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Voorwoord
Het jaar 2017 stond in het teken van ontwikkelen.
Voor ons als RIBW AVV én voor onze cliënten.
Terugkijkend is er in 2017 veel gerealiseerd. We
mogen trots zijn op het resultaat dat we samen
hebben bereikt. Als RIBW AVV hebben we verder
invulling gegeven aan onze specialistenrol in de
herstelondersteunende begeleiding. Ook hebben
we met veel gedrevenheid gewerkt aan innovatie
en hebben we interne en externe samenwerkingen
verder geïntensiveerd.
Leef je leven
Gewoon leven en meedoen in de maatschappij is
voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid
niet altijd vanzelfsprekend. Onze medewerkers
begeleiden met verve onze cliënten om zelf weer
regie te krijgen over hun eigen leven, te werken
aan hun herstel en stap voor stap verder te komen.
Uiteindelijk met het doel om mee te doen en te
leven op een manier die bij hen past en waarbij
hun eigen kwaliteiten zo goed mogelijk worden
benut. Leef je leven: de stap naar een toekomst
met perspectief en een eigen plek in de samen
leving. Een plek waar je je thuisvoelt. Een zeer
motiverende gedachte bij de begeleiding van
onze cliënten, elke dag weer.
Op weg naar dé specialist in
herstelondersteunende begeleiding
De krachtverhalen van onze cliënten laten meer
dan ooit zien hoe cliënten groeien en hoe RIBW
AVV en onze samenwerkingspartners daarbij
ondersteunen. Een mooi verhaal in deze Terugblik
gaat over ervaringsdeskundige Linde. Door de

inzet van theateroefeningen nodigt ze deel
nemers uit om hun gevoel toe te laten en
kwetsbaarheid te laten zien: belangrijke
voorwaarden voor een goed herstel. Voor Linde
zijn ZO en Howie the Harp belangrijk geweest
voor haar eigen herstel en haar werk als ervarings
deskundige. Het mooie aan herstelonder
steunende begeleiding is dat we onszelf blijven
ontwikkelen. Een geweldig voorbeeld hiervan
is de HOZ-dag (Herstel Ondersteunende Zorg),
waarbij 80 cliënten en begeleiders samen stil
stonden bij wat nu echt belangrijk is voor herstel.
Participeren naar vermogen, iedereen heeft
talenten en mogelijkheden
RIBW AVV biedt begeleiding aan cliënten
vanaf 11 jaar. Ook onze jongere cliënten bieden
we volop ruimte om mee te doen en zichzelf
te ontwikkelen. Veel jongeren doen dit door
middel van sport, bijvoorbeeld de Budotraining.
Sportinstructeur Enno startte vanuit het project
‘Gewoon Doen’ met Budo voor jongeren die
moeite hadden met normen, waarden en hun
gedrag. Door de Budotraining leerden de
jongeren sterker in hun schoenen te staan,
contact te leggen met anderen en respect te
hebben voor elkaar.
Het burgerinitiatief Vitale Verbindingen startte
in 2017 in Arnhem Centrum. Dit initiatief brengt
cliënten in contact met elkaar en met hun
omgeving. Marjet en Sita namen verschillende
(participatie-)interviews af. Hieruit kwam
duidelijk naar voren dat participatie een belang
rijk onderdeel is bij het herstel van onze cliënten.

Doen waar je goed in bent, samenwerken op
basis van kerncompetenties
Met elkaar geven we steeds beter invulling aan
ons specialisme. Neem de Buurtcirkels. Jeroen is
een cliënt die dankzij de Buurtcirkel in 2017 de
stap naar buiten durfde te zetten en een eigen
woning ging huren. In de Buurtcirkel zoeken
cliënten elkaar op en ondersteunen ze elkaar.
Zij worden hierbij geholpen door een vrijwilliger
en een buurtcirkelcoach. Mede door samen
werking met de woningcorporaties zijn we in
staat geweest onze Buurtcirkels te vormen.
Niet alleen cliënten, maar ook studenten krijgen
kansen bij RIBW AVV. Annika deed onderzoek
naar eenzaamheid onder cliënten met ASS.
Een mooi en betekenisvol onderzoek voor cliënten
en medewerkers. Meer inzet van vrijwilligers, waar
we samen met onder andere SWOA hard aan
werken, kan wellicht een bijdrage leveren aan
het oplossen van eenzaamheid.
Doen waar je goed in bent, kan op veel ver
schillende manieren. Zo is Maarten actief als
begeleider bij het jeugdteam. Samen met ouders
en jongeren werkt hij met veel passie aan de
terugkeer van jongeren naar huis, door het
bieden van passende begeleiding.
Organiseren in eenvoud
Specialistische begeleiding neemt een vlucht,
ook als het gaat om ambulante begeleiding.
We begeleiden bij voorkeur de cliënt thuis, in de
eigen omgeving. De meer complexe problematiek
die we thuis en in de wijk begeleiden, vraagt om
meebewegen. Dat geldt voor onze medewerkers

