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Met trots presenteren wij u deze Terugblik  
op het jaar 2016. Op een iets andere manier 
dan u van ons gewend bent. We kijken terug 
op het eerste jaar waarin we werkten aan  
de doelen uit ons beleidsplan 2016-2020:  
‘Samen werken aan duurzaam herstel’. We 
laten zien hoe we stap voor stap werken aan 
de vier speerpunten uit ons plan. Dat doen  
we, zoals u van ons gewend bent, aan de hand 
van krachtverhalen: verhalen van onze cliënten, 
medewerkers en partners. Die maken – meer 
dan welk beleidsdocument ook – duidelijk  
wát we doen, maar vooral ook waarom en voor 
wie we het doen. En wat we daarmee bereiken.  
We hopen dat René, Sabine, Gerhard, Miranda  
en alle anderen ook voor u een bron van 
inspiratie zijn. 

Het	fijne	van	een	meerjarenbeleidsplan	is	dat	het	
richting	geeft.	Het	is	voor	iedereen	–	medewerkers,	
cliënten,	verwanten,	partners	–	helder	waar	het	
naartoe	gaat.	Het	plan	maakt	ook	de	ont	wikke
lingen	in	de	ggz	duidelijk.	Een	belangrijke	ont	
wikkeling	is	dat	de	specialistische	begeleiding	
steeds	meer	ambulant,	dus	in	de	thuissituatie	van	
cliënten,	plaatsvindt.	Ook	wordt	de	problematiek	
waar	cliënten	mee	worstelen	steeds	complexer.	
We	zijn	voorbereid	op	deze	ontwikkelingen	en	
spelen	hier	actief	op	in.	Bijvoorbeeld	met	nieuwe	
woon	en	begeleidingsconcepten	en	met	scholing	
en	training	van	medewerkers.	
 

Op weg naar dé specialist in herstel -
onder steunende begeleiding
Dat	we	op	koers	liggen,	blijkt	uit	de	innovatieve	
concepten	die	we	realiseren	en	hoe	cliënten	
hierop	reageren.	Neem	de	Buurtcirkels	die	we	in	
2016	hebben	gerealiseerd;	een	mooi	voorbeeld	
waarin	herstelondersteunende	begeleiding,	
zelfredzaamheid	en	participatie	samenkomen.
Bart	is	een	cliënt	die	met	een	aantal	andere	
cliënten	deelneemt	aan	de	Buurtcirkel	Presik
haaf.	De	cliënten	zoeken	elkaar	op	en	onder
steunen	elkaar	waar	nodig,	maar	nemen	ook	
deel	aan	het	‘gewone’	leven	in	de	wijk.	Het	is	
geweldig	om	te	zien	hoe	cliënten	opbloeien	
in	deze	omgeving	en	hoe	ze	stappen	zetten		
in	hun	ontwikkeling.	
Nog	een	mooie	ontwikkeling:	de	inzet	van	
ervaringsdeskundigheid.	Ook	in	2016	volgden	
weer	flink	wat	RIBW	AVVcliënten	de	Howie		
the	Harpopleiding	tot	ervaringsdeskundige		
of	gingen	aan	de	slag	als	WRAPfacilitator	1.		
Hun	missie:	met	hun	eigen	ervaringen	andere	
cliënten	helpen	bij	hun	herstelproces.	Of,	zoals	
excliënt	Casper	het	verwoordt:	er	‘zijn’	voor	
anderen	die	iets	vergelijkbaars	meemaken.		
Want	herstel	begint	uiteindelijk	bij	jezelf.	Net		
als	Casper	traint	ervaringsdeskundige	Isabelle	
groepen	cliënten	en	medewerkers.	Samen	met	
collega	Paul	brengt	zij	de	nodige	ervaringsdes
kundigheid	in	de	regio	Arnhem	Zuid	in.	Goed	
voor	het	team,	goed	voor	de	cliënten.	

Voorwoord
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Participeren naar vermogen, iedereen heeft 
talenten en mogelijkheden
Voor	duurzaam	herstel	is	ook	participatie nodig.	
Dat	kan	op	allerlei	manieren.	Zo	werkt	Pauline	
sinds	de	zomer	met	veel	plezier	in	de	keuken	en	
het	restaurant	van	Landerij	De	Park	in	Elst.	Tom	
geeft	lezingen	en	vlogt	voor	het	KROprogramma	
Hij is een zij.	En	cliëntkwartiermaker	Dorien	startte	
samen	met	Stephan	een	eigen	internet	radio
station	waarvoor	ze	regelmatig	met	opname
apparatuur	en	microfoon	de	regio	in	trekken.	

Doen waar je goed in bent binnen de  
samenwerking is ons motto
Om	cliënten	zo	optimaal	te	begeleiden	in	hun	
herstel	zoeken	we	nadrukkelijk	samenwerking	
met	de	andere	partijen	in	het	veld:	collega	
organisaties,	kennispartners	en	(maatschappe	lijke)	
organisaties.	Zo	is	het	zonder	de	mede	werking	
van	woningcorporaties	erg	lastig	om	voldoende	
betaalbare	woningen	te	vinden	voor	onze	cliënten.	
Daarom	zijn	we	heel	blij	met	ons	project	Van	
Plek	naar	Stek.	In	de	regio	Westervoort	maken	we	
ons	samen	met	de	lokale	ondernemersorganisatie	
sterk	om	de	arbeidskansen	te	vergroten	voor	
mensen	met	een	psychische	aandoening.	Daar	
staan	we	voor	de	gezamenlijke	uitdaging	om	de	
beeldvorming	te	kantelen.	Bijzonder	is	ook	de	

samenwerking	met	Fitness	&	Health	Kronen
burg,	waar	we	cliënten	op	een	leuke,	veilige	
manier	uitdagen	om	in	beweging	te	komen.	

In	2016	hebben	wij	de	samenwerking	met	
gemeenten	en	wijkteams	(ook	wel	sociale	teams	
genoemd)	geïntensiveerd.	We	staan	voor	de	
gezamenlijke	opgave	om	de	geestelijke	gezond
heidszorg	zo	in	te	richten,	dat	bewoners	goed,	
duurzaam	en	efficiënt	geholpen	worden.	We	
werken	intensief	samen	op	wijkniveau,	om	
de	zorg	aan	mensen	zo	dichtbij	en	zo	passend	
mogelijk	te	realiseren.	Met	de	behandelggz	
werken	we	in	de	keten	nauw	samen	om	onze	
cliënten	zo	snel	mogelijk	te	laten	herstellen.	

Organiseren in eenvoud
De	focus	ligt	op	het	herstel	van	onze	cliënten.	
Omslachtige	procedures	voorkomen	we	en	we	
anticiperen	op	nieuwe	ontwikkelingen.	Zo	onder
zochten	we	samen	met	Pro	Persona,	gemeente	
Arnhem	en	Volkshuisvesting	de	toekomstige	
woonbehoefte	van	onze	cliënten.	In	de	regio’s	
werken	we	enthousiast	aan	teamontwikkel
plannen	en	doelgericht	en	methodisch	werken.	
Teams	werken	zelfstandig,	geworteld	in	de	wijk	
met	daarbij	passende	bevoegdheden.	
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Kortom,	we	hebben	in	2016	veel	mooie	stappen	
met	elkaar	gezet.	Met	grote	inzet	en	betrokken
heid	hebben	onze	medewerkers	en	cliënten	voort
varend	(samen)gewerkt	aan	duurzaam	herstel.	
Wij	zijn	ontzettend	trots	op	wat	zij	bereikt	hebben.	
De	krachtverhalen	spreken	wat	dat	betreft	voor	
zich.	Veel	inspiratie	en	leesplezier	gewenst!

Harry Matser en Hillegonde van den Berg
Raad�van�Bestuur�RIBW�Arnhem�&�Veluwe�Vallei
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Dé specialist  
in herstelondersteunende 
begeleiding
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Onze	specialistische	begeleiding	biedt	cliënten		
de	instrumenten	waarmee	ze	zelf	de	regie	leren	
voeren	over	hun	leven	en	hun	zelfredzaamheid	
kunnen	vergroten.	In	2016	hebben	we	een	aantal	
belangrijke	stappen	gezet	rond	herstel,	empower
ment	en	ervaringsdeskundigheid.	

Nadruk op herstel
Onze	herstelondersteunende	begeleiding	is	ge	
richt	op	zelfregie	en	zelfredzaamheid.	Door	te	
focussen	op	wat	iemand	wél	kan,	raken	iemands	
beperkingen	meer	naar	de	achtergrond.	We	
ontwikkelen	activiteiten	die	herstel	en	eigen	
regie	bevorderen.	Cliënten	bepalen	vervolgens	
zelf	welke	gereedschappen	ze	inzetten	om	

Herstelondersteunende begeleiding bieden  
is onze kerncompetentie. De komende jaren 
willen we dit specialisme nog verder versterken 
zodat we in 2020 dé specialist in herstel
ondersteunende begeleiding zijn. Wij onder
steunen cliënten bij het (her)vinden van hun 
eigen kracht en mogelijkheden en stimuleren 
hen hier gebruik van te maken. 

duurzaam	de	regie	over	hun	leven	te	kunnen	
voeren	en	een	passende	plek	in	de	samenleving	
te	vinden.	De	begeleider	ondersteunt	de	cliënt	
bij	het	realiseren	van	zijn	of	haar	wensen,	het	
omgaan	met	zijn	of	haar	kwetsbaarheid	en		
het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	sociale	
omgeving.	

Empowerment en ervaringsdeskundigheid
Om	zelfhulp	concreet	handen	en	voeten	te	geven	
ontwikkelen	we	allerlei	instrumenten.	De	WRAP
training	is	zo’n	instrument.	Het	Wellness	Recovery	
Action	Plan	ondersteunt	cliënten	bij	hun	herstel
proces.	Deelnemers	stellen	een	persoonlijk	plan	
op,	waarin	ze	vastleggen	wat	ze	in	hun	leven	willen	

Dé specialist  
in herstelondersteunende 
begeleiding
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bereiken,	waar	ze	blij	en	gelukkig	van	worden	en	
hoe	ze	negatieve	gedachten	of	moeilijke	momen
ten	kunnen	‘kantelen’.	De	WRAPtraining	helpt	
cliënten	om	de	regie	over	hun	eigen	leven	te	
pakken.	De	training	wordt	begeleid	door	ervarings
deskundigen.	Wij	zien	de	inbreng	van	ervarings
deskundigen	als	een	belangrijke	aanvulling	op		
de	reguliere	begeleiding.	Het	verhaal	van	een	
ervaringsdeskundige	kan	een	cliënt	hoop,	steun,	
inspiratie	en	perspectief	geven	voor	de	toekomst.

