


ZO
ZO in beweging
ZO is ook de afgelopen tijd weer flink in beweging geweest. De afgelopen twee jaar hebben er
meer dan 100 mensen meegedaan aan alleen al de WRAP trainingen, een enorm succes! Wil je
ook bij deze groep horen? Kijk dan eens op de website.
 
Op de website van RIBW AVV staan alle cursussen van ZO en ook de herstelgerichte activiteiten
van de ZO ambassadeurs in de regio´s. Er wordt gewerkt aan een aanmeldmogelijkheid en een
kalenderfunctie.
https://www.ribwavv.nl/volwassenen/uw-herstel-centraal/zo-aanbod/
 
ZO bezetting
Josephine Tukker gaat ZO helaas verlaten per 1 juli. We gaan haar ontzettend missen. Thea Jordaan
is ons komen versterken in maart.
Evelien en Thea werken nu als ervaringsdeskundig adviseurs bij ZO en we zijn op zoek naar nieuwe
versterking.
 
In de volgende Ommekeer zullen we ons opnieuw voorstellen in volle bezetting!
 
Als je vragen hebt over herstel, empowerment of ervaringsdeskundigheid, stuur ons een mailtje:
zo@ribwavv.nl
 
We wensen iedereen een fijne zomer!
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OMWEKEER

DRINGENDE OPROEP
Voor de volgende editie van De Ommekeer zijn
wij op zoek naar een of meerdere enthousiaste
vrijwilligers om ons redactieteam aan te vullen!
Wij geven de voorkeur aan iemand met een of
meer van de volgende kwaliteiten:

     • Fotografie
     • Werken in teamverband
     • Goed kunnen schrijven
     • En vooral HEEL VEEL enthousiasme!!!

Kun jij je vinden in dit profiel, stuur dan een e-mail
naar de.ommekeer@ribwavv.nl.
Hopelijk tot snel!

Colofon
De Ommekeer is het cliëntenblad 
voor en door cliënten van de RIBW
Arnhem & Veluwe Vallei.

De redactie bestaat uit de volgen
de leden:
Eric Arendsen
Ischa Bijl
Leo van Lunenburg
 
Voorkant:
Jeroen Hissel, olieverfschilderij

We willen alle mensen die een bij
drage hebben geleverd bedanken
voor hun medewerking aan De
Ommekeer!

Wil je De Ommekeer niet meer ont
vangen, dan kan je dat doorgeven
aan de redactie via:

E-mailadres:
de.ommekeer@ribwavv.nl

Postadres:
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
t.a.v. De Ommekeer
Antwoordnummer 2036
6800 WR Arnhem

Telefoon:
026 442 42 36

Voorwoord
Goedemorgen iedereen! Of middag, avond...
wanneer je dit ook leest,

Wat gewéldig dat jullie de Ommekeer weer le
zen! We hebben weer een fantástische editie
voor jullie in de aanbieding. Nu zullen jullie je
misschien wel afvragen: wat staat er nu allemaal
weer in?

Nou, we hebben natuurlijk weer een aantal ge
dichten voor jullie. En we hebben een zomerse
vakantiepuzzel voor jullie! Eigenlijk heeft dit hele
magazine wel een vrij zomers tintje en we hopen
natuurlijk stiekem dat jullie het meenemen op
vakantie! ;-)

Nou, ik stop met kletsen en zou zeggen: lees en
geniet! Ennehhh... fijne zomer hè!!

- Ischa Bijl
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De zee!
Het is geen droom. Het is werkelijkheid. Ik loop in de oneindigheid. Zelf ben ik oneindig, in een on
eindige werkelijkheid. Hij rent voor me uit. Blaft! Keft, snuift en briest! De oren flapperend langs z’n
kop. Kijkt even naar me om een draaft blij verder. “Roffie” heet ‘ie, geliefde hondennaam uit m’n
verleden.
 