maar ook voor onze organisatie. De zelforganisatie
komt op het juiste moment; dit stelt ons nog
beter in staat om in de wijken en in de netwerken
op een kwalitatieve wijze ons werk te doen en
nauw samen te werken met onze partners.
Eigenaarschap en als team gaan voor je cliënten is
wat goed past bij de medewerkers van RIBW AVV.
Kortom, in 2017 hebben onze cliënten en
medewerkers veel bereikt. Veel complimenten
hiervoor! Er is grote inzet en voortvarendheid
getoond; onze verhalen spreken wat dat betreft
voor zich. Ik wens u heel veel leesplezier toe bij
het lezen van deze mooie Terugblik!
Hillegonde van den Berg
Raad van Bestuur RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
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Dé specialist in
herstelondersteunende
begeleiding
Iedereen mag er zijn, ook mensen met een psychische kwets
baarheid. In een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt
en meedoet naar eigen vermogen. Als specialist in herstel
ondersteunende begeleiding maken we gebruik van de kracht
en mogelijkheden van cliënten. Daarbij staan regie nemen en
zelfredzaamheid centraal. Wij ondersteunen cliënten bij hun
herstelproces en het accepteren van en omgaan met hun
psychische kwetsbaarheid. Hierdoor ervaren zij een betere
kwaliteit van leven. Dat doen we op basis van doelen uit het
zorgplan van de cliënt.

7

Nieuwe begeleidingsconcepten
We zien dat de geestelijke gezondheidszorg steeds
meer ambulante begeleiding biedt en dus in de
thuissituatie van cliënten wordt aangeboden.
Daarom bouwen we het aantal plekken voor
beschermd wonen in onze regio’s af. We motive
ren en stimuleren cliënten om zo veel mogelijk
zelfstandig te gaan wonen. Hoe we dat doen?
We bedenken bijvoorbeeld innovatieve woonen begeleidingsconcepten, zoals de Buurtcirkels
en Van Plek naar Stek. Sinds vorig jaar zijn er
4 Buurtcirkels actief met gemiddeld 9 tot 12
cliënten die elkaar ondersteunen met hulp van
een coach en vrijwilligers. Dit informele netwerk
maakt het meedoen in de samenleving laag
drempeliger en vergemakkelijkt de stap van een
beschermende woonvorm naar zelfstandig
wonen met ambulante begeleiding.
Ervaringsdeskundigheid verankeren
Om zelfhulp handen en voeten te geven,
ondersteunen we cliënten bij hun herstelproces.
Ervaringsdeskundigen zijn een waardevolle
aanvulling op de begeleidingsteams. Ze bieden
hoop en perspectief aan cliënten in hun herstel
proces. In 2017 hebben we het aantal ervarings
deskundigen verdubbeld naar 20 en zijn we
gestart met het vastleggen van hun bijdrage
in ons beleid. We laten daarmee zien dat
ervaringsdeskundigheid een meerwaarde is.

Beleid voor vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben we een heldere visie
opgesteld op vrijwilligerswerk. Vrijwilligers
leveren namelijk onmiskenbaar een grote
bijdrage aan het herstel van onze cliënten.
Inmiddels hebben we de visie – met hulp van
de cliëntenraad en een vrijwilligers- en mede
werkerspanel – vertaald naar een beleidsnota
en is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld.
De coördinator gaat het beleid, samen met de
betrokken professionals in onze regio’s,
gefaseerd implementeren.
Opleiding en onderzoek
Als we een echte specialist willen zijn, dan vraagt
dit om goed opgeleide en gemotiveerde mede
werkers. Daarom zijn onze begeleiders in 2017
getraind in de nieuwste inzichten in herstel
ondersteunende zorg. Naast de basistraining
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)
volgden ze een nieuwe training gericht op betere
samenwerking en een training fysieke weerbaar
heid. Zo zorgen we ervoor dat ze opgewassen zijn
tegen de eisen van de veranderende maatschappij
en financiers en hun kennis en kunde goed
kunnen toepassen.
Verder blijven we nauw samenwerken met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Hogeschool
Ede Wageningen om de herstelondersteunende
zorg verder te ontwikkelen. In 2017 startte de
samenwerking met het lectoraat ‘Versterken van
Sociale Kwaliteit’ van de HAN. We boden plaats
aan 50 hbo-stagiairs.
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‘Het woord
“eenzaam”
is beladen’
Annika Nelemans studeert Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen. Voor haar afstudeerstage deed ze bij
de RIBW AVV-locaties in Velp en Oosterbeek
onderzoek naar eenzaamheid onder cliënten met
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Een goede
band tussen cliënt en begeleider is cruciaal voor
de aanpak van eenzaamheid, constateerde
Annika. “De cliënt moet je kennen én
vertrouwen.”