Ambulantisering en nieuwe woon-  
en begeleidingsconcepten
Geestelijke	gezondheidszorg	zal	steeds	meer	
ambulant,	dus	in	de	thuissituatie	van	cliënten	
worden	aangeboden.	In	lijn	met	landelijke	ont
wikkelingen	wordt	het	aantal	Beschermd	Wonen
plekken	in	ons	werkgebied	afgebouwd.	Alleen	
cliënten	met	een	zware	zorgvraag	op	meerdere	
levensgebieden	komen	straks	nog	in	aanmerking	
voor	een	BWplek.	Cliënten	die	Beschermd	Wonen	
stimuleren	en	motiveren	wij	zoveel	als	mogelijk	
om	zelfstandig	te	gaan	wonen.	In	2016	zijn	in	
totaal	33	Beschermd	Wonenplaatsen	afgebouwd	
en	zijn	meer	cliënten	zelf	standig	gaan	wonen.	
Om	hier	in	de	toekomst	verder	uitvoering	aan		
te	geven	willen	we	intensiever	samenwerken		
en	innovatieve	woon	en	begeleidingsconcepten	
ontwikkelen.	
Het	innovatieproject	‘Van	Plek	naar	Stek’	is	een	
voorbeeld.	Verder	hebben	we	in	2016	in	twee	
wijken	drie	Buurtcirkels	gerealiseerd.	Een	
Buurtcirkel	is	een	sociaal	netwerk	van	mensen		

die	begeleiding	nodig	hebben	om	zelfstandig		
te	kunnen	wonen.	Een	buurtcirkelcoach	en		
vrijwilliger	ondersteunen	de	deelnemers	om		
deel	te	nemen	aan	het	leven	in	de	wijk.	Naast		
de	Buurtcirkels	ontwikkelt	RIBW	AVV	nog	meer	
nieuwe	woonconcepten,	vaak	in	samenwerking	
met	andere	zorgorganisaties,	gemeenten	en	
woningcorporaties.	

Deskundigheidsbevordering 
Onze	ambitie	om	dé	specialist	in	herstelonder
steunende	begeleiding	te	zijn	vraagt	om	goed	
opgeleide,	taakvolwassen	en	gemotiveerde	
medewerkers.	In	2016	is	een	deel	van	onze	
begeleiders	gestart	met	de	hboopleiding	
Maatschappelijk	Werk	en	Dienstverlening.		
Een	belangrijke	en	mooie	stap	om	ervoor	te	
zorgen	dat	het	kennisniveau	van	onze	mede
werkers	blijft	aansluiten	bij	de	eisen	van	de	
veranderende	maatschappij	en	financiers.	
Begeleiders	zijn	ook	geschoold	en	getraind		
op	het	gebied	van	herstelondersteunende		
zorg,	met	vooral	aandacht	voor	motiverende	
ge	spreksvoering	en	doelgericht	werken	binnen		
het	zorgplan.	RIBW	Arnhem	&	Veluwe	Vallei	
verwelkomde	vorig	jaar	meer	dan	50	hbo	
stagiairs,	onder	meer	van	de	Hogeschool	
ArnhemNijmegen	en	de	Hogeschool	van	Ede.	
Investeren	in	praktijkgericht	onderzoek	vinden		
we	tot	slot	ook	erg	belangrijk,	omdat	we	zo	de	
herstelondersteunende	zorg	verder	kunnen	
ontwikkelen.	We	werken	daarvoor	samen	met	
Trimbos,	Phrenos	en	Vilans.	



ERVARINGS
DESKUNDIGEN
PAUL EN 
 ISABELLE
ZETTEN HUN EIGEN 
ERVARING IN OM 
 CLIËNTEN TE HELPEN | 
WERKEN DAARBIJ NAUW 
SAMEN MET BEGELEIDERS 
EN COACHES
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‘Omdat we zelf ook zo’n proces 
hebben doorgemaakt, kunnen  

we verbinding maken’
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Hoe belangrijk is ervaringsdeskundig-
heid voor de begeleiding van cliënten? 
Heel belangrijk, weet het team in de  
regio Arnhem Zuid. Het verhaal van een 
ervarings deskundige vormt voor veel cliënten 
en begeleiders een bron van inspiratie en 
motivatie. Paul van Genderen en Isabelle van 
Kesteren: “We weten nooit precies wat een 
cliënt meemaakt en wat hij voelt. Maar omdat 
we zelf ook zo’n proces hebben doorgemaakt, 
kunnen we wel verbinding maken.” 

Toen	Isabelle	in	het	kader	van	haar	Howie	the	
Harpopleiding	stage	kwam	lopen	in	de	regio	
Arnhem	Zuid,	vonden	de	collega’s	dat	best	
spannend,	vertelt	Paul.	“Een	cliënt	die	vanuit	de	
opleiding	mee	kwam	lopen,	die	een	bijdrage	ging	
leveren	aan	de	begeleiding	van	andere	cliënten.	
Toen	Isabelle	aangaf	hier	te	willen	blijven	werken,	
stond	het	hele	team	te	juichen.	Zo	blij	waren	ze	
met	haar	inbreng.”	Isabelle	glim	lacht.	“Dat	blijft	
leuk	om	te	horen.	Het	maakt	me	ook	trots.		
Ik	heb	een	lang	verleden	in	de	psychiatrie,	heb	
moeten	knokken	om	hier	te	komen.	Maar	het	is	
me	wel	gelukt!	Nu	kan	ik	cliënten	en	begeleiders	
laten	zien	hoe	je	kunt	leren	leven	met	een	
kwetsbaarheid.	Dat	het	mogelijk	is	je	blik	op	de	
toekomst	te	richten,	ondanks	je	kwetsbaarheid.	
Want	die	kwets	baar	heid	blijft.	De	kunst	is	om	
het	een	plek	te	geven	en	ermee	te	leven.”	

Uit jezelf komen 
Isabelle	heeft	in	oktober	2016	haar	Howie	the	
Harpopleiding	afgerond.	Nu	geeft	ze	workshops,	
traint	ze	cliënten	en	begeleiders	en	werkt	ze	als	
‘WRAPfacilitator’.	In	de	cursus	Wellness	Recovery	

Action	Plan	ontwikkelen	deelnemers	een	
persoonlijk	actieplan	waarin	ze	beschrijven	

wat	ze	nodig	hebben	om	zich	weer	beter	te	
voelen	en	welke	acties	dit	vraagt	van	de	cliënt	

en	zijn	omgeving.	Isabelle:	“In	mijn	begeleiding	
ga	ik	uit	van	gelijkwaardigheid.	Ik	bepaal	niet	wat	
een	cliënt	nodig	heeft	of	wat	hij	wil	bereiken:	dat	
doet	hij	zelf.	Ik	kan	cliënten	ondersteunen	bij	de	
ontdekkingstocht	naar	hun	talenten	en	mogelijk
heden,	maar	de	regie	ligt	bij	hen	zelf.	Ik	weet	uit	
eigen	ervaring	dat	het	geen	zin	heeft	dat	een	
professional	voor	jou	beslist.	Verandering	moet	
echt	uit	jezelf	komen.”

Inspirerende sessies 
Met	eenopeenbegeleiding	begeleidt	ervarings
deskundige	Paul	een	aantal	cliënten.	Daarnaast	
adviseert	hij	begeleiders,	zowel	op	individuele	
basis	als	in	de	vorm	van	groepscoaching.	“We	
organiseren	als	team	regelmatig	sessies	waarin	
we,	volgens	een	vaste	methodiek,	één	casus	
bespreken.	Uitgangspunt:	hoe	kan	de	begeleider	
deze	cliënt	nog	beter	herstelgericht	onder
steunen?	Ieder	teamlid	levert	een	bijdrage.		
Als	ervaringsdeskundige	ben	ik	scherp	op	
verborgen	krachten	en	kwaliteiten.	Cliënten	of	
hun	omgeving	her	kennen	deze	krachten	vaak	
niet	of	weten	niet	hoe	ze	deze	kunnen	inzetten		
in	het	hier	en	nu.	Tijdens	de	groepscoaching	
proberen	we	krachten	boven	water	te	krijgen	en	
brainstormen	we	over	de	inzet	in	het	herstelpro
ces.	Door	het	vanuit	kracht	te	bekijken,	motiveer	
en	stimuleer	je	collega’s,	cliënten	en	omgeving.	
De	groepscoaching	is	heel	waardevol,	omdat	we	
het	samen	doen.	Het	is	onze	overtuiging	dat	we	
vanuit	gezamenlijkheid	veel	meer	bereiken.”

Cliënten ondersteunen bij hun 
eigen ontdekkingstocht

REGIO
ARNHEM

ZUID

DÉ SPECIALIST IN  
HERSTELONDERSTEUNENDE 

BEGELEIDING



Elke week komt Bart samen met de 
andere leden van zijn Buurtcirkel.  
De bewoners kletsen wat af en helpen  
en ondersteunen elkaar als dat nodig is. 
Dankzij dit praktische en sociale vangnet 
wordt het leven in de wijk weer iets gewoons. 
Bart heeft er veel aan: “Je mag zijn wie je bent.” 

Bart	woont	midden	in	Presikhaaf.	“Multiculti,	
daar	houd	ik	van”,	zegt	hij.	Bart	woonde	een	paar	
jaar	beschermd	vanwege	psychoses,	maar	kan	
hiermee	inmiddels	prima	omgaan.	Zijn	nieuwe	
woning	vond	hij	via	het	woonconcept	Van	Plek	
naar	Stek,	dat	RIBW	AVV	en	Volkshuisvesting	
Arnhem	gezamenlijk	zijn	gestart.	Vrijwilliger	Iris	
legt	uit:	“Cliënten	die	toe	zijn	aan	meer	zelfstan
dig	wonen	kunnen	onder	bepaalde	voorwaarden	
bemiddeld	worden	voor	een	woning.	Van	daaruit	
kunnen	zij	toewerken	naar	een	zelfstandiger	leven	
en	participatie	in	de	wijk.”

Sociale controle en structuur
Om	ervoor	te	zorgen	dat	bewoners	een	sociaal	
leven	kunnen	opbouwen,	is	in	Presikhaaf	een	
Buurtcirkel	gekoppeld	aan	Van	Plek	naar	Stek.	
Daar	maakt	Bart	sinds	september	deel	van	uit.		
“In	de	Buurtcirkel	komen	we	gezellig	elke	week	
samen	voor	koffie,	een	praatje	of	een	spelletje”,	
vertelt	hij.	“Met	Sinterklaas	heb	ik	iedereen	bij		
mij	thuis	uitgenodigd.	Dat	was	gelijk	de	house
warming.”		
De	cirkel	is	goed	voor	de	sociale	controle	en	
structuur,	merkt	hij.	Maar	het	is	ook	de	plek	voor	
praktische	hulp	of	morele	ondersteuning.	Bart	

kon	bijvoorbeeld	met	iemand	meerijden	
toen	hij	naar	IKEA	moest.	En	toen	iemand	

uit	de	groep	een	moeilijk	gesprek	had	met	
Volkshuisvesting,	ging	hij	mee.	“Ik	probeer		

me	beschikbaar	op	te	stellen”,	vertelt	hij.	
“Bijvoorbeeld	bij	een	verhuizing:	dan	help	ik	een	
handje.	Ik	merk	dat	het	makkelijker	is	om	hulp	te	
vragen	als	je	zelf	ook	de	handen	uit	de	mouwen	
steekt.	Hulp	vragen	kon	ik	nooit	zo	goed.	Het	is	
een	fijn	netwerk	om	mee	te	starten.	Je	staat	met	
één	been	in	de	ggz	en	met	één	been	in	de	maat	
schappij.	Uiteindelijk	is	het	de	bedoeling	dat		
je	zo	zelf		standig	wordt,	dat	de	Buurtcirkel	niet	
meer	nodig	is.”	

Mensen maken de cirkel
Elke	Buurtcirkel	wordt	begeleid	door	een	vrij	
williger.	Iris	begeleidt	tijdelijk	de	groep	van	Bart.	
Ze	regelt	de	koffie	en	zorgt	dat	alles	goed	ver
loopt.	“Het	is	belangrijk	dat	mensen	goed	bij	
elkaar	passen”,	vertelt	ze.	“Het	zijn	de	mensen		
die	de	cirkel	maken.	Daardoor	zie	je	ook	dat	elke	
Buurtcirkel	anders	is.	Bart	is	iemand	die	heel	
betrokken	is.	Iedereen	mag	zichzelf	zijn	bij	hem.	
Hij	bloeit	met	de	Buurtcirkel	enorm	op.”	Om	
ervoor	te	waken	dat	het	niet	enkel	bij	samen	
koffiedrinken	blijft,	zoekt	Iris	met	de	deelnemers	
naar	mogelijkheden	om	aan	te	sluiten	bij	
activiteiten	in	de	wijk.	“Bijvoorbeeld	in	het	
multifunctionele	centrum	waarin	ook	de	bieb		
en	maatschappelijk	werk	zitten.”	Bart	vult	aan:	
“Je	hebt	zo	je	eigen	leven,	maar	tegelijk	verplich
tingen	én	mogelijkheden	om	te	oefenen	met		
hulp	vragen	en	sociaal	bezig	zijn.	Ideaal!”