Links voor mij het blanke strand. ’t Strekt zich voor me uit naar onbekende verten. Achter het strand:
de duinen! Met de prikkelbosjes, enkele wilde bloemen en bosjes brem met gele, roze bloempjes.
’t Is geen glooiend kleurend landschap maar wat ruwig verweerd en ’t boeit want, voor die duinen
rijen waarin geheimzinnigheid sfeert en spanning tussen de duinpannen want … achter ’t duin is
misschien wéér iets nieuws.
 
Ik slenter door en rechts voor mijn verlangende blikken: de eeuwig veranderende zee! De hond
speelt met golfjes die speels kabbelen, weer terugtrekken schuimvlokken achterlaten. Een blauwe
rustige zee is het met in de verte een lichtend zeiltje van een deinzend scheepje. Liefelijk is dit alles.
Een lieflijke zee die óók grillig en ruw kan zijn bij storm die op de golven beuken. En dáárboven de
woeste wolken.
 
De zee die leeft in verhalen en sproken van overzee tot in de diepten
waar zoveel verborgen leven is en ook dode levens rusten. Ik tuur naar
de horizon en vraag me af wat daar achter is. Verre kusten en verre
landen met blanke stranden waar ander leven is. Zij zullen zich óók
afvragen en verwonderend zeggen: “de zee geeft, de zee neemt!”
 
- S. Rensen

Cliëntenraad-werkgroep Communicatie
Wij, de werkgroep Communicatie van de Cliëntenraad, houdt zich bezig met het verbeteren van
de communicatie tussen cliënten en Cliëntenraad.
Wij zijn op zoek naar een medecliënt met veel interesse in communicatie.
Ben jij beschikbaar op maandagmorgen één keer per twee weken, neem dan contact op met:
Centraal Bureau RIBW AVV, telefoon: 026-4424236
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KONINGSDAG
VIEREN DAT MAG
IN EEN VRIJ NEDERLAND
27 APRIL
50 JAAR
50 PIANO`S
WAT EEN OFFER
WAT EEN GELUID
FEEST MET MOSTERDSOEP
VOOR DE KONINKLIJKE GROEP
JONGELUI MET EN ZONDER OUWELUI
ALLEMAAL KONINGSKINDEREN
NIEMAND MAG ZE HINDEREN
TE FEESTEN
ALS LIEVEHERENBEESTEN
ZINGEN ALS ENGELEN
PRACHTIG, PRACHTIG
APRIL, MEI LENTEACHTIG
BEATRIX NOG GEEN TACHTIG
MAXIMA ZO MOOI GEKLEED
EEN PRINS DIE OVERLEED
BOE, BOE WEG MET DE OEKRAINE
DE KONING KAN ER WEL OM GRIENEN
TOCH FEESTEN IN TILBURG
ZONDER REGEN
DUS SAMEN MET GODSZEGEN
FEEST VLAGGEN EN DANSEN
KOREN DIE ZICH LATEN HOREN
EEN BURGEMEESTER ZO TROTS
KONING JEZUS VREDEVORST.
 
JOBI

DE BEKER VOOR VITESSE
AZ- VITESSE
VOL OP SPANNING EN SENSATIE
0-0 IN DE EERSTE HELFT
TWEEDE HELFT RICKY, RICKY
DE HEER VAN WOLFSWINKEL
SCOORT TWEE KEER
ARNHEM HEEFT EEN NIEUWE HELD
WAAR HEEL VITESSE VOOR SMELT
NA 125 JAAR
WEER EEN PRIJS
WE ZIJN MET VAN WOLFSWINKEL
IN HET PARADIJS
VLUG NAAR VITESSE
EN EUROPA IN
ALS BEKER KAMPIOENEN
VITESSE IS WEER OM TE ZOENEN
SJAALS GEEL EN ZWART
GELDERLAND HEEFT
EEN VITESSE HART
SHIRTS ZWART EN GEEL
RICKY VAN WOLFSWINKEL
BETEKENT VOOR VITESSE
HEEL VEEL.
            