ANNIKA
STUDENT HAN | DEED VOOR
HAAR AFSTUDEERSTAGE
ONDERZOEK NAAR
EENZAAMHEID ONDER
CLIËNTEN MET ASS |
ONDERZOEK BIEDT
BELANGRIJKE
AANKNOPINGSPUNTEN IN
OPSPOREN EN AANPAKKEN
VAN EENZAAMHEID
REGIO WAGENINGEN
& RHEDEN
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Annika liep al eerder stage bij RIBW AVV in
Oosterbeek. Daar kwam ze in contact met een
andere stagiaire, die onderzoek deed naar
eenzaamheid en naar manieren om die een
zaamheid te bestrijden. “Ik vond dit interessant.
Zelf had ik namelijk ook de indruk dat eenzaam
heid een probleem is voor cliënten. Ik ging als
begeleider wel eens met cliënten een middagje
de stad in en dan merkte ik dat mensen dat heel
gezellig vonden. Maar van een letterlijke hulp
vraag is geen sprake. Het woord ‘eenzaam’ is
beladen, mensen geven niet graag toe dat ze
zich eenzaam voelen. Mede daarom heb ik mijn
onderzoek genoemd: een eerste stap naar meer
gezelschap.”
Eenzaamheid meten
Het eerste doel van Annika was om eenzaamheid
in kaart te brengen. “Ik heb op twee locaties in
Velp onderzoeksgroepjes opgezet, bestaande uit
zowel medewerkers als cliënten. Het is bekend
dat vooral cliënten met autisme het lastig vinden
om contact te leggen. Dat wil overigens niet
zeggen dat zij altijd eenzaam zijn; sommige
mensen zijn graag alleen.” Annika wilde via de
zogenaamde eenzaamheidsschaal de eenzaam
heid van cliënten meten. Omdat dit instrument
erg ingewikkeld is, heeft zij een aantal aanpassin
gen doorgevoerd. “Ik heb de schaal toegankelijker
gemaakt en de woorden ‘minder zwaar’ geformu
leerd. De termen in de oorspronkelijke schaal zijn
wel erg confronterend.” Een voorbeeld van een
stelling uit de eenzaamheidsschaal is: ‘Ik heb
geen hechte band met iemand.’ Annika: “Je kunt
hieruit ook al afleiden wat de oorzaak is van
iemands eenzaamheid. Want ook dat verschilt
per persoon.”

Betrokkenheid is waardevol
De begeleiders van RIBW AVV vonden het prettig
dat Annika het thema heeft opgepakt. “Zij hebben
behoefte aan meer inzicht in eenzaamheid en
zoeken naar manieren om het aan te pakken.
De betrokkenheid van begeleiders is heel waarde
vol. Je kunt pas iets aan eenzaamheid doen als je
een vertrouwensband hebt met een cliënt. Het is
voor mensen zo lastig om over dit thema te praten,
dat lukt alleen als de cliënt je kent en vertrouwt.
Ik merkte zelf dat cliënten in individuele gesprek
ken meer durven te zeggen. Is eenmaal duidelijk
dat iemand eenzaam is, dan zijn er meerdere
hulpmiddelen die je kunt inzetten. Dagbesteding
en sociale activiteiten zijn ruim voorhanden,
maar: cliënten moeten wel een zetje in de juiste
richting krijgen. Dat is de grootste uitdaging.
Toch geloof ik wel dat dit mogelijk is.”
Iets betekenisvols
Na afloop van haar stage heeft Annika een
presentatie gegeven voor de begeleiders in
Dieren. “Daar werd positief op gereageerd.
Mijn werk wordt nu voortgezet door een stagiaire
in Dieren. Zij hoorde over het onderzoek en was
meteen geïnteresseerd. Ik ben heel blij dat zij
dit gaat doen. Het is niet de bedoeling om alleen
maar een adviesplan neer te leggen. Ik wilde echt
iets betekenisvols doen. Bij RIBW AVV heb ik veel
ruimte gekregen om mijn onderzoek in te vullen.
Er was nog geen duidelijke lijn, ik heb daar nu een
begin mee kunnen maken.”

‘Cliënten
hebben soms
een zetje in de
juiste richting
nodig’
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Het bijzondere
verhaal van Joke
en Loed
Ze hebben allebei een bewogen leven achter de rug. En nog
krijgen Joke en Loed Verhoeven de nodige tegenslagen te
verwerken. Maar samen kunnen ze de wereld aan. Joke is er
voor Loed, Loed helpt Joke. Op hun RIBW AVV-begeleiders
kunnen ze altijd terugvallen, ook nu ze zelfstandig wonen.
“Zij zijn voor ons als familie.”

JOKE EN LOED
CLIËNTEN | ONTMOETTEN
ELKAAR TIJDENS EEN
RIBW-REIS | VERHUISDEN
VORIG JAAR NAAR EEN
ZELFSTANDIGE WONING IN
KLARENDAL | RIBW AVV
ZORGT VOOR A
 MBULANTE
BEGELEIDING
REGIO ARNHEM CENTRUM
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‘Het is fijn om
in een nietRIBW AVV
omgeving te
wonen’

Joke en Loed ontmoetten elkaar in 2010 tijdens
de RIBW AVV-groepsreis naar Portugal. Het was
liefde op het eerste gezicht: één blik op Joke en
Loed wist dat het goed zat. Na een geweldige
vakantie zetten ze in Arnhem hun prille relatie
voort. Stapje voor stapje, want beiden dragen een
stevig verleden met zich mee. “Ik had zelfs nog een
relatie”, vertelt Loed. “Ik heb de relatie verbroken
om met Joke verder te kunnen gaan.” “We hielden
veel van elkaar, maar het was niet altijd makke
lijk”, zegt Joke. “We hebben allebei veel mee
gemaakt, ook door onze psychische problemen.
Gelukkig konden we hier goed over praten met
onze RIBW-begeleiders. Zij hebben ons geholpen
om een echte relatie op te bouwen. Het leek soms
wel relatietherapie!” Loed: “Een psychische ziekte
is vaak een kwestie van accepteren.”
Begeleiders in de buurt
In 2013 trouwden Joke en Loed. Hun huwelijksreis
ging opnieuw naar Portugal, waar het allemaal
is begonnen. In die tijd betrokken ze ook een
BW-appartement van RIBW AVV in de Arnhemse
binnenstad. “Daar hadden we het goed naar onze
zin”, vertelt Joke, “zeker toen Toby erbij kwam.”
De vrolijke chihuahua is haar oogappeltje. Juist
omdat het zo goed ging, stelde RIBW AVV op
een gegeven moment voor dat het stel begeleid
zelfstandig zou gaan wonen. Daar moest vooral
Loed wel even over nadenken. “Ik was bang dat