Eén been in de ggz, 
één been in de maatschappij
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CLIËNT 
BART

 VOND VIA WOONCONCEPT 
VAN PLEK NAAR STEK EEN 

WONING IN BUURTCIRKEL 
PRESIKHAAF | BEWONERS 

VAN DE BUURTCIRKEL 
ZOEKEN ELKAAR OP EN 

HELPEN ELKAAR | BELANG-
RIJKE STAP OP WEG NAAR 

ZELFSTANDIGHEID

‘Hulp vragen w
ordt 

gemakkelijker a
ls je zelf 

ook hulp aa
nbiedt’
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EXCLIËNT 
CASPER 
WRAP-FACILITATOR | 
BEGELEIDT HET PROCES 
WAARBIJ CLIËNTEN EEN 
PERSOONLIJK PLAN 
OPSTELLEN EN DAARMEE 
AAN DE SLAG GAAN

‘Uiteindelijk wil 
iedereen baas zijn ove

r 
zijn eigen leven’
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Voor veel cliënten van RIBW AVV is de 
WRAP-cursus een eyeopener. Het 
Wellness Recovery Action Plan geeft 
cliënten inzicht in wat ze nodig hebben om 
zich beter te voelen en helpt bij het ontwik-
kelen van praktische handvatten. Casper van 
Hattem had na afloop van de WRAP-cursus het 
gevoel meer baas te zijn over zijn eigen leven. 
Dat gevoel gunt hij andere cliënten ook. “Als 
WRAP-facilitator kan ik er zijn voor een ander.”

Afgelopen	voorjaar	startte	een	nieuwe	WRAP	
cursus	onder	begeleiding	van	Casper	van	Hattem	
en	een	collegafacilitator.	Voor	deelnemers	was	
het	in	eerste	instantie	moeilijk	te	geloven	dat	hun	
vlotte,	goedgebekte	cursusleider	zelf	een	verleden	
in	de	psychiatrie	heeft.	“Toch	is	dat	zo”,	glimlacht	
Casper.	“Ik	kom	zelf	van	ver,	maar	ik	heb	geleerd	
en	leer	nog	steeds	hoe	ik	beter	om	kan	gaan	met	
mijn	angsten,	mijn	twijfels	en	mijn	boosheid.	
Voor	mij	betekent	dat	bijvoorbeeld	goed	voor	
mezelf	zorgen,	in	beweging	blijven	en	mezelf	
blijven	uitdagen.	Daarom	sta	ik	daar	ook:	bloed
nerveus,	maar	wel	tot	op	het	bot	gemotiveerd		
om	er	een	leuke	en	zinvolle	cursus	van	te	maken.”

Waar wil je naartoe? 
Het	Wellness	Recovery	Action	Plan	(WRAP)	onder
steunt	cliënten	bij	hun	herstelproces.	Deelnemers	
stellen	een	persoonlijk	plan	op	dat	hen	helpt	om		
te	komen	tot	waar	ze	willen	zijn	in	hun	leven.	“De	
basis	van	de	WRAP	is	de	gereedschapskoffer	voor	
een	goed	gevoel”,	vertelt	Casper.	“Hierin	beschrijf	
je	wat	je	nodig	hebt	om	je	gelukkig	te	voelen.	
Vervolgens	werk	je	in	zes	stappen	uit	wat	je	zelf	
kunt	inzetten	om	dat	te	bereiken	en	hoe	je	voor

komt	dat	je	uit	balans	raakt.”	De	cursus	
wordt	gegeven	in	groepsverband,	zodat	

deelnemers	steun,	herkenning	en	inspiratie	
bij	elkaar	kunnen	vinden.	Maar:	elke	cliënt	

bedenkt	zijn	eigen	plan.	De	focus	ligt	daarbij	op	
vijf	kernbegrippen:	hoop,	persoonlijke	verantwoor
delijkheid,	eigen	ontwik	keling,	opkomen	voor	jezelf	
en	steun	krijgen.

Negatief zelfbeeld
Het	belangrijkste	wat	Casper	tijdens	zijn	eigen	
WRAPcursus	geleerd	heeft,	is	dat	een	verhaal	altijd	
meerdere	kanten	heeft.	“Ik	had	een	heel	negatief	
beeld	van	mezelf:	geen	diploma’s,	verslavingsge
voelig,	extreem	angstig.	Inmiddels	zie	ik	in	dat	ik	
van	een	heleboel	dingen	blij	en	gelukkig	word.	En	
dat	ik	datgene	wat	ik	heb	meegemaakt	niet	hoef	
weg	te	stoppen,	maar	kan	inzetten	om	anderen		
te	ondersteunen.	Ik	weet	hoe	fijn	het	is	om	terug	
te	kunnen	vallen	op	iemand	die	iets	vergelijkbaars	
heeft	meegemaakt.	Ik	weet	ook	dat	iemand	uit
eindelijk	alleen	zichzelf	kan	helpen.	Er	zijn	voor		
de	ander,	dat	is	mijn	rol	als	WRAPfacilitator.”

Gelijkwaardige relatie
In	tegenstelling	tot	de	‘klassieke’	hulpverlening	
staan	begeleider	en	cliënt	in	de	WRAPaanpak	
naast	elkaar.	“Er	is	sprake	van	een	gelijkwaardige	
relatie.	Ik	heb	zelf	in	het	verleden	nog	wel	eens	
gemerkt	dat	hulpverleners	onbewust	de	neiging	
hebben	om	hun	cliënten	‘klein’	te	houden.	Hoe	
goedbedoeld	ook,	dat	heeft	mij	niet	verder	ge
holpen.	Bij	WRAP	bepaalt	de	cliënt	zelf	wat	goed	
voor	hem	is	en	gaat	hier	zelf	mee	aan	de	slag.	
Deze	positieve	insteek	is	een	veel	betere	basis	
voor	herstel.”

‘Er zitten altijd meerdere  
kanten aan een verhaal’
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CLIËNT 
 RENÉ
PERSONAL DRIVEN 
PLANNING HELPT HEM 
ZICHT TE KRIJGEN OP 
ZIJN WENSEN EN 
DOELEN | EIGEN KRACHT 
STAAT CENTRAAL | 
BELANGRIJKE STAP  
OP WEG NAAR 
 ZELFSTANDIGHEID 

‘Een droom wordt 
werkelijkheid: ik ga 

verhuizen!’
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René is in zijn nopjes. Over een paar 
weken verhuist hij naar zijn nieuwe, 
eigen huis in Oosterbeek. De weg naar 
zelfstandigheid maakte René mede met 
hulp van Personal Driven Planning (PDP),  
een methode die RIBW AVV in nauwe samen-
werking met de HAN en het Leo Kannerhuis  
vanuit de regio Rheden in andere regio’s uitrolt. 

Personal	Driven	Planning,	overgewaaid	vanuit	
Amerika,	is	een	methode	die	helpt	zicht	te	krijgen	
op	wat	een	cliënt	wil	en	hoe	doelen	bereikt	kunnen	
worden.	Het	vormt	een	visueel	actieplan	waarin	
de	eigen	kracht	centraal	staat.	PDP	onderscheidt	
vier	rollen:	de	Focus	Person	(bewoner),	de	
Facilitator	(voorzitter),	de	Recorder	(notulist)		
en	het	netwerk.	“PDP	bestaat	uit	fases”,	vertelt	
René.	“In	de	eerste	fase	omschrijf	je	je	geschiede
nis:	waar	kom	je	vandaan?	Daarna	beschrijf	je	
nachtmerries	en	dromen.	Verhuizen	is	zo’n	
droom.	Dit	wordt	gevolgd	door	je	krachten:	wat	
werkt	wel	en	wat	werkt	niet?	Ik	ben	bijvoorbeeld	
betrouwbaar	en	secuur,	maar	ik	vind	het	door	
mijn	autisme	moeilijk	om	ver	vooruit	te	denken.	
In	de	laatste	fase	formuleer	je	de	doelen	die	je	
wilt	bereiken.”	In	tweeënhalf	jaar	tijd	maakte	
René	maar	liefst	vijf	PDP’s,	telkens	een	stapje	
dichter	bij	dat	ene	grote	doel:	zelfstandig	wonen.	
PDP	schrijft	voor	dat	ook	het	netwerk	meedenkt:	
een	ouder,	een	vriend,	behandelaar	of	andere	
hulpverleners.	“Mijn	moeder	heeft	meegeholpen.	
Maar	het	is	mijn	PDP”,	klinkt	René	vastberaden.	
“Bij	eerdere	behandelingen	werd	meer	over	mij	
gepraat	dan	met	mij.	Dit	is	veel	fijner,	het	gaat	
echt	over	mij!”

Zonder kleurtjes
Renés	begeleider	Arnout	Bethlehem	van	

RIBW	AVV	gelooft	in	PDP.	“De	kracht	van		
de	deelnemer	staat	echt	centraal.	Daaraan	

maak	je	je	als	team	ondergeschikt:	mee
denken,	maar	niet	bepalen.”	Door	het	plan	te	
ver	rijken	met	tekeningen	en	kleuren	zie	je	in		
één	oogopslag	wat	de	doelen	zijn	en	waar	de	
deelnemer	staat.	Voor	mensen	met	een	autisme	
spectrum	stoornis	(ASS)	zoals	René	is	dat	fijn,	
maar	ook	voor	andere	cliënten	werkt	het	goed.	
René	lacht:	“Ik	heb	geen	kleurtjes,	hoor,	bij	mij		
is	alles	heel	functioneel.”	PDP	maakt	ook	duide
lijk	wie	wat	wanneer	moet	doen.	En	wie	dat	
bewaakt.	“Ik	moet	voor	het	nieuwe	huis	papier
werk	doen”,	vertelt	René.	“Dat	doe	ik	samen	met	
mijn	moeder,	zij	bewaakt	dat	het	gebeurt.	Maar	
het	zou	ook	iemand	anders	kunnen	zijn.”

Geen doel op zich
PDP	is	ook	voor	de	begeleiders	prettig,	bena
drukt	Arnout.	“Het	maakt	op	een	visuele	manier	
duidelijk	aan	welke	doelen	de	bewoner	gaat	
werken.	Je	moet	er	wel	voor	zorgen	dat	PDP	een	
instrument	blijft	in	de	begeleiding,	het	is	geen	
doel	op	zich.”	De	methode	is	het	afgelopen	jaar		
in	de	regio	Rheden	geïntroduceerd	en	wordt		
als	olievlek	verspreid	in	andere	regio’s.	Het	Leo	
Kannerhuis	is	er	ook	mee	aan	de	slag	gegaan,	
terwijl	de	HAN	verder	onderzoek	doet	naar	de	
werking.	De	basis	is	daarmee	gelegd.	Buiten	
schijnt	intussen	de	zon.	René	kijkt	uit	het	raam.	
“Over	een	paar	weken	heb	ik	eindelijk	mijn		
eigen	tuin.”