JOBI
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Recht uit het hart
Wat ik leuk vind
Aan het toneel
Je kan je gevoelens kwijt
Humor, vreugde, verdriet
Rollen spelen
Het is boeiend
Geen een week
Is hetzelfde
Linde doet het
Op een leuke manier
Maar wat belangrijk
Wij hebben plezier
De groep
Je deelt het
Met leuke mensen
Wij steunen elkaar
Dat maakt het leuk
Zo voor de groep
Anita, Fatima
Werner, Robert, Casper
Fijne wensen
Voor lieve mensen
 
Van harte,
Will Sterrenburg

Spel(ling)
Het lezen van oude spelling kan nog een heel
spel zijn...

Zonnige groet
Een bijzon-zon-zon-zon-zonder goede morgen!

Koken
> Hee, wil jij even de pan op het vuur zetten?
< Vuur?! We koken toch elektrisch?

Lichtschakelaar
Tjee, wat is het hier donker! Maar als ik op dit
knopje druk, helpt dat wel-licht...

- Ischa Bijl
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Vleugelmoer
Waarom heet de stichting Vleugelmoer?
 
Een vleugelmoer is een gereedschap en een moer in één. Het doel is het middel, het is om dingen
met elkaar te verbinden.
 
Het is ook een gereedschap met vleugels, daardoor kan je boven het alledaagse uitstijgen, net
als met creativiteit en verhalen. Bovendien lijkt hij op een vlinder; een kleurrijk beest, dat overal
opduikt, zo willen wij met de activiteiten van de stichting ook zijn.
 
Wat doet Stichting Vleugelmoer?
 
Stichting Vleugelmoer organiseert projecten om geschiedenis en levenskunst te delen, bijvoorbeeld
door middel van: theater, een boek, een straatexpositie of bijeenkomsten.
 
Om aan verhalen en teksten te komen interviewen we betrokkenen, organiseren we
uitwisselingsbijeenkomsten en workshops.
 
Stichting Vleugelmoer verbindt mensen met hun omgeving en met elkaar door verhalen en
community art.
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Zomers slapen op een trampoline
Het succesverhaal van het zomers slapen op een tuintrampoline onder een donkere sterrenhemel

 
Benodigdheden

• een tuintrampoline (onmisbaar)
• een donkere sterrenhemel (hoewel het onder een andere soort hemel ook kan)
• beddengoed: deken, kussen en eventueel (lucht)matras
• bedsokken en een winterpyjama met eventueel een extra laag eronder
• goede weersomstandigheden: ideaal = circa 15°C met zo min mogelijk dauw en andere neerslag,
oftewel dat het zo droog mogelijk is

 
Werkwijze

1. Controleer of je überhaupt een tuintram
poline hebt staan. Als dat het geval is, lees
dan verder bij stap 3.
2. Schaf een tuintrampoline aan en bouw
hem op volgens de gebruiksaanwijzing.
3. Controleer of de tuintrampoline onder de
(sterren)hemel staat, zet hem daar zo nodig
eventjes onder.
4. Gooi het beddengoed op de tuintrampo
line, maar indien je met een matrasje gaat
liggen, leg dat dan wel eerst neer voordat je
bedachtzaam het beddengoed erop legt.
5. Trek de bedsokken en de winterpyjama
aan. Als je een extra laag eronder wil hebben
voor extra warmte, vergeet die dan niet eerst
dááronder aan te trekken.
6. Ga lekker chill op de tuintrampoline liggen,
onder de deken en met je hoofd op het
kussen.
7. Geniet van de sterrenhemel en val in slaap.
8. Word wakker van een nat bed door dauw of andere neerslag, de opkomende zon of andere
oorzaken en ga naar binnen (niet vergeten je beddengoed mee te nemen).
9. Als je binnen bent, slaap daar dan verder tot het tijd is om (opnieuw) op te staan en je er weer
helemaal fris en fruitig tegenaan kunt!
10. Wacht tot het weer avond is en overweeg of je niet eigenlijk toch véél liever binnen wil slapen... ;-)

- Ischa Bijl
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RIBW Relatiebureau
Hallo allemaal,
 
Mijn naam is Nienke Smilda. Ik ben 29 jaar en ik woon in Rheden. Een tijdje geleden heb ik het idee
opgevat om een relatiebureau te beginnen voor cliënten binnen het RIBW. Ik zou het leuk vinden
om dit project samen met iemand op te starten. Lijkt het jou leuk om dit project samen met mij op
te pakken laat het mij dan weten via mijn begeleidster Martine (m.vandenhaak@ribwavv.nl) en
misschien kunnen we er iets leuks van maken!
 