we het niet zouden redden zonder hulp van
RIBW AVV. Ik heb last van depressies en psychoses,
Joke heeft manische periodes. De begeleiders
verzekerden ons dat we op hen konden blijven
terugvallen. Dat was wel een geruststelling.
Weet je, wij hebben geen contact meer met
onze families. Gelukkig voelt RIBW AVV voor
ons als familie.”
Mooi leven
In februari 2017 verhuisden Joke en Loed naar een
fraai appartement aan de Arnhemse Steenstraat.
“Hier vlakbij, in Klarendal, ben ik geboren”, wijst
Joke. “Dat maakt deze plek extra bijzonder.”
De woning bevindt zich in een complex van
zorgorganisatie Driegasthuizengroep waar veel
ouderen wonen. Het stel heeft een goed contact
met de andere bewoners. Sterker nog, zij als
‘jonkies’ zijn de spil van de gezamenlijke ruimte.
Of er nu gesjoeld, gekaart of gelinedancet wordt:
Joke en Loed zorgen ervoor dat alles klaarstaat,
serveren een hapje en een drankje en ruimen de
boel na afloop weer op. “Het is fijn om in een
‘niet-RIBW AVV’-omgeving te wonen”, vindt Loed.
“Maar ik ben wel heel blij met de ondersteuning
die Joke en ik nog elke week krijgen. De begeleiders
staan altijd voor ons klaar, als het nodig is gaan ze
zelfs mee naar de huisarts. Met hun hulp kunnen
wij een mooi leven leiden.”
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Je herstelverhaal
vertalen naar
theater
Linde Notmeijer leerde leven met haar angststoornis en
ging aan de slag als ervaringsdeskundige. Tegenwoordig
verzorgt ze voor RIBW AVV theatercursussen. “Ik geef
geen therapie, maar theateroefeningen kunnen wel een
therapeutische uitwerking hebben.”

LINDE
ERVARINGSDESKUNDIGE |
VERZORGT THEATER
CURSUSSEN VOOR RIBW
AVV-CLIËNTEN | MUZIEK,
POËZIE OF TONEEL KUNNEN
HET VOOR MENSEN MAKKE
LIJKER MAKEN OM HUN
VERHAAL TE VERTELLEN
REGIO ARNHEM CENTRUM
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“Ik ben van origine dramatherapeut, maar die rol
paste eigenlijk niet zo goed bij me”, begint Linde.
“Omdat ik een angststoornis had, kon ik een deel
van mijzelf in mijn werk niet laten meedoen.
Eigenlijk heb ik die angststoornis nog steeds,
want je komt er nooit helemaal van af. Ik kon het
nooit hebben over mijn verhaal. Toen kwam ik via
Evelien Hulshof van ZO in aanraking met Howie
the Harp. Binnen die opleiding heb ik een training
ontwikkeld waarin het herstelverhaal wordt
vertaald naar de theatervloer: Herstelondersteu
nend Drama. Nu kan ik open zijn over mijn eigen
verhaal! Ik ben ervaringsdeskundige en ik help
deelnemers hun herstel te bevorderen. Maar ik
geef geen therapie in mijn trainingen. Theater
oefeningen kunnen wel een therapeutische
uitwerking hebben.”

‘Op het
podium wil
ik de rem eraf:
laat toe, dat
gevoel’

Motorisch moment
Je herstelverhaal vertalen naar het theater kan
op allerlei manieren. Muziek, poëzie, toneelspel,
alleen of met anderen erbij: alles mag. Linde:
“Ik zoom in op wat ik noem het ‘motorisch
moment’. Dat is het moment waarop iemand
beseft dat er iets veranderd is. Een mooi voor
beeld is dat van de cliënt die incheckte voor de
trein, in eerste instantie zonder erover na te
denken. Tot ze ineens besefte: hé, ik ga met de
trein! Iets wat voorheen heel moeilijk voor me
was, doe ik nu gewoon!” Zo’n gebeurtenis op
weg naar herstel is perfect voor het theater,
stelt Linde. “Het leidt tot prachtig creatief of
muzikaal spel. Er zit zoveel talent bij RIBW AVV.”