‘Dit plan gaat echt over mij’
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Na enkele jaren in de beschermde 
groepswoning aan de Zanderijweg te 
hebben gewoond, verhuisde Ingrid een 
halfjaar geleden naar een beschermde 
eenpersoonswoning in de Braillestraat in Ede. 
Een steenworp verderop, maar voor haar een 
wereld van verschil. “Ik kan nu gaan en staan 
waar ik wil.”

”Normaal	ziet	het	er	hier	niet	zo	uit	hoor”,	ver
ontschuldigt	Ingrid	zich	voor	de	dozen	en	losse	
spullen	in	haar	appartement.	“Alles	is	ingepakt		
en	staat	aan	de	kant,	ze	komen	morgen	namelijk	
de	vloer	vervangen.	Er	is	lekkage	geweest.”	Het	is	
tot	nu	toe	het	enige	euvel	dat	ze	in	haar	nieuwe	
huisje	heeft	gehad,	waar	ze	beschermd	maar	toch	
voor	een	groot	deel	zelfstandig	woont.	Ze	is	er	
helemaal	gelukkig.	Ze	heeft	hier	ook	hard	voor	
gewerkt:	aan	zichzelf,	maar	ook	aan	nieuwe	
vaardigheden.	“Praktische	dingen,	zoals	koken		
en	het	huishouden	doen,	maar	ook	voor	jezelf	
opkomen”,	legt	ze	uit.	“Ik	was	er	echt	aan	toe.		
Ik	kan	nu	gaan	en	staan	waar	ik	wil.	Sporten	
bijvoorbeeld,	of	winkelen.	Natuurlijk	was	het		
wel	even	wennen	om	alleen	te	wonen.	Want		
op	een	groep	is	er	altijd	wel	iemand	om	mee	te	
kletsen	of	samen	tv	te	kijken.”	Ze	lacht:	“Maar	het	
is	nu	ook	wel	lekker	rustig.”

Samen eten 
Ingrid	hoeft	het	niet	helemaal	alleen	te	doen.	
Omdat	het	een	woning	voor	beschermd	wonen		
is,	krijgt	ze	begeleiding	van	RIBW	AVV	en	heeft		
ze	hulp	bij	het	huishouden.	Daarnaast	eet	ze	vier

maal	per	week	samen	met	haar	twee	
buurvrouwen,	die	ook	vanuit	RIBW	AVV	

beschermd	wonen.	Om	de	beurt	moeten		
ze	boodschappen	doen	en	koken,	waarvoor		

ze	samen	een	portemonnee	beheren.	“Het	is	
fijn	dat	je	niet	altijd	alleen	hoeft	te	koken	en		
te	eten.	En	dat	we	elkaar	kunnen	helpen	als		
dat	nodig	is.	Want	zelfstandig	wonen	is	voor		
ons	allemaal	nieuw.”	

Verder komen 
Begeleider	Elsien	is	trots	als	ze	ziet	hoe	goed	
Ingrid	het	doet.	“Ze	is	een	optimistische,	sterke	
vrouw.	Een	dame	met	pit,	die	echt	kan	genieten.”	
Ingrid	knikt	lachend.	“Van	hele	kleine	dingen.		
De	lente,	de	zon,	andere	mensen.”	Zo	ziet	Elsien	
het	graag.	“Mensen	denken	soms	dat	wonen	op	
een	groep	een	eindstation	is.	Maar	Ingrid	heeft	
bewezen	dat	je	echt	kunt	groeien,	verder	kunt	
komen.	Andere	bewoners	zien	dat	ook	en	dat	
werkt	enorm	positief.	Je	kunt	weer	perspectief	
geven.”	Daar	is	soms	denken	buiten	gebaande	
paden	voor	nodig.	“Neem	nou	deze	woningen.		
Ze	waren	oorspronkelijk	bedoeld	voor	mensen	die	
de	drukte	van	een	groepswoning	niet	aankonden.	
Nu	zijn	het	doorstroomwoningen	voor	cliënten	
op	weg	naar	meer	zelfstandigheid.	Als	organisatie	
moeten	we	blijven	stilstaan	bij	de	manier	waar	
op	we	onze	begeleiding	willen	vormgeven.	Door	
de	creativiteit	van	de	professional	te	combineren	
met	de	wens	van	de	cliënt	kan	dat.	De	weg	die		
je	bewandelt	loopt	soms	anders	dan	de	route		
die	je	hebt	uitgezet.”

Ingrid geniet van kleine dingen
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CLIËNT 
INGRID

WOONDE JAREN IN EEN 
GROEPSWONING, HEEFT 

SINDS EEN HALFJAAR  
EEN EIGEN HUISJE IN EEN 

BESCHERMENDE 
 OMGEVING | 

 PERSPECTIEFVOLLE 
NIEUWE STAP

‘Ik heb hard gewerkt 
om hier te komen’
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Intensief  
samenwerken  
op basis van kerncompetenties
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RIBW Arnhem & Veluwe Vallei werkt intensief 
samen met maatschappe lijke partners: 
collegainstellingen, sociale wijkteams, 
gemeenten, welzijnsorganisaties, woning
bouw  corporaties. Maar bijvoorbeeld ook  
met ondernemers. Uitgangspunt van de 
samen werking is altijd: ieder zet zijn eigen 
kerncompetenties in. Deze manier van 
samenwerking draagt het beste bij aan het 
herstel van cliënten. 

Intensief  
samenwerken  
op basis van kerncompetenties
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Integrale aanpak
Bij	het	herstelproces	van	de	cliënt	zijn	verschil
lende	samenwerkingspartners	betrokken.	Samen	
met	onder	meer	de	behandelggz,	het	wijkteam,	
de	welzijnsorganisatie	en	het	informele	netwerk	
ondersteunt	RIBW	AVV	het	herstelproces	van		
de	cliënt.	Dat	doen	partijen	gelijktijdig,	en	ieder	
vanuit	de	eigen	kerncompetenties.	Deze	integrale	
focus	draagt	bij	aan	het	duurzaam	herstel	van	
cliënten.	

Samenwerking met de behandel-ggz
Voor	de	middelzware	zorgvraag	bieden	we	
ambulante	specialistische	begeleiding	in	de	
thuissituatie.	Hierbij	werken	we	nauw	samen	
met	collegainstellingen.	Dat	is	nodig	om	de	
cliënt	de	best	passende	zorg	te	kunnen	bieden.	
In	2016	zijn	we	met	Pro	Persona	een	intentie
verklaring	overeengekomen	rond	de	complexe	
begeleiding	en	behandeling	van	cliënten	in	de	
thuissituatie.	In	2017	zullen	in	ten	minste	twee	
regio’s	proeftuinen	worden	gestart	waarin	RIBW	
AVV	en	Pro	Persona	elk	vanuit	de	eigen	expertise	
intensief	samenwerken.	Ook	de	samenwerking	
met	verpleeg	en	verzorghuizen	is	gebaseerd		
op	kerncompetenties:	verpleging	en	verzorging	
is	verantwoordelijk	voor	de	somatische	zorg,	
RIBW	AVV	biedt	ggzbegeleiding.	

Samenwerking met welzijnsinstellingen rond 
kwartiermaken
Bij	het	toegankelijk	maken	van	activiteiten	en	
voorzieningen	in	de	wijk	werken	we	steeds	vaker	
samen	met	welzijnsorganisaties.	Door	kwartier
makers	van	beide	organisaties	in	te	zetten,	

worden	meer	mensen	bereikt:	cliënten	én	
andere	wijkbewoners.	Bovendien	kan	door		
het	bundelen	van	krachten	een	breed	palet		
aan	activiteiten	en	voorzieningen	worden	
gecreëerd.	

Samenwerking met gemeenten
In	2016	hebben	we	onze	samenwerking	met	
gemeenten	verder	uitgebouwd	en	verstevigd.	
We	zetten	hierbij	in	op	het	leveren	van	een	
goede	en	duurzame	bijdrage	aan	de	decentra
lisatiedoelstellingen	van	gemeenten.	Samen
werking	tussen	de	generalistische	ggz	(sociale	
teams	of	wijkteams)	en	de	gespecialiseerde	ggz	
(RIBW	AVV)	wordt	steeds	belangrijker	om	de	
cliënt	de	best	passende	zorg	te	kunnen	bieden.	
Het	herstelproces	is	steeds	gericht	op	het	
versterken	van	het	netwerk	van	cliënten:	hun	
familie,	vrienden,	lotgenoten,	collega’s,	wijk
bewoners	en	vrijwilligers.	Waar	mogelijk	wordt	
het	informele	netwerk	ingezet	zodat	de	profes
sionele	begeleiding	kan	worden	afgeschaald.		

Samenwerking met woningcorporaties
Cliënten	die	dat	kunnen	en	willen,	bieden		
wij	de	mogelijkheid	om	zelfstandig	te	wonen.	
Hiervoor	zijn	voldoende	betaalbare	woningen	
nodig.	In	nauwe	samenwerking	met	woning
corporaties	hebben	we	in	2016	in	diverse	wijken	
zelfstandige,	veilige	plekken	voor	onze	cliënten	
kunnen	creëren.	In	2017	zullen	we	de	samen
werking	met	aanbieders	van	woningen	verder	
intensiveren.	



Sinds mei 2016 is RIBW AVV hoofdhuur-
der van De Beijer in de Arnhemse wijk 
Geitenkamp. Samen met Stichting Kunst 
op de Bult is het buurtcentrum in 2016 flink 
verbouwd, in februari 2017 werd het feeste-
lijk geopend. Vrijwilligster Annet van het 
KoffieKaffee krijgt nu bijna elke dag hulp van 
RIBW AVV-cliënte Sabine. “Het is hier net  
een clubhuis, maar dan met extraatjes.” 

De	Beijer	voelt	en	ziet	eruit	als	een	echte	huis
kamer.	Een	groepje	gasten	zit	aan	een	van	de	
tafels	en	kletst	over	het	mooie	weer.	Sabine	
neemt	plaats	in	de	zithoek.	Op	haar	schort	heeft	
ze	een	naamkaartje.	‘Bezig	bij	De	Beijer’,	staat	
erop.	“Ik	help	met	allerlei	klusjes:	koffie	en	thee	
zetten,	de	deur	openmaken	en	afsluiten,	planten	
water	geven”,	somt	ze	op.	“Gisteren	heb	ik	
geholpen	met	paella	koken	voor	de	filmavond.	
Eigenlijk	ben	ik	gastvrouw.”	Voor	Sabine	is	De	
Beijer	een	tweede	thuis.	Ze	woont	om	de	hoek,		
is	er	zo	vaak	ze	kan.	“Ik	vind	het	fijn	bij	De	Beijer.	
Het	geeft	mij	structuur	en	zorgt	voor	sociale	
contacten.	Als	ik	niks	te	doen	zou	hebben,	zou		
ik	sneller	eenzaam	worden.	Het	is	een	veilige		
plek,	waar	ik	gewaardeerd	word.”	Annet	geeft	
haar	een	schouderklopje.	“We	zijn	zo	blij	met	
Sabine.	We	kunnen	echt	op	haar	bouwen.”

Gevarieerd aanbod
Dankzij	de	inloopdagen	van	RIBW	AVV	en	
ervaringsdeskundigennetwerk	Vitale	Verbindingen	
kan	De	Beijer	elke	dag	open.	Op	een	maandlijst	
staat	een	gevarieerd	aanbod	aan	activiteiten.		