Groetjes,
Nienke
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8Bit Discobink
cyberpaul.blogspot.nl
 
Het betreft new beat, acid, techno, oldskool muziek. De uitvoering is in handen van 8Bit Discobink.
Op zich heeft zo'n blog met wat muziek erop niet een groot bereik. Ik hoop toch door er wat op te
zetten op de realisatie van een CD met daarop het beste van 8Bit Discobink. Op de facebook voor
muzikanten, producers en DJs - dat de naam Soundcloud heeft - maakte 8Bit Discobink in een paar
maanden 191 tracks waarmee een select publiek internationaal wordt bereikt. Als een CD financi
eel te moeilijk blijkt, wat gezien de beurs van 8Bit Discobink aannemelijk is, dan zijn de plannen om
de muziek digitaal uit te brengen op de daarvoor gecreëerde digitale internet platforms. De kennis
hierover is nog niet in het bezit van 8Bit Discobink. Ook een eventueel op te richten label voor de
muziek van 8Bit Discobink is een speerpunt. Eventueel zelfs eerst voor het buitenland, waar de er
varing van 8Bit Discobink met de soundcloud leert dat de gemiddelde bezoeker vooral uit het
Oosten van deze wereld komt. Dat betekent: Rusland, China, Japan, Oostblok, Duitsland, Polen.
 
8Bit Discobink heeft een aparte stijl van muziek maken met een direct herkenbare stijl. Een soort
Rivella: vreemd maar wel lekker, toch?
Enfin, overtuig jezelf!
 
 
gr,
CyberPaul
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Was ik maar een olifant
Brief van Gerhard van Londen aan Raad van Bestuur RIBW AVV
 
Was ik maar een olifant, ja hoor daar moet een pil in.
 
Maar zo gek is deze gedachte toch niet helemaal, want als olifant houd je jaren lang de zelfde
begeleider zodat er onderling vertrouwen ontstaat en de olifant meer nieuwe dingen leert. Zouden
ze in de dierentuin het beter begrijpen dan in de zorg waar korte termijn beleid (lees flexwet) het
vertrouwen van diegene die ze zorg moeten verlenen om de haverklap schendt. Pb'ers die goed
zijn maar aan het eind van hun contract er weer uit moeten; en hup daar gaat weer te paard het
vertrouwen en des te moeilijker wordt het om de volgende te gaan vertrouwen. Want het is niet
alleen jouw begeleider, hij of zij komt ook in het team waar jij onder valt.
 
En dan begint het spel weer van voren: “Hoi ik kom mijn nieuwe collega voorstellen en ik ben haar
aan het inwerken”. O ja hier ging natuurlijk een sollicitatie aan vooraf. Wat kost dat eigenlijk wel
allemaal niet? Want het gebeurt nu zo vaak en is dat nou echt goedkoper? En wat leverde het de
cliënten nu op? De onrust onder het personeel heeft ook zijn weerslag op cliënten want je krijgt het
toch mee. Het vertrouwen in pb'ers neemt af en juist dat is nou de basis van werken aan herstel.
En ja, wij krijgen iedere 3 jaar een andere pb'er, en dat is ook goed, maar wat er nu gebeurt … leg
het mij maar uit want ik snap het niet en velen met mij. Ga vooral zo door en er zullen veel
spreekwoordelijk olifanten komen of erger de 'Rolo-olifant' komt langs 'ne ne ne ne ne'.
 