Grote emoties
Op de theatervloer gelden andere regels dan
erbuiten. Linde vraagt om grote emoties, om
iets te doen wat tegen iemands normale gedrag
ingaat. “Op het podium wil ik de rem eraf.
Dan kun je bijvoorbeeld ervaren hoe fijn het is
om lelijk te mogen zijn. Dat soort intense scènes
zijn zo mooi om naar te kijken. Als deelnemers
echt hun gevoel toelaten en zichzelf in alle
kwetsbaarheid laten zien, dan geniet ik intens.
Mensen vinden het natuurlijk wel spannend
om zich bloot te geven. Ik push ook niemand.
Als een deelnemer tien keer alleen maar komt
kijken, zeg ik na afloop van de cursus: wat fijn
dat je er was.”
Een leven lang
Mensen hoeven niet heel ver van hun herstel
proces af te staan om mee te doen. “Toen ik zelf
begon met therapie, dacht ik: over drie maanden
ben ik beter. Dat had ik mis, het duurde langer.
Sowieso is ‘beter worden’ inmiddels een ander
begrip voor mij. Beter worden bestaat voor mij
niet. Je herstelt wel, maar ook dat proces duurt
een leven lang. Ik ben er nog steeds elke dag mee
bezig: met goed voor mezelf zorgen en dingen
doen om me fijn te blijven voelen. Een van die
dingen is theater. Dit is wat ik wilde doen; ik
moest alleen nog ontdekken hoe. ZO en Howie
the Harp hebben daarin veel voor me betekend.”
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Knokken voor
herstel

HAMI, JURRE,
DOMENIC, 
JASON EN LUC
WONEN IN WOONGROEP
BOULEVARD HEUVELINK |
BUDOTRAINING ALS
ONDERDEEL VAN HERSTEL |
ONDER LEIDING VAN
TRAINERS ENNO MILDER
EN JEROEN BROERSE
REGIO PRESIKHAAF/
SPIJKERKWARTIER

Kabats! Met een luide klap valt sportinstructeur Enno op de
mat. Hij is net pootje gehaakt door Luc, de kleinste van het stel.
De vijf jongens van de woongroep lachen. Ze staan er mooi bij:
hagelwit judopak, blote voeten, rode blos van de inspanning.
Enno is trots: “Budo heeft opvoedkundige waarde.”
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Budo omvat alles wat te maken heeft met
Oosterse vechtsporten. “Alle sporten die je in
een pak doet”, verduidelijkt Enno. “Karate, judo,
aikido, jiujitsu.” Anderhalf jaar geleden startte
hij het project Gewoon Doen! om jongeren die
moeite hebben met normen, waarden en uitingen
van hun gedrag te laten sporten. “Sporten biedt
een uitlaatklep, wederzijdse acceptatie en een
hoop plezier. Budo is uitermate geschikt voor
deze jongens, door de duidelijke structuur,
omgangsvormen, rituelen en discipline.”
Opdrukken
De jongens doen een spel waarbij ze elkaar van
de gele mat proberen te duwen. Samen bedenken
ze een opdracht voor iedereen die buiten het vak
belandt: twee rondjes rennen en vijf keer opdruk
ken. Afspraken maken gaat zonder wanklank.
Enno: “We hebben echt wel een halfjaar moeten
investeren in het opbouwen van een band, ook
onderling. We weten wat we willen bereiken en
welke onderdelen daarbij passen. Het eindpunt
staat vast, maar er zijn meerdere wegen om daar
te komen. We passen ons aan de mindset van de
jongens aan.”
De jongens voeren een serie verdedigingstechnie
ken en blokbewegingen uit. Elke stap een nieuwe
beweging. “Kiai!”, roepen ze na elke serie. Dat is
Japans, vertelt Domenic. Hij sport nu ongeveer een
jaar met de groep. “11/5 jaar”, rekent hij precies
voor. “Ik leer er veel van. Want je moet elkaar
kunnen vertrouwen, bijvoorbeeld als je de worpen
doet.” Zijn kompaan Jason vult hem aan. “We
kunnen er ook lekker energie in kwijt.” Hij grijnst

ondeugend. “Ik ben soms nogal een stuiterbal.”
Na een serie beenhaken, worpen en een balspel
zit de training erop. Terwijl een paar jongens al
naar de kleedkamer rennen, roept Enno hen
terug. “Oh ja, afgroeten”, beseffen ze. Beleefd
maken ze een buiging.
Trainen én ontmoeten
Naast de Budoles zijn er op maandagavond
bokstrainingen voor jongvolwassenen met een
psychiatrische achtergrond, gedrags- of angst
stoornis. Trainer Jeroen: “Het primaire doel is niet
het boksen. Het gaat erom wat je leert door te
boksen. Sterker in je schoenen staan, contact
leggen, respect hebben. Voor mensen met een
stoornis in het autistisch spectrum is het best
lastig contact te maken. Maar in de lessen vinden
ze het ‘functionele’ contact wel leuk.” Soms maakt
het boksen ook wat los. “Er was een jongen die
bij een oefening met stootkussens moest denken
aan de isoleercel waar hij ooit in had gezeten.
Het kan soms heftig zijn. Voor deze groep moet je
zorgen, dat is echt anders dan bij een reguliere
groep.” De groepsleden weten van elkaar dat ze
‘wat’ hebben. Maar net als bij andere jongeren
gaan de gesprekken vooral over bijbaantjes et
cetera. “Dat is leuk: het is een deel trainen en een
deel ontmoeten. En schik hebben met elkaar, dat
ook. Als afsluiter bedanken we elkaar en schudden
we de hand. Dat hoort zo in de vechtsport.”
De jongens van de Budoles zijn intussen
omgekleed. Klaar om naar de woongroep
terug te gaan. “Lekker chillen”, lachen ze.
“En slapen!”