De	creaclub,	koorrepetitie	en	het	theater	
zorgen	door	de	week	heen	voor	reuring	en	

creativiteit.	Er	is	broodvoorziening	en	er	huist	
een	fysiotherapeut	in	het	pand.	Binnenkort	

opent	het	ComputerKaffee	de	deuren.	Voor	
RIBW	AVV	is	er	kantoorruimte,	zodat	medewer
kers	centraal	in	de	wijk	kunnen	werken.	Het	is		
ook	de	bedoeling	dat	De	Beijer	gaat	helpen	met	
het	vergroten	van	de	participatiemogelijkheden	
van	cliënten	in	de	wijk.	“De	gemeente	heeft	
verderop	in	de	wijk	een	multifunctioneel	centrum	
opgezet”,	vertelt	Annet.	“Wij	proberen	daar	een	
goede	aanvulling	op	te	zijn.	In	aanbod	en	sfeer.	
We	willen	een	laagdrempelige	ontmoetingsplek	
zijn	waar	iedereen	zich	vrij	voelt.	Om	lol	te	maken,	
maar	ook	om	elkaar	te	helpen	als	iets	een	keer	
moeilijk	is.”	

Vrijheid
Annet	beaamt	dat	RIBW	AVV	als	geroepen	kwam.	
“Ik	heb	RIBW	AVV	leren	kennen	als	een	goed
willende	organisatie	met	een	heel	positieve	
houding.	We	krijgen	veel	vrijheid	om	van	De	
Beijer	te	maken	wat	we	willen.	Dat	waardeer	ik	
heel	erg.	Zonder	hun	hulp	was	het	waarschijnlijk	
niet	gelukt	om	het	centrum	open	te	houden.”		
Nu	de	verbouwing	en	de	opening	achter	de	rug	
zijn,	gaan	Stichting	Kunst	op	de	Bult	en	RIBW	AVV		
een	nieuwe	fase	in.	Zo	voelt	Annet	het	ook.	“We	
moeten	het	gaan	waarmaken.	Mensen	moeten	
ons	wel	weten	te	vinden!	We	hebben	elkaar	hard	
nodig	om	zichtbaarder	te	worden.	Het	sleutel
woord	is	‘samen’.”

Bezig bij De Beijer
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Vrijwillig of betaald werk laat mensen 
met een psychische aandoening weer 
meedoen in de maatschappij. Maar dan 
moeten er wel ondernemers zijn die open-
staan voor de mogelijkheden. Die kansen 
willen zien en geven. Vaak zijn  werkgevers  
nog huiverig om zo iemand aan te nemen.  
In het project ‘Kwartiermaken’ binden welzijns-
organisatie Mikado Duiven/Westervoort en 
cliëntkwartiermakers van RIBW AVV de strijd 
aan met de vooroordelen.
	
“Mijn	droom	is	betaald	werk,	al	is	het	maar	één	
dag	per	week.”	Miranda	Lether	was	architect	met	
een	eigen	bedrijf,	totdat	zij	psychische	problemen	
kreeg.	Voor	een	groot	deel	heeft	ze	haar	leven	
weer	op	de	rit.	“Ik	sport,	maak	muziek,	ben	
fractieassistent	van	de	PvdA	in	Westervoort	en	
werk	als	vrijwillig	kwartiermaker.	Maar	een	baan	
vinden,	dat	lukt	niet.”	Feit	is	dat	mensen	met	een	
psychische	aandoening	niet	makkelijk	aan	werk	
komen.	Zij	stuiten	tijdens	hun	zoektocht	op		
veel	vooroordelen	bij	werkgevers.	Het	project	
‘Kwartiermaken	voor	mensen	met	een	psychia
trische	aandoening’	probeert	dat	te	doorbreken.	
Miranda	werkt	hier	samen	met	drie	andere	
ervaringsdeskundigen	onder	begeleiding	van	
Lucia	Dijkstra	van	Mikado	aan	het	kantelen	van	
de	beeldvorming.	Lucia:	“De	kwartiermakers	laten	
zien	welke	mogelijkheden	en	wensen	cliënten	
allemaal	hebben.	Hun	eigen	verhalen	spreken	
wat	dat	betreft	boekdelen:	zij	hebben	de	kracht	
getoond	om	uit	het	dal	te	klimmen.	Ze	proberen	
nu	de	weg	naar	werk	vrij	te	maken	voor	zichzelf	
en	voor	anderen.”	

Rake verhalen
Lucia	kreeg	bij	het	project	steun	van	MKB	

Duiven.	Op	een	ledenbijeenkomst	gaven		
de	kwartiermakers	hun	dromen	prijs.	Met	

hun	rake	verhalen	wisten	ze	de	aanwezige	
mkb’ers	te	overtuigen.	Voorzitter	Theo	de	Reus:	
“De	wil	is	er,	het	balletje	moet	nu	verder	gaan	
rollen.	Er	zijn	genoeg	banen.	Maar	wetgeving	
zoals	de	Wet	werk	en	zekerheid	houdt	onder
nemers	tegen.”	Veel	werkgevers	beseffen	niet		
dat	er	allerlei	vormen	van	ondersteuning	en		
begeleiding	beschikbaar	zijn,	zoals	loonkosten
subsidie	en	een	noriskpolis	bij	ziekte	van	deze	
werknemers.	Volgens	Theo	is	er	echter	meer	
nodig	dan	finan		ciële	compensatie:	“Een	onder
nemer	moet	geloven	in	de	toegevoegde	waarde	
van	diversiteit	op	de	werkvloer.	Pas	dan	kun	je	
afrekenen	met	vooroordelen	als	‘het	is	te	veel	
gedoe’	of	‘je	kunt	niet	op	deze	mensen	rekenen’.”

Perspectief bieden 
Lucia	weet	hoe	waardevol	cliënten	kunnen	zijn	
voor	een	organisatie.	“Natuurlijk:	je	moet	ze	niet	
overvragen	en	hun	talenten	en	kwaliteiten	op	de	
juiste	manier	inzetten.	Maar	ze	zijn	vaak	enorm	
gemotiveerd	en	gedreven	om	er	iets	van	te	maken.	
We	hopen	dat	ondernemers	de	stap	willen	zetten	
om	deze	mensen	een	perspectief	te	bieden.	
Kansen	zien	hoort	bij	ondernemerschap.	Kansen	
bieden	ook,	vinden	wij.	Het	maakt	je	bedrijf	
completer.”	Als	je	eenmaal	werkt,	ga	je	beter	in		
je	vel	zitten,	weet	Miranda.	“Voor	mij	betekent	
werken	dat	ik	het	gevoel	heb	dat	ik	ertoe	doe!”

‘Werk maakt dat je ertoe doet’
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Emre Erinç is eigenaar van Fitness & 
Health Kronenburg, een kleinschalige 
sportschool met veel persoonlijke aan-
dacht voor de mensen die er sporten. 
Daaronder is ook een groep cliënten van RIBW 
AVV. Omdat Emres manier van werken zo goed 
aansluit bij de vraag van die doelgroep, wordt 
het aanbod steeds groter.

Emre	komt	net	terug	van	een	uur	buitensporten	
met	de	RIBW	AVVgroep	die	hier	komt	voor	het	
project	Sportief	Samenzijn.	Een	lichamelijke	
beperking	hebben	deze	cliënten	niet,	en	ook	
	geestelijk	kunnen	ze	goed	meekomen.	Een	duwtje	
in	de	rug	is	soms	wel	nodig.	Hij	neemt	persoonlijk	
afscheid	van	iedereen	en	spoort	hen	aan	om	
volgende	week	weer	te	komen.	“Die	stimulans	is	
belangrijk”,	vertelt	hij.	“Ik	ben	een	stok	achter	de	
deur.”	Emre	vindt	het	een	leuke	doelgroep.	“Ik	heb	
in	het	verleden	ook	wel	voor	grote	ketens	gewerkt,	
maar	dat	paste	niet	bij	mij.	Ik	vind	het	leuk	en	
belangrijk	om	mensen	persoonlijke	aandacht	te	
geven.	Maar	ook	om	iedereen	bij	naam	te	kennen.	
Als	je	nieuwsgierig	bent	en	een	band	opbouwt	
met	mensen,	wordt	het	sporten	voor	hen	ook	
makkelijker.”

Berichtje
Emre	maakt	het	sporten	leuker	en	makkelijker	
door	veel	spelelementen	in	te	bouwen.	Ook	zorgt	
hij	voor	voldoende	afwisseling	tijdens	de	lessen.	

“Veel	mensen	hebben	ervaring	met	fitness	
en		vinden	het	saai.	Dat	is	het	ook,	als	je	

een	uur	lang	op	de	apparaten	moet	sporten.	
Ik	wil	iets	aanbieden	waar	mensen	wél	

enthousiast	van	worden.	Dat	begint	dus	al	met	
de	prikkel	om	te	komen.”	En	als	iemand	er	een	
keer	niet	is,	stuurt	Emre	de	dag	erna	een	bericht
je.	“Niet	om	te	oordelen,	maar	om	te	vragen	of	
alles	goed	gaat	en	of	we	de	volgende	keer	weer	
op	elkaar	kunnen	rekenen.	Het	is	fijn	om	te	weten	
dat	je	ergens	welkom	en	gewenst	bent.”

Sportvergadering
Soms	loopt	Emre	wel	tegen	dingen	aan	waar	hij	
zich	geen	raad	mee	weet.	Dan	brengt	hij	het	in	
tijdens	de	zogenoemde	‘sportvergadering’	van	het	
project	Sportief	Samenzijn.	Daar	zijn	vanuit	RIBW	
AVV	begeleiders	bij	die	meer	ervaring	hebben	
met	de	specifieke	problematiek	van	de	cliënten	in	
de	sportgroep.	“Ik	ben	zelf	geen	psycholoog,”	zegt	
Emre,	“dus	het	is	fijn	dat	ik	bij	deze	professionals	
terechtkan	voor	advies.”	Het	succes	van	Sportief	
Samenzijn	opent	ook	deuren	voor	uitbreiding	van	
het	aanbod.	Onlangs	is	een	stagiair	begonnen	
met	een	soort	zelfverdedigingsprogramma,	dat	
weer	een	heel	andere	groep	cliënten	aanspreekt.	
“Het	maakt	niet	uit	wat	voor	sport	je	beoefent,	
het	gaat	erom	dat	je	in	beweging	komt.	Dat	is	ons	
doel	en	daarom	willen	we	beweging	voor	zo	veel	
mogelijk	mensen	aantrekkelijk	maken.”	

‘Het maakt niet uit wat je doet, 
als je maar beweegt’
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31
SAMENWERKEN & 

PARTICIPATIE



KWARTIERMAKERS
SANNE EN GERHARD
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‘Als vrijwilliger kan 
ik echt de tijd voor 
mensen nemen’
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De kwartiermakers van RIBW AVV 
maken activiteiten en voorzieningen  
in de wijk toegankelijk voor cliënten. 
Gerhard van Londen (vanuit RIBW AVV) en 
Sanne van der Werff (vanuit welzijnsorgani-
satie Rijnstad) doen dat samen voor Arnhem 
Centrum. Ze kennen de weg in de buurt en 
weten welke mogelijkheden er zijn voor cliënten 
om weer mee te doen in de samenleving.  
“Wij zorgen ervoor dat deuren opengaan.”