Nadat ik deze brief naar de directie had gestuurd zijn wij hierover in gesprek gegaan. Daaruit is
voortgekomen dat wij in het koffiehuis de Oude Doelen een dialoog zijn gaan organiseren (zie de
verkorte weergave van het verslag). Hierbij waren aanwezig: Hillegonde van den Berg (bestuurder),
Daniëlle van Haastrecht (regiomanager Arnhem Centrum), vertegenwoordigers Cliëntenraad,
kwartiermaker Arnhem Centrum en (op 30 augustus) 40 cliënten van Arnhem Centrum.
 
 
Bijeenkomsten in de Oude Doelen
 
Inleiding / aanleiding
De bijeenkomst is ontstaan n.a.v. onrust in de organisatie (RIBW). Door (toekomstige) bezuinigingen
wordt 20% van het personeelsbestand als "flexibele schil" ingevuld. Dat betekent dat er geregeld
wisselingen zijn die de helper-cliënt-relatie niet ten goede komen.
 
De onrust/onzekerheid onder personeel heeft effect op de cliënten. Bestuur en management wilden
graag toelichten hoe e.e.a geregeld is en wil via dialoog in gesprek met cliënten en medewerkers.
 
Het eerste deel (toelichting op het beleid) was nogal krap bemeten. We hebben ter plekke daaraan
meer tijd laten besteden om de spanning te reduceren. Daarna bleef te weinig tijd over voor een
volledige dialoog. Sommige deelnemers konden niet langer blijven en bovendien schatten we de
spanningsboog niet zo groot in. Dus hebben we de dialoog in tweeën geknipt:
 
deel 1 op 30 augustus 2016: kennismaken en vertellen;
deel 2 op 13 september 2016: verbeelden/vernieuwen en verwezenlijken en afronding van de
dialoog met een evaluatieformulier.
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30 augustus 2016
 
Op 30 augustus is voornamelijk lucht gegeven aan onrust en vragen en zijn de zorgen van de
deelnemers geïnventariseerd in 2 groepen. De eerste reacties waren positief; er is veel verduidelijkt,
mensen hebben hun zorgen kunnen uiten. Er werd geluisterd. Er is gesproken over de toeganke
lijkheid samenleving, herindicaties, mantelzorg, netwerk, persoonlijk plan en de ambulantisering
(het stimuleren van cliënten om door te stromen naar een lichtere vorm van begeleiding). Het werd
duidelijk dat er spanning is tussen beleid en uitvoering en dat de transitie bij alle betrokkenen on
zekerheid schept. Eerste conclusie: een deel van de cliënten zal altijd (veel) zorg nodig hebben,
een ander deel is gebaat bij begeleiding en coaching (er meer uithalen / ontwikkelen / zelfver
trouwen opbouwen).
 
De effecten van wisselingen van begeleiders voor cliënten, medewerkers, ervaringsdeskundig
begeleider en kwartiermaker werden vervolgens benoemd. Cliënten zien op tegen de veranderin
gen, ze worden onzeker en nerveus en vrezen dat het moeilijker zal worden om afspraken te maken
om elkaar te zien. Ze hebben juist behoefte aan rust die ze krijgen als ze vertrouwde gezichten zien.
Medewerkers zien gevolgen voor het team. De motivatie is minder zowel bij de zittende medewerker
als de vertrekkende medewerker. De ervaringsdeskundige begeleider merkt dat het lastig is om
cliënten te motiveren als ze weten dat je toch weggaat. De kwartiermaker signaleert onrust en niet
heldere communicatie:
 
13 september 2016
 
Deze dialoog is een vervolg op de bijeenkomst op 30 augustus, waar een “knip” in het gesprek is
gemaakt. De afspraak was om ook te kijken naar successen (van ervaringsdeskundigen) en
deelnemers helpen hun eigen verhaal en de eigen behoeften scherp te krijgen (een stukje eigen
regie). Er waren minder deelnemers en in één groep is de verbeelding en verwezenlijking aangepakt.
De twee hoofdvragen waren:
1.  Eigen regie en elkaar helpen, wat roept dat op?
Een paar van de reacties:
 
"Ik heb geleerd om hulp te vragen."
 
