juist dat laat zich niet makkelijk uitleggen. Het
brein is continu bezig om keuzes te maken tussen goed en kwaad. Hij is het die oordeelt en/of veroordeelt. Daar heeft
de ander geen invloed op. Het brein verlost en vernietigt. Hij werkt samen met God z’n vader, de enige die superieur is
aan hem. Ze houden ook van elkaar zoals vader en zoon dat doen. Het brein kan niet zonder zijn gevoel en het gevoel
van een ander, in de eerste plaats zijn vrouw. De psychiatrie is z'n enige aardse hulp. Hij heeft een schizo affectieve
stoornis en dat past wel bij hem. Zijn grootste vijand is de dood, tegelijk is het ook zijn vriend. Het brein is vervuld van
liefde, dit is iets wat veel van hem vraagt en hem belaagd met vraagtekens. Het dwingt hem het goede te doen, maar
soms lijkt hij de plank volledig mis te slaan. Toch weet hij dit meestal wel ten goede te kunnen keren. Hij leert sterk van
zijn fouten. Dit hoort bij hem, want fouten maakt schuldgevoelens bij hem los waar hij lang mee kan kampen. Dit dwingt
hem tot nadenken en het juiste te doen. Hij is rechtvaardig en kan ook over zichzelf oordelen. Hij spiegelt zichzelf voort
durend. Ziet bij de ander ook zijn eigen handelen. Die confrontaties houden hem sterk op zijn plaats. Dat betekent dat
hij zich ten goede keert en de ander ervan wil meegeven. Ongevraagd en onbezoldigd. Hij zal het nooit ten gelde maken.
Hij heeft ontdekt dat het libido een groot probleem kan zijn. Het is in zijn ogen het grootste onderdeel van machtsmisbruik.
Hij doelt hier op de seksualiteit. Tenminste hij generaliseert en haalt deze conclusie uit zijn eigen problemen. Die complex
zijn. In al het handelen van de mens dat hij ziet, ligt er een basis die zich vormt vanuit de seksualiteit. Dus vanuit een te
vreden tot een ontevreden seksualiteit in iemands leven. Dit is de basis van bijvoorbeeld een religie, overtuiging of spiri
tualiteit, maar ook van het criminele circuit. De zelfverzorging, kooplust enzovoorts. In zijn ogen vindt al het handelen zijn
oorsprong in de seksualiteit, hoe hoog of laag het libido ook mag zijn. Bewust of onbewust. In zijn onderzoeken tussen
de contacten onderling is hem dat duidelijk geworden. Ook de geschiedenis leert hem dit, maar ook zijn eigen behoef
te laat hem dit zien. Vooral ook omdat hij aan zijn eigen behoefte niet volledig kan voldoen. Dit heeft hem tot grote
vraagtekens gezet. Het probleem ontstond bij hem vanuit zijn libido die zwak aanwezig is en toch ook weer niet, want
het blijft spelen. Dit is kenmerkend van zijn ziektebeeld en zijn zwakke ik. Wat maakt dat hij de ander belangrijker acht.
Uit pure liefde en zelfopoffering. Hij zal zich niet te buiten gaan aan de seksualiteit. Dit is iets tussen hem en zijn vrouw. Het
is wel allemaal een onderdeel van een groots spel, die als je het goed doet je al de geneugten uit het leven kan geven.
Loed Verhoeven
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Indien onbestelbaar retour:
Velperweg 11  6824 BC  Arnhem
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