Een	kwartiermaker	brengt	de	activiteiten	en	
voorzieningen	in	de	wijk	in	kaart.	Gaat	na	wie	in	
de	wijk	openstaat	voor	samenwerking	en	nodigt	
partijen	uit	om	activiteiten	open	te	stellen	of	
meer	toegankelijk	te	maken	voor	mensen	met	
een	psychische	of	lichamelijke	beperking.	
Kwartiermaker	Gerhard,	die	zelf	cliënt	is	geweest	
bij	RIBW	AVV,	is	zowat	elke	dag	te	vinden	in	
Koffiehuis	De	Oude	Doelen.	Door	zijn	eigen	
achtergrond	weet	hij	precies	hoe	hij	anderen		
kan	helpen.	‘Ervaringswerker’,	noemt	hij	zichzelf.	
“We	zijn	er	voor	mensen	met	een	psychiatrische	
achtergrond,	maar	ook	voor	mensen	in	de	wijk.		
Ik	merk	dat	er	veel	eenzaamheid	is	onder	wijk	
		bewoners.	Het	koffiehuis	kan	de	eerste	stap	zijn	
om	weer	aansluiting	te	vinden	in	de	wijk.	We	doen	
mee	aan	de	burendag,	zetten	kunstprojecten	op	
en	helpen	mee	aan	het	opgroenen	van	de	straat.”	

Positieve verhalen
Elke	maand	is	er	een	kwartiertafel.	Hier	schuiven	
verschillende	organisaties	aan	en	wordt	gekeken	
waar	verbinding	mogelijk	is.	Ideeën	zijn	er	genoeg,	
zoals	het	organiseren	van	een	kijkje	achter	de	
schermen	bij	interessante	organisaties.	RTV	

Arnhem	is	zo’n	organisatie;	cliënten	die		
het	leuk	vinden,	kunnen	hier	reporter		

zijn	of	fotograferen.	“We	brengen	vraag	en	
aanbod	bij	elkaar”,	vertelt	Sanne.	“Als	iemand	

een	vraag	heeft,	dan	zoeken	wij	een	oplossing.	
Dat	doen	we	door	mensen	en	organisaties	aan	
elkaar	te	koppelen.	We	hebben	onze	voelsprieten	
voortdurend	uit	staan.”	Gerhard	probeert	vooral	
een	voorbeeld	te	zijn	voor	de	mensen	in	het	
koffiehuis.	“Ik	kan	door	lichamelijk	ongemak		
heel	veel	niet	meer,	gitaarspelen	bijvoorbeeld,	
maar	ik	kan	ook	heel	veel	wél.		
Ik	wil	laten	zien	dat	je	veel	kunt	bereiken	als	je	
gebruikmaakt	van	je	kwaliteiten.	Er	zijn	zo	veel	
positieve	verhalen	te	vertellen,	ik	heb	zelfs	ooit	
met	iemand	het	idee	besproken	om	daar	een	
tvprogramma	van	te	maken.”

Vertrouwd raken
Gerhard	kan	ervan	genieten	als	hij	iemand	ziet	
opbloeien.	“Mensen	komen	meestal	vanuit	een	
vervelende	situatie.	Als	vrijwilliger	kan	ik	echt		
de	tijd	voor	ze	nemen.	Mooi	als	ze	door	deze	
gesprekken	en	persoonlijke	aandacht	weer	
stapjes	zetten.	Zo	ontstaat	er	van	alles.”	Sanne	
herkent	dit.	“We	kunnen	mensen	laten	groeien.	
Het	contact	met	de	kwartiermaker	is	voor	veel	
cliënten	de	eerste	stap	in	het	proces	om	weer	
vertrouwd	te	raken	met	de	samenleving.	Wat	past	
bij	iemand?	Waar	liggen	de	interesses?	Je	pikt	iets	
op	uit	een	gesprek	en	gaat	daarmee	aan	de	slag.	
Als	iemand	de	bieb	leuk	vindt,	dan	is	het	voor	ons	
de	uitdaging	om	de	bieb	ook	zo	ver	te	krijgen	dat	
iemand	daar	terechtkan.	Succesvolle	verbindingen	
leggen	en	stigma’s	doorbreken	is	echt	een	uit
daging:	deuren	openen	en	‘ja’	krijgen.”

Voelsprieten voor verbinding
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Cliënten doen mee 
en participeren  
vanuit hun eigen kracht en 
mogelijkheden
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Cliënten doen mee 
en participeren  
vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is ervan over
tuigd dat participatie nodig is voor herstel. 
Herstel betekent een zelfredzaam leven leiden. 
Wij motiveren cliënten om maximaal te 
participeren op basis van eigen talenten en 
mogelijkheden. Meedoen op een manier die bij 
iemand past: daar gaat het om. Van het leggen 
van nieuwe sociale contacten en het deelnemen 
aan activiteiten tot het vinden van een baan.
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Laagdrempelige inloop
We	vinden	het	belangrijk	dat	alle	cliënten	
meedoen	naar	vermogen.	Daarom	werken	we	
samen	met	gemeenten,	zorg	en	welzijnsorga
nisaties,	onderwijsinstellingen	en	ondernemers	
aan	een	breed	palet	aan	participatiemogelijk
heden.	Van	activiteiten	in	het	wijkcentrum	en	
sportactiviteiten	tot	(vrijwilligers)werk.	Voor	
sommige	cliënten	is	het	opzoeken	van	contact	
met	andere	mensen	al	een	hele	grote	stap.	Wij	
stimuleren	cliënten	om	deze	stap	toch	te	zetten	
en	ondersteunen	hen	daarbij.	In	alle	regio’s	
bieden	we	een	laagdrempelige	inloopmogelijk
heid,	bij	voorkeur	geleid	door	cliënten.	Op	die	
manier	komen	cliënten	op	een	relatief	makkelijke	
en	veilige	manier	in	contact	met	anderen.	

Kwartiermakers
Binnen	onze	regio’s	zijn	cliëntkwartiermakers	
actief.	Deze	kwartiermakers	nemen	het	voor
touw	in	het	organiseren	van	participatiemoge
lijkheden	voor	zichzelf	en	voor	andere	cliënten	
van	RIBW	AVV.	Eind	2016	beschikten	zes	regio’s	
over	een	cliëntkwartiermaker.	In	drie	regio’s	
worden	zij	geschoold.	

Actief bij RIBW AVV
RIBW	AVV	nodigt	cliënten	uit	om	mee	te	denken	
over	de	inrichting	en	uitvoering	van	de	zorg.	
Daarvoor	hebben	we	de	cliëntenraad	en	de	
regionale	adviesraden	in	het	leven	geroepen.		
De	cliëntenraad,	de	regionale	adviesraden,	de	
cliëntkwartiermakers	en	ZO	(Zelf	&	Ontwikkeling)	
hebben	in	2016	opnieuw	een	waardevolle	bij
drage	geleverd	aan	herstelontwikkeling,	ervarings
deskundigheid	en	empowerment	binnen	onze	
organisatie.	

Dagactivering
Veel	cliënten	zijn	gebaat	bij	dagbesteding.	Een	
zinvolle	invulling	van	de	dag	biedt	mensen	
structuur	en	voldoening,	maar	bijvoorbeeld		
ook	een	sociaal	netwerk.	Daarom	willen	wij		
het	aanbod	aan	dagbesteding	uitbreiden.	Zo		
is	in	nauwe	samenwerking	met	UWV,	arbeids
organisaties	en	cliënten	eind	2016	gestart	met	
het	inzichtelijk	maken	van	de	mogelijkheden	
voor	uitbreiding	van	de	dagbesteding,	zowel	
sociale	dagbesteding	als	arbeidsmatige	dagbe
steding.	Het	totale	aanbod	wordt	ondergebracht		
in	de	nieuw	opgerichte	Coöperatie	Centrum	
Activerend	Werk.	RIBW	AVV	participeert	hierin.	



CLIËNT 
TOM
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PROFESSIONALS

’Je kunt pas een beeld hebben van je toekomst als je jezelf kunt zijn’ 
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Tom Hendriks (21) zit midden in een 
verhuizing. Hij gaat na anderhalf jaar 
RIBW AVV naar een zelfstandige woning. 
Ook veel andere dingen in zijn leven zitten 
in een stroomversnelling. Dat komt vooral 
omdat hij vrijwel elke kans die op zijn pad 
komt, met beide handen aangrijpt. Met zijn 
diploma ‘ervaringsdeskundige’ op zak probeert 
hij nu andere jongeren op weg te helpen. 

Toms	motto	is	‘pluk	de	dag’.	Erg	veel	moeite	om	
volgens	dit	principe	te	leven	hoeft	hij	niet	te	doen:	
hij	is	van	nature	avontuurlijk	ingesteld.	Dus	toen	
zijn	begeleider	hem	op	een	ochtend	een	flyer	gaf	
van	de	opleiding	Experienced	Experts	(ofwel	
ExpEx)	hoefde	Tom	niet	lang	na	te	denken.	
“Dezelfde	middag	nog	had	ik	een	intake.	Ik	had	
meteen	het	gevoel	dat	het	iets	voor	mij	was.	
Tijdens	de	opleiding	bleek	dat	opnieuw.	Ik	heb	
geleerd	met	afstand	te	kijken	naar	mijn	eigen	
situatie	en	mijn	ervaringen	in	te	zetten	om	
anderen	verder	te	helpen.	Jongeren	én	profes
sionals.”

Blik op de toekomst
Er	was	een	tijd	dat	‘pluk	de	dag’	voor	Tom	vooral	
een	overlevingsmechanisme	was.	“Ik	was	totaal	
niet	bezig	met	de	dag	van	morgen.	Als	ik	50	euro	
in	mijn	portemonnee	had,	was	dat	geld	aan	het	
einde	van	de	dag	geheid	op.	Het	enige	wat	telde,	

was	dat	ik	een	leuke	dag	had	gehad.”		
Het	afgelopen	jaar	is	er	veel	veranderd		

in	Toms	leven.	“Ik	ben	uit	de	kast	gekomen	
als	transgender,	heb	mijn	huis	dat	ik	deelde	

met	drie	anderen	verruild	voor	een	eigen	
woning	bij	RIBW	AVV	en	sta	nu	op	het	punt	te	
verhuizen	naar	een	zelfstandige	woning.	Nogal	
wat	stappen,	niet?”	Achteraf	denkt	Tom	dat	veel	
van	wat	hem	beknelde	te	maken	had	met	het	
verschil	tussen	zijn	identiteit	en	zijn	uiterlijk.	
“Hoe	kun	je	een	beeld	hebben	van	je	toekomst		
als	je	je	niet	eens	jezelf	voelt?	Sinds	ik	uit	de	kast	
ben,	voel	ik	me	vrijer	en	levenslustiger.	Ik	denk	er	
zelfs	al	over	na	hoe	het	zal	zijn	om	ooit	een	gezin	
te	hebben.”

Léuk spannend
Tom	wil	na	zijn	verhuizing	graag	actief	blijven	
voor	RIBW	AVV.	Sinds	augustus	2016	is	Tom	buddy,	
geeft	hij	trainingen	aan	RIBWvertrouwens
personen,	geeft	hij	lezingen	en	leidt	hij	andere	
jongeren	op	tot	ervaringsdeskundige.	Ook	maakt	
hij	zich	hard	voor	de	positie	van	jongeren	met	
genderdysforie,	onder	meer	als	vlogger	voor	het	
KROprogramma	Hij is een zij.	Op	persoonlijk	vlak	
wordt	het	voor	Tom	een	enerverende	tijd,	nu	hij		
in	transitie	gaat.	“Ik	weet	niet	hoe	ik	er	over	een	
jaar	uit	zal	zien,	hoe	ik	zal	klinken,	wat	ik	zal	doen.	
Het	is	heel	spannend	allemaal,	maar	wel	léuk	
spannend.”

De levensles van Tom:  
pluk de dag en geniet!
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Sinds augustus werkt Pauline in de 
keuken en het restaurant van Landerij  
De Park in Elst. Ze helpt in de bediening, 
helpt met de was en doet snijwerk in de 
keuken. Heerlijk vindt ze het, om lekker aan 
de slag te zijn. “Ik kan de wereld weer aan!”