‘Je leert
elkaar
vertrouwen’
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Samenwerken met
partners op basis van
kerncompetenties
Er komt in onze ondersteuning en begeleiding steeds meer
nadruk te liggen op samenwerking met maatschappelijke
partners. RIBW AVV werkt inmiddels intensief samen
met onder meer collega-instellingen, sociale wijkteams,
gemeenten, welzijnsorganisaties en woningbouw
corporaties. Maar bijvoorbeeld ook met het informele
netwerk. Uitgangspunt van de samenwerking is altijd:
ieder zet zijn eigen kerncompetenties in. Onze begeleiders
dragen bij door het hebben en houden van overzicht en
door coördinatie. Maar de cliënt is en blijft verantwoordelijk
voor zijn herstel.
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Samenwerking in FACT-teams
ProPersona en RIBW AVV hebben besloten
de bestaande samenwerking te versterken.
In Arnhem Zuid en Malburgen/de Waard start
het proefproject FACT+. Hierin gaat het om een
behandeling voor cliënten met ondersteunings
vragen op meerdere leefgebieden, zoals wonen,
werken, sociale contacten en zelfzorg. In het
FACT-team werken RIBW AVV en ProPersona
elk vanuit hun eigen expertise intensief samen.
Ook met Iriszorg vormden we in 2017 een
FACT-team, speciaal voor jongeren tussen 16
en 23 met complexe problematiek op diverse
leefgebieden.
Begeleiding voor jongvolwassenen met ASS
RIBW AVV, SIZA en Leo Kannerhuis hebben enige
jaren geleden afgesproken zich gezamenlijk in te
spannen voor behandeling en begeleiding van

jongvolwassenen met een autismespectrum
stoornis (ASS). Samen zorgen we dat de overgang
van de behandeling naar begeleiding op het
gebied van wonen, werken en leren soepel en
geleidelijk verloopt. In 2017 heeft Stichting
Sociale Wijkteams zich bij deze samenwerking
aangesloten.
Ontmoetingsplekken in Ede
Om vereenzaming of isolement van mensen te
voorkomen, worden dicht bij de inwoners in de
eigen omgeving ontmoetingsplekken gereali
seerd. Die bieden mensen de gelegenheid om
elkaar te ontmoeten, contact te maken, hun
sociale netwerk te vergroten en deel te nemen
aan activiteiten. In Ede deed RIBW AVV dat
samen met de gemeente en welzijnsorganisaties
Malkander en Opella.
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Iedereen
doet mee in
Lingewaard

MATHEA EN
MANON
RIBW AVV-BEGELEIDER EN
PROJECTLEIDER GEMEENTE
LINGEWAARD | WERKEN AAN
‘DE NIEUWE ROUTE’ – EEN
NIEUWE MANIER VAN
WERKEN | CLIËNT CENTRAAL
| IEDEREEN BESLIST MEE
REGIO OVERBETUWE
& LINGEWAARD

De overheid heeft bepaald dat
ondersteuning bij zorg en welzijn
anders moet: dichter bij de cliënt, met
meer aandacht voor preventie en
meer en betere samenwerking.
De gemeente Lingewaard werkt sinds
vorig jaar aan een nieuwe werkwijze.
Projectleider Manon Huisman:
“We willen de mensen om wie het
gaat recht van meebeslissen geven
in zaken waarvan zij wakker liggen.
Van vriendin tot mantelzorger en
van huisarts tot jeugdbescherming.”
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‘Cliënten
denken mee
over wat
essentieel is
in hun leven’

Lingewaard wil een gemeente zijn waar iedereen
naar eigen inzicht zijn leven kan invullen. Ook als
het gaat om zorg of ondersteuning. “In het
verleden maakten organisaties soms plannen
vóór mensen in plaats van mét mensen”, vertelt
Manon. “Mensen willen echter zelf meedenken en
beslissen. Daarom werken we sinds maart 2017
aan een pilot om onze inwoners te ondersteunen
bij het maken van een goed plan.” Manon bracht
alle betrokken partijen bij elkaar voor deze
‘Nieuwe Route’: organisaties én cliënten.
“We moeten minder opknippen en meer van
onderaf organiseren. De cliënten denken en
beslissen mee over zaken die essentieel zijn in
hun leven. Voor kwetsbare mensen schakelen we
de betrokkenen in. Zij besluiten samen wat er
moet gebeuren; er komt niets in het plan waar
niet álle betrokkenen het mee eens zijn.”
Sociale cohesie
Het samenspel tussen professionele en
informele besluitvorming versterkt de sociale
cohesie. Het leidt bovendien tot oplossingen waar
professionals soms niet aan denken. Zo’n aanpak
past precies in de visie van RIBW AVV op herstel
ondersteunende begeleiding met de cliënt als
regisseur. RIBW AVV-begeleider Mathea Brouwer:
“Ik dacht gelijk: ja, zo moet het! Vooral het
betrekken van het informele netwerk spreekt mij
aan. Ik zie vaak dat het netwerk wel deel uitmaakt
van de zorg, maar nog nauwelijks betrokken
wordt bij het maken van de plannen.”
Planbijeenkomsten
In september startte een kopgroep van betrok
kenen een pilot om te kijken wat er nodig is om