"Als ik down ben ga ik activiteiten doen (ergens naar toe, met iemand een spel doen of een
praatje maken)."
 
"Ik mis mijn werk."
 
"Sommige pb-ers moeten meer afstand houden en niet alles overnemen (coachen)."
Antwoord: Medewerkers krijgen scholing hierin. Er is een cultuuromslag nodig bij de pb-er, maar
ook bij de cliënt.
 
Wat heb je nodig om (meer) de eigen regie te nemen, stappen vooruit te zetten?
Reacties: "Complimenten, aanmoediging, meedenken, een betrokken omgeving."
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2. Welke tip heb je voor de organisatie i.v.m. de problemen rond de “flexibele schil” en dreigende
bezuinigingen?
Een paar van de reacties:
 
"Het is af en toe goed om van pb-er te wisselen, zo eens per 2 jaar. Het was een tijd zo dat je
meerdere keren per week werd voorgesteld aan weer een nieuwe medewerker en die moest je
dan weer alles uitleggen. De laatste tijd is het stabieler."
 
"Ik zou in het weekend wel aanspraak willen, maar dan komt er geen pb-er langs."
Tip van de dialoogbegeleider: denk eens aan www.wehelpen.nl, maatjesproject.
 
"Bij psychische nood wil ik naar een (vrijgevestigde) psycholoog kunnen. Van de pb-er verwacht
ik geen therapeutische hulp, maar praktische ondersteuning."
 
"Ik voelde het als cliënt aan, als de pb-er “vol” zat, het te druk had. Dat straalde ze uit. Dan reageer
de ik met “laat maar”/ ik doe het zelf wel. Tip: Laat medewerkers zich bewust worden van die uit
straling."
Antwoord: Het komt in de scholing van de medewerkers aan de orde.
 
Tot slot: ‘Praten, luisteren, praten, luisteren, luisteren, praten, luisteren, praten’
 
Veel van wat er tijdens de dialoog is besproken, zal voor cliënten herkenbaar zijn ongeacht op
welke locatie je woont en of je bw of bzw-client bent. Door samen in gesprek te gaan is er rust
gekomen op onze locatie. Bezoekers van het Koffiehuis gaan met elkaar in gesprek en durven te
zeggen wat op hun hart ligt. Geen paniekvoetbal meer, van ‘die zegt dat’ en ‘heb je het al gehoor
d’. Nee, een luisterend oor en wederzijds begrip. Men kan nu in alle rust met elkaar praten en,
belangrijk, het is niet meer het belangrijkste gespreksonderwerp.
 
Mede omdat de pb’ers tijdens de dialoog ook open waren over waar zei tegenaan lopen ontstond
er wederzijds begrip. Voor een groot deel is hierdoor de angst voor al die veranderingen afgenomen
en zien en horen wij cliënten nieuwe stappen nemen in hun leven. Een andere pb’er krijgen of van
bw naar bzw gaan is bespreekbaar en cliënten gaan het ook echt doen. Nu praten wij niet alleen
over wat niet goed gaat maar veel meer over wat wel goed gaat en hoe je een ander helpt door
erover te praten. Roep daarom cliënten op om als ze stappen gemaakt hebben dat met anderen
te delen (bijvoorbeeld in De Ommekeer). Je kunt immers trots zijn op jezelf!
 
De RIBW speelt hierin een grote rol door cliënten op hun kansen te wijzen en het veel meer te
hebben over wat wij wel kunnen. Daarmee krijgen wij kansen en is het aan ons om die te grijpen.
Er gebeurt veel, maar alles in goed overleg op basis van vertrouwen en respect.
 
 
Gerhard van Londen, kwartiermaker Arnhem Centrum
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Indien onbestelbaar retour:
Velperweg 11  6824 BC  Arnhem

www.editoo.nl