Voor	Pauline	markeert	het	werk	een	nieuwe	fase	
in	haar	leven.	Een	van	voorspoed,	na	een	lange	
periode	waarin	het	minder	ging.	“Ik	ben	een	tijdje	
uit	de	running	geweest”,	vertelt	ze	daarover.		
“Gelukkig	had	ik	al	die	tijd	goed	contact	met	mijn	
zussen	en	zwager.	Via	mijn	psychiater	kwam	ik	bij	
RIBW	AVV	terecht.”	Vanaf	toen	ging	het	de	goede	
kant	op.	Dat	proces	begon	met	veel	gesprekken,	
daarna	ging	ze	nadenken	over	wat	ze	leuk	zou	
vinden	om	vervolgens	ook	echt	dingen	te	gaan	
doen.	“Kleine	stapjes,	hoor”,	nuanceert	ze.	“Een	
boodschapje	doen,	bij	mijn	zusje	koffie	drinken,	
zo	hebben	we	het	steeds	verder	uitgebouwd.”	

Goedlachs en ad rem
Inmiddels	heeft	Pauline	een	vriend	en	ziet	ze	
vrienden	en	vriendinnen	weer.	De	stap	naar	werk	
was	precies	wat	ze	nodig	had.	“Ik	wilde	dolgraag.	
Lekker	voor	gasten	zorgen,	onder	de	mensen		
zijn	en	grapjes	maken	met	mijn	collega’s.”	Haar	
collega’s	noemen	haar	goedlachs,	ondeugend	en	
ad	rem.	“Ik	vind	ook	alles	leuk	om	te	doen.	

Misschien	komt	dat	ook	omdat	ik	zo	goed	
weet	hoe	het	is	om	niks	leuk	te	vinden.	

Het	werk	geeft	structuur	en	dat	vind	ik		
fijn.	Ik	kan	de	wereld	weer	aan.”	

Opruimen
Sinds	ze	weer	aan	het	werk	is,	gaat	het	echt	goed	
met	Pauline.	Waar	ze	dat	ook	aan	merkt:	ze	heeft	
weer	zin	om	tv	te	kijken.	“Lange	tijd	deed	het	me	
allemaal	niks.	Maar	nu	verheug	ik	me	erop	om	op	
de	bank	te	duiken.	Ik	kijk	graag	naar	het	nieuws	
en	documentaires.	En	BinnensteBuiten	zie	ik	bijna	
elke	dag.”	Ze	wijst	naar	een	hoekje	met	dozen.	
Daarin	zit	wat	servies,	glas	en	decoraties	voor	in	
huis.	Die	gaan	naar	de	winkel	voor	tweedehands	
spullen.	“Ik	wil	heel	graag	verhuizen	en	ben	alvast	
begonnen	met	opruimen”,	lacht	ze.	Het	huis	en	
de	tuin	vindt	ze	na	zestien	jaar	inmiddels	wat		
te	groot	voor	zichzelf	alleen.	“Ik	heb	gehoord		
dat	hier	in	Elst	in	een	mooi	hofje	over	een	paar	
maanden	een	klein	huis	vrijkomt.	Een	hele	fijne	
buurt,	waar	mensen	elkaar	helpen	en	voor	elkaar	
klaarstaan.	Echt	iets	voor	mij.	Binnenkort	wil	ik		
er	met	mijn	zusje	gaan	kijken.	Want	zij	kent	mij	
precies.”	De	begeleiding	van	RIBW	AVV?	Die	
bouwt	ze,	als	het	aan	haar	ligt,	snel	af.	“Ik	weet	
dat	als	ik	hulp	nodig	heb,	ik	zelf	aan	de	bel	kan	
trekken.”
	

‘Ik kan de wereld weer aan’ 

40 RIBW AVV TERUGBLIK 2016

REGIO
OVER-

BETUWE/ 
LINGE-

WAARD



CLIËNT 
PAULINE

VINDT HET HEERLIJK OM 
WEER AAN HET WERK TE 

ZIJN | BIJ LANDERIJ DE PARK 
KOMEN HAAR TALENTEN 

TOT HUN RECHT | BLIK 
WEER GERICHT OP DE 

TOEKOMST 

‘Bediene
n, afw

assen, 

groent
en snij

den: i
k vind

 

alles l
euk om

 te do
en’

41

PARTICIPATIE



CLIËNT 
DORIEN EN 

STEPHAN
ZIJN IN HET KADER VAN 

ZO EEN EIGEN RADIO-
ZENDER GESTART | LEUKE 

INHOUDELIJKE ITEMS 
WORDEN AFGEWISSELD 

MET MUZIEK 

‘Mensen ontmoeten, verha
len 

ophalen én e
en leuk item

 maken’

42 RIBW AVV TERUGBLIK 2016



Hij weet alles van techniek, zij heeft  
een neus voor leuke verhalen. Samen 
vormen ze het team achter Radio THUIS 
en Internetradio ONE: Dorien van der Ham 
en Stephan Verrips. Is er iets te doen in 
Wageningen of directe omgeving, dan zijn zij 
van de partij om verslag te doen. Van raadsver-
gadering tot sponsorloop, van bandjesavond tot 
lokale beroemdheid: wie bij wil blijven, luistert 
naar Radio THUIS!

De	basis	voor	Radio	THUIS	werd	een	kleine	twee	
jaar	geleden	gelegd,	aan	de	ZOstamtafel	in	
Wageningen.	ZO	staat	voor	Zelf	&	Ontwikkeling,	
twee	belangrijke	ingrediënten	voor	herstel.	ZO	
stimuleert	zelfhulp	bij	cliënten.	De	stamtafel	is	
daarbinnen	een	initiatief	van	RIBW	AVV;	een	
ontmoetingsplek	waar	cliënten	samenkomen	en	
activiteiten	ondernemen.	Stephan	liep	al	een	tijdje	
rond	met	het	idee	voor	een	radioproject.	“Ik	ben	
verknocht	aan	radio,	eigenlijk	al	vanaf	het	moment	
dat	ik	als	kind	van	Sinterklaas	een	transistor
radiootje	kreeg.	Het	mooie	van	radio	is	dat	het	
eenzaamheid	kan	doorbreken.	Zet	de	knop	om,		
en	je	hebt	mensen	om	je	heen.	Naast	mijn	werk	
als	ICT	’er	bij	de	Wageningen	Universiteit	werk	ik	
als	vrijwilliger	bij	RTV	Rijnstreek	en	Omroep	Ede.	
Het	leek	me	leuk	om	daarnaast	met	andere	
cliënten	van	RIBW	AVV	radio	te	gaan	maken.”

Verhalen ophalen
Dorien	kende	Stephan	nog	uit	de	tijd	dat	hij	bij	
haar	thuis	internet	had	geïnstalleerd.	“Ik	was	
direct	enthousiast	over	Stephans	idee.	Ik	ben	niet	
zo’n	groot	radioliefhebber	als	hij,	maar	ik	vind	het	
wel	leuk	om	creatief	bezig	te	zijn.	Ook	het	sociale	

aspect	past	goed	bij	mij:	ik	vind	het	fijn	
om	nieuwe	mensen	te	ontmoeten,	om	

verhalen	op	te	halen.	Daarom	werk	ik		
ook	als	cliëntkwartiermaker	bij	RIBW	AVV.”		

De	rolverdeling	is	helder:	Dorien	interviewt,	
Stephan	verzorgt	de	techniek.	De	opnames	
worden	na	afloop	gecorrigeerd,	gemonteerd	en	
klaargezet	voor	uitzending.	“We	doen	alles	zelf”,	
vertelt	Stephan.	“Dankzij	een	bijdrage	vanuit	ZO	
hebben	we	onze	eigen	apparatuur	aan	kunnen	
schaffen.	We	bepalen	zelf	welke	items	we	maken	
en	welke	insteek	we	kiezen.	Die	vrijheid	is	super.	
We	vinden	het	vooral	leuk	om	aandacht	te	be
steden	aan	maatschappelijke	initiatieven	die	tot	
doel	hebben	om	mensen	samen	te	brengen	of		
in	beweging	te	krijgen.	Dat	past	ook	goed	bij	ons	
en	ons	radioproject.”

Geen 3FM
De	items	op	Radio	THUIS	worden	afgewisseld	
met	muziek	van	Josh	Woodward.	Op	non	stop
internetzender	Internetradio	ONE	zenden	
Stephan	en	Dorien	24	uur	per	dag	muziek	van	Josh	
Woodward	uit.	Weten	de	luisteraars	de	zenders	
goed	te	vinden?	“Daar	hebben	we	niet	echt	zicht	
op”,	vertelt	Stephan.	“Er	zijn	wel	statistieken	te	
koop,	maar	die	zijn	niet	echt	betrouwbaar.	We	
merken	wel	dat	mensen	het	leuk	vinden	als	we	
verslag	komen	doen.	De	meesten	vinden	het	ook	
prima	om	een	interview	te	geven,	de	drempel	is	
laag.	Sommige	mensen	melden	zich	zelf	bij	ons!”	
Dorien	vult	aan:	“We	zijn	geen	3FM.	Voor	ons	is	
het	belangrijk	dat	we	veel	plezier	beleven	aan	het	
maken	van	radiouitzendingen	en	dat	er	mensen	
zijn	die	het	leuk	vinden	om	te	luisteren.	Hoeveel	
dat	er	zijn,	is	helemaal	niet	zo	belangrijk.”

Radio brengt mensen samen
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Een groot raam in de huiskamer geeft 
uitzicht op het winkelcentrum in 
Malburgen. Maar Arie komt er niet zo 
vaak. “Straatvrees”, zegt hij. Toch merkt hij 
dat het ondernemen van dingen sinds een 
jaar steeds gemakkelijker wordt. Samen met 
zijn begeleider en de gastvrouwen van de 
woonunit werkt hij aan zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid. 

Arie	gaat	elke	maandag	naar	de	sportschool,		
doet	soms	boodschappen	bij	de	Aldi.	Hij	doet	ook	
mee	met	de	inloopactiviteiten	elders	in	het	pand.	
“We	knutselen	en	bakken.	En	er	is	yoga.	Dat	is	fijn	
om	te	doen.”	Voor	Arie	is	het	meedoen	aan	de	
activiteiten	een	grote	stap	in	de	goede	richting,	
zegt	‘gastvrouwplus’	Ans.	Ze	tikt	op	zijn	knie.		
“Je	bent	het	afgelopen	jaar	echt	gegroeid,	hè	Arie?	
Maar	je	bent	het	ook	wel	eens	beu	als	we	je	wéér	
stimuleren	iets	te	ondernemen”,	zegt	ze	lachend.	

Taakjes
Arie	woont	samen	met	zeven	andere	huisgenoten	
op	de	verdieping,	die	eigenlijk	voor	de	doelgroep	
ouderen	bedoeld	is.	“Ik	heb	deze	plek	gekregen,	
omdat	ik	hier	de	hulp	kan	krijgen	die	ik	nodig	heb.	
Maar	dat	betekent	wel	dat	ik	veruit	de	jongste	
ben.	Sommige	medebewoners	zijn	al	over	de	80.”	
Ans	grapt:	“De	oudere	dames	maken	wel	eens	

ruzie	wie	met	je	mag	trouwen.”	Arie	merkt	
dat	hij	steeds	ondernemender	wordt.	