volgens de nieuwe route te gaan werken.
Onderdeel was het organiseren van planbijeen
komsten. In zo’n bijeenkomst wordt een plan
gemaakt voor een bepaalde situatie, zoals een
buurtkwestie of een individuele zorgvraag.
Volgens Mathea is het vinden van een goede
werkwijze echt wel een uitdaging. “Voor iemand
met een nieuwe ondersteuningsvraag is het
relatief gemakkelijk in te zetten. Maar bij RIBW
AVV hebben we cliënten die al jarenlang onder
steuning krijgen. Dan verander je de manier van
werken niet zomaar. Je moet goed kijken wat je
bij de zorg laat, en wat je bij het netwerk en de
cliënt neerlegt. Dat heeft ook met vertrouwen
in elkaar te maken.”
Met lef
De planbijeenkomsten gaan dit jaar in twee of
drie kernen van start. Volgens Manon zegt deze
vernieuwende manier van samenwerking ook wel
iets over de organisaties die eraan meedoen, zoals
RIBW AVV. “Je hebt medewerkers met lef nodig
die open staan voor nieuwe dingen. We laten als
professionals meer ruimte aan de inwoner en
diens omgeving. Wat er dan uit de plannen komt
is soms heel verrassend. Als we dit aanvullen met
de juiste professionals, heldere kaders en een
goede voorbereiding, dan kom je tot geweldige
gedragen plannen. Om hiermee te experimen
teren heb je mensen nodig die out of the box
kunnen denken. Mathea is zo iemand: echt een
topper die de kopgroep draagt.” Mathea bloost
ervan. “Ik ben wel iemand voor verandering.
Om iets uit te proberen of te leren. Want wie ben
ik om te zeggen dat ik het allemaal weet? Dat is
hier ook het hele idee.”

30 RIBW AVV TERUGBLIK 2017

31

‘Samenwonen
met senioren
is meer dan
gezellig’

INGRID
CLIËNT | WOONT SINDS
2,5 JAAR IN EEN VLEUGEL
VAN EEN SENIORENFLAT
IN WAGENINGEN |
ORGANISEERT ACTIVITEITEN
VOOR ALLE BEWONERS
| VOELT ZICH HIER HEEL ERG
THUIS EN GEWAARDEERD
REGIO WAGENINGEN

Ingrid Pot heeft een leuk apparte
ment op een bijzondere locatie:
een seniorenflat in Wageningen.
Ze moest wel even wennen aan
het idee om te wonen tussen de
senioren. Maar inmiddels voelt
ze zich er helemaal thuis.
Ze organiseert ook activiteiten
voor bewoners, zoals diners,
bingo’s en sjoel- en kaartavonden.
En dat niet alleen: ze helpt haar
buren ook om mee te doen.
“Al moet ik zelf de rolstoel naar
de recreatieruimte duwen.”
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‘Bewoners
zeggen dat
ze niet meer
zonder ons
kunnen’

“De eerste keer dat ik hier kwam, dacht ik: no way
dat ik hier ga wonen”, lacht Ingrid. “Het leek me
een typische seniorenflat, c ompleet met rollators
in de gangen. Dat vond ik eigenlijk niks. Maar ja,
ik wilde wel ergens naartoe na een periode
beschermd wonen. Toen ik hoorde dat er nog
4 mensen uit mijn vorige huis naar deze flat
gingen, besloot ik het erop te wagen.” Begeleider
Heine Algra vertelt dat er in die tijd 9 woningen
in de flat beschikbaar kwamen voor RIBW
AVV-cliënten. “De woningstichting benaderde
ons omdat ze de gesloten cultuur binnen de flat
wilde doorbreken. Mede daarom kwam er een
aparte vleugel voor ons. De senioren die hier
woonden, waren daar in eerste instantie niet
erg gelukkig mee; ze waren bang dat de flat zou
verloederen. Dat begrijp ik ook wel: mensen
die de psychiatrie niet van dichtbij hebben
meegemaakt, hebben vaak vooroordelen.”
Sociaal gebeuren
Ingrid en de andere cliënten wisten het tij te
keren. Inmiddels wordt ze op handen gedragen
door de bewoners. Geen wonder, want ze steekt
veel tijd en energie in het organiseren van allerlei
activiteiten. “Ik was vrijwilliger in het RIBW-
eetcafé, toen dat stopte ben ik hier gaan koken.
Dat doe ik op kookplaten in de recreatiezaal en
in mijn eigen huis tegelijk. Ik ben dus de hele
tijd heen en weer aan het rennen. Maar ik doe
het graag, want mensen waarderen het zo.

Ze vinden het gezellig om niet in hun eentje
thuis te eten. Voordat ikzelf en de andere RIBW
AVV-bewoners hier kwamen, stond het sociale
gebeuren in de flat op een laag pitje. Het was
hier best wel eenzaam wonen, hoor ik vaak.”
Koffie in de kou
De meeste mensen zijn blij dat de sfeer is
veranderd, al geldt dat niet voor iedereen.
“Een tijdje geleden was iedere ochtend de
verwarming in de recreatieruimte uitgedraaid.
We zaten telkens in de kou koffie te drinken,
geen pretje. Dat uitdraaien kan alleen met een
speciale sleutel, dus het was heel raar dat dit
gebeurde. Ik ben toen een nacht op wacht gaan.
En betrapte de dader op heterdaad. Het bleek
dat hij de servicekosten te hoog vond en op deze
manier wilde protesteren. Ik heb toen een stevig
gesprek met hem gevoerd. Daarna heeft hij het
nooit meer gedaan.”
Fijne plek
Met Ingrid gaat het nu goed en met de flat ook.
“Ik voel me hier prettig. Toen ik naar beschermd
wonen ging, was het mijn doel om mezelf terug
te vinden. Dat is gelukt. Nu heb ik hier ook een
fijne plek gevonden. Ik woon hier graag en merk
dat de senioren het ook fijn vinden dat wij er zijn.
Gisteren tijdens het eten zeiden ze nog: we
zouden niet meer zonder jullie kunnen. Dat is
een groot compliment.”
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‘Begrip is
belangrijk,
maar regels
en structuur
ook’
Maarten Arends begeleidt jongeren van 11 tot 15
jaar. Juist op deze groep heeft de transitie in de
zorg veel impact gehad. Het beleid is veranderd:
was dit vroeger gericht op begeleid wonen,
tegenwoordig ligt de nadruk op terugkeer naar
huis. Maarten ondersteunt jongeren maar vooral
ook ouders bij dat traject. “Duidelijk zijn,
consequent zijn: dat zijn de sleutelwoorden.”

MAARTEN
BEGELEIDER JEUGD |
TERUGKEER NAAR HUIS IS
HET UITGANGSPUNT VAN
DE BEGELEIDING AAN
JONGEREN | OUDERS
WORDEN NADRUKKELIJK
BIJ HET HERSTELPROCES
BETROKKEN
REGIO ARNHEM JEUGD
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“De jongeren die hier komen, komen allemaal
vrijwillig”, vertelt Maarten. “Ze kampen met
psychiatrische problemen, vaak autisme, ADHD
en/of hechtingsstoornissen. De jongeren worden
veelal uit huis geplaatst, omdat ouders het niet
meer kunnen bolwerken. Het is ook heel lastig
om een gezin te runnen als iedereen zich steeds
moet aanpassen aan één kind. Zeker als je meer
kinderen hebt en er ook nog bij werkt. Veel ouders
worstelen al jaren met de vraag hoe ze om moeten
gaan met hun kind. Uithuisplaatsing roept bij
ouders vaak twee reacties op: opluchting en
rouw. Ze zijn blij dat er eindelijk hulp komt, maar
voelen zich verdrietig omdat ze het zelf niet
gered hebben. Sommige ouders zien het als
falen. Maar: uithuisplaatsing is geen eindstation.
Onze begeleiding is er juist op gericht dat
jongeren terugkeren naar huis. We helpen
cliënten bij dat proces, maar ook hun ouders.”
Uiteindelijk wordt het makkelijker
“Hier op de groep hanteren we strikte regels en
dagschema’s”, vervolgt Maarten. “Het is heel
belangrijk om hier duidelijk en consequent in te
zijn richting de jongeren. Die energie hebben wij
als begeleiders. Ouders zijn emotioneel betrokken
én vaak uitgeput van alle zorgen. Dan is het heel
lastig om consequent te zijn, zeker als je kind gaat
huilen, overdreven lief en knuffelig gaat doen of
juist agressief wordt door alle regels. Toegeven

lijkt dan de makkelijkste uitweg: ‘we kunnen
best vijf minuutjes later eten’. Maar kinderen zijn
juist gebaat bij structuur en regels. Als ouders dit
eenmaal inzien en zich erbij neerleggen, wordt
ieders leven uiteindelijk een stuk makkelijker.”
Onverwachte gebeurtenissen
Het is een feit dat niet alles in het leven tot in de
puntjes te plannen is. Veel jongeren vinden het
moeilijk om daarmee om te gaan. Niet zelden leidt
dit tot verwarring en woede. Hoe kun je hier als
ouder het beste op reageren? Maarten: “Ik maak
ouders duidelijk dat begrip heel belangrijk is in
zo’n situatie. Ze kunnen aangeven dat ze snappen
dat hun kind het vervelend vindt wat er gebeurt
– of juist niet gebeurt – maar dat niet alles altijd
gaat zoals gepland. Hier in de groep pakken we dit
ook zo aan. Daarnaast werken we aan de sociale
vaardigheden van de jongeren.”
Terugkeer naar huis is het uitgangspunt van
de begeleiding. In aanloop daarnaartoe zijn de
jongeren steeds vaker een dag of (lang) weekend
thuis. “Een van de jongens gaat elke vrijdag na
school naar huis en komt pas op dinsdag weer
hierheen. Maar: niet elke jongere kan terug naar
huis. Soms is de problematiek te ernstig. In alle
gevallen bieden wij van Boulevard Heuvelink
passende begeleiding aan jongeren en ouders
die dat nodig hebben.”

‘Niet alles in
het leven is tot
in de puntjes
te plannen’
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Cliënten doen mee,
vanuit hun eigen kracht
en mogelijkheden
Participatie is een belangrijke pijler voor herstel. Daarom motiveren
en stimuleren we cliënten om op basis van hun eigen talenten,
wensen en mogelijkheden mee te doen in de samenleving.
Oftewel, participatie naar vermogen