Voordat	hij	in	de	beschermende	woning		
van	RIBW	AVV	kwam,	bleef	hij	veel	meer	thuis		

en	keek	hij	hele	dagen	tv.		
Dat	is	nu	voorbij.	Gelukkig,	vindt	hij	zelf	ook.		
Het	fitnessen	geeft	hem	zo	veel	voldoening,	dat	
hij	dat	vaker	wil	gaan	doen.	En	thuis	krijgt	hij	
taakjes,	zoals	de	planten	en	bloemen	verzorgen	
en	de	ontbijttafel	dekken.	Alhoewel	dat	laatste		
er	soms	bij	inschiet.	“Ans	probeert	me	ook	nog	
wel	eens	aan	het	koken	te	krijgen.	Maar	dat	gaat	
mooi	niet	lukken”,	zegt	hij	resoluut.	Het	is	zeker	
niet	Aries	bedoeling	om	ook	tot	ver	na	zijn	
tachtigste	in	de	groepswoning	te	blijven.	“Ik	zou	
wel	weer	een	eigen	plek	willen.	Een	huisje	hier	in	
Malburgen,	waar	ik	eerder	heb	gewoond.	Dat	zou	
wel	fijn	zijn.”

Schouderklop
Ans	staat	als	gastvrouw	voor	Arie	en	zijn	mede
	bewoners	klaar.	Ze	luistert	als	het	nodig	is	en	zorgt	
voor	gezelligheid.	Ook	de	hulp	van	de	persoonlijk	
begeleider	is	altijd	binnen	bereik.	“Hij	is	hier	een	
paar	keer	per	week	en	komt	altijd	even	vragen	
hoe	het	gaat”,	zegt	Arie.	“En	als	het	even	wat	
	minder	gaat,	kan	ik	altijd	goed	met	hem	praten.”	
Ans	geeft	hem	een	schouderklop.	“We	zijn	een	
goed	team	met	zijn	drieën.”

Arie gaat stap voor stap vooruit
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CLIËNT 
ARIE

WOONT BESCHERMD | 
WORDT STEEDS 

 ONDERNEMENDER |  
WIL UITEINDELIJK 

 ZELFSTANDIG WONEN

‘Ik ben meer in beweging, dat doet me goed’
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Organiseren 
in eenvoud  
gericht op onze bedoeling

Onze organisatiedoelstelling is glas helder: het 
ondersteunen van het herstelproces van onze 
cliënten. Onze werkprocessen, procedures en 
interne organisatie staan hier ten dienste van. 
In 2016 hebben we belangrijke stappen gezet 
richting een transparante, efficiënte organisatie 
waarin ver antwoordelijkheid, leiderschap en 
vrijheid in verbondenheid centraal staan. 
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Eenvoud in organiseren
Eenvoud	in	organiseren	betekent	vooral	dat		
we	ons	richten	op	onze	kerncompetentie:	het	
bieden	van	herstelondersteunende	begeleiding.	
We	gaan	uit	van	onze	eigen	kracht	en	zoeken	
bewust	de	samenwerking	met	andere	partijen	
die	aanvullend	zijn	op	onze	kerncompetentie.	
Het	primaire	zorgproces	en	de	ondersteunende	
processen	zijn	zo	ingericht,	dat	ze	ten	dienste	
staan	van	het	herstelproces	van	de	cliënt.	
Dankzij	een	nieuwe	werkwijze	die	in	2016	is	
ingevoerd	kunnen	inefficiënte	of	omslachtige	
werkwijzen	snel	worden	gesignaleerd	en	aan
gepakt.	

Een platte organisatie, verantwoordelijkheden 
laag in de organisatie
Eenvoud	in	organiseren	is	ook	dat	je	verantwoor
delijkheden	zo	laag	mogelijk	in	de	organisatie	
belegt.	RIBW	Arnhem	&	Veluwe	Vallei	kent	een	
platte	organisatiestructuur:	weinig	managers,	
decentrale	organisatie.	De	regio’s	werken	auto
noom,	hebben	de	vrijheid	om	binnen	kaders	
regionale	vraagstukken	naar	eigen	inzicht	aan		
te	pakken.	In	2016	hebben	we	een	eerste	aanzet	
gezet	richting	de	invoering	van	zelforganisatie.	
We	willen	de	teams	verantwoordelijk	maken	
voor	de	manier	waarop	zij	de	zorg	aan	cliënten	
inrichten	en	uitvoeren.	Dit	sluit	naadloos	aan	bij	
de	eigenregiegedachte	die	ook	in	de	zorg	aan	
onze	cliënten	centraal	staat.	

Samenwerken om toekomstige woonbehoefte  
in kaart te brengen
Ontwikkelingen	als	ambulantisering	maken	het	
extra	belangrijk	dat	we	in	een	vroeg	stadium	zicht	

hebben	op	de	behoeften	van	cliënten.	Dat	geldt	
bijvoorbeeld	voor	de	woonbehoefte.	RIBW	AVV	
heeft	vorig	jaar	belangrijke	stappen	gezet	rond	
het	in	beeld	brengen	van	de	doorstroommoge
lijkheden	van	cliënten.	Concreet	hebben	we	met	
Pro	Persona	geïnventariseerd	hoeveel	mensen		
op	korte	en	lange	termijn	naar	verwachting	de	
stap	willen	zetten	naar	een	zelfstandige	woning.	
Hierbij	werken	we	nauw	samen	met	onze	
partners.	De	inzichten	delen	we	met	andere	
zorgaanbieders	en	met	opdrachtgevers,	omdat	
het	ook	voor	hen	belangrijk	is	om	te	weten	wat	
de	woonbehoefte	is	en	hoe	hier	tijdig	op	kan	
worden	ingespeeld.	

Matched care
In	2016	hebben	we	binnen	de	regio’s	de	samen
werking	met	gemeenten	en	wijkteams	of	sociale	
teams	verder	vormgegeven.	Belangrijk	binnen	
die	samenwerking	is	dat	de	zorg	aan	cliënten	
tijdig	kan	worden	op	en	afgeschaald.	Matched	
care,	dus.	Dit	vraagt	van	begeleiders	dat	zij	duur
zaam	en	resultaatgericht	handelen	en	zich	er	
steeds	van	bewust	zijn	hoe	hun	handelen	bij
draagt	aan	de	doelen	en	het	herstelproces	van	
de	cliënt.	Medewerkers	van	RIBW	AVV	worden	
hierin	getraind,	zodat	zij	beschikken	over	de	
juiste	competenties	om	de	toekomstige	zorg
vraag	het	hoofd	te	bieden.	In	2016	heeft	RIBW	
AVV	vanuit	onze	specifieke	expertise	op	het	
gebied	van	psychiatrie	en	onze	integrale	blik	
bijgedragen	aan	de	inhoudelijke	ontwikkeling	
van	de	sociale	wijkteams	en	andere	gemeente
lijke	loketten.	



Lekker wonen en perspectief in je leven. Wat 
Gerrit Breeman (Volkshuisvesting) en Marjolein 
Foppen (gemeente Arnhem) betreft, heeft 
iedereen daar recht op. Ook mensen voor wie 
zelfstandig wonen even niet mogelijk is. Samen 
met RIBW AVV en andere organisaties zoeken ze 
naar mogelijkheden voor beschermd en begeleid 
wonen. “We moeten ons ondergeschikt maken 
aan een maatschappelijke opgave. Dat is heel 
spannend.”

“Iedereen	verdient	een	eigen	plek”,	begint	Gerrit.	
“Een	veilige	haven	van	waaruit	je	kunt	deelnemen	
aan	de	samenleving.	Wonen,	een	sociaal	netwerk	
en	leuk	werk:	dat	zijn	de	drie	dingen	waar	het	om	
gaat.”	Volgens	de	bestuurder	is	juist	dat	‘wonen’	
een	knelpunt.	“Het	is	heel	druk	op	de	woning
markt	en	dat	maakt	de	opgave	niet	makkelijk.	
Maar	RIBW	AVV	heeft	ons	verleid	om	een	goede	
woonomgeving	mogelijk	te	maken.	Bijvoorbeeld	
door	af	te	spreken	dat	we	snel	plekken	creëren	
buiten	de	regels	van	het	verdeelsysteem	om.		
En	door	mee	te	werken	aan	Buurtcirkels,	zoals		
in	Presikhaaf	en	De	Laar	in	Arnhem.”	Volgens	
Marjolein	past	die	beweging	precies	bij	de	ver
anderingen	in	de	zorg.	“We	moeten	toe	naar	
ambulantisering:	zorg	niet	meer	in	de	instelling	
maar	thuis.	Dan	moet	je	je	afvragen:	wat	heb
ben	mensen	nodig	om	beschermd	thuis	te	
kunnen	wonen	en	hoe	kun	je	dat	midden	in		
de	wijk	opzetten?”	

Zicht op uitstroom
RIBW	AVV	loopt	voorop	als	het	gaat	om	begeleid	
en	beschermd	wonen	in	de	wijk,	vinden	Marjolein	
en	Gerrit.	“Samen	met	Pro	Persona	heeft	RIBW	
AVV	uitgezocht	hoeveel	mensen	op	korte	en	lange	
termijn	naar	verwachting	gaan	uitstromen	naar	
de	corporaties”,	licht	Marjolein	toe.	“Zo	weet	
iedereen	waar	we	over	praten.	Dat	vind	ik	heel	
waardevol.”	Gerrit	vult	aan:	“Zij	hebben	voor	ons	
inzichtelijk	gemaakt	hoe	belangrijk	het	is	dat	er	
plek	is	voor	cliënten.	Maar	ook	dat	het	enorm	
scheelt	in	de	maatschappelijke	kosten	als	mensen	
een	plek	in	de	wijk	hebben.”

Gezamenlijkheid
Marjolein	waardeert	het	dat	RIBW	AVV	bereid	is	
om	stappen	te	zetten	en	de	inzichten	te	delen	met	
andere	zorgaanbieders	in	de	regio.	“We	zijn	nu	zo’n	
twee	jaar	bezig	in	de	regio,	hebben	met	elkaar	de	
afspraak	gemaakt	om	wonen	in	de	wijk	mogelijk		
te	maken.	Maar	niet	iedere	organisatie	is	even	ver.	
Dat	is	een	spannende	dynamiek.”	Gerrit	hamert		
op	de	noodzaak	van	gezamen	lijkheid.	“Het	lijkt	
allemaal	vanzelfsprekend,	maar	dat	is	het	niet.	
Organisaties	moeten	zich	ondergeschikt	maken	
aan	de	maatschappelijke	opgave	die	er	ligt.	Samen	
afspraken	maken,	jezelf	openstellen,	je	visie	delen	
en	dan	aan	de	slag.	Daarbij	moet	iedereen	keuzes	
durven	maken.	Misschien	ook	om	iets	juist	niet	
meer	te	doen.	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	instel
	lingen	door	de	juiste	focus	meer	en	betere	zorg	
kunnen	leveren:	‘kleiner	groeien’,	zoals	we	hier	wel	
eens	zeggen.	Daar	blijven	we	de	komende	jaren	
hard	mee	bezig.”	
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Wonen in de wijk bereikbaar maken

GEMEENTE ARNHEM 
EN VOLKSHUIS-
VESTING 
SAMENWERKEN AAN LEKKER 
WONEN EN PERSPECTIEF | GOEDE 
WOON OMGEVING MOGELIJK 
MAKEN | INZICHTEN DELEN | 
GEZAMENLIJKE OPGAVE

‘Iedereen moet keuzes 
durven maken’

49ORGANISEREN 
IN EENVOUD & 

SAMENWERKEN



Verder lezen?
Wilt	u	meer	weten?	Dan	verwijzen	we	u	naar	ons	beleidsplan	20152020	en	het	directieverslag	2016.	
Hierin	leest	u	meer	over	de	meerjarendoelen	en	de	stand	van	zaken	eind	2016.	U	vindt	de	documenten	
op	www.ribwavv.nl.
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‘Hulp vragen  
wordt gemakkelijker 
als je zelf ook hulp 
aanbiedt’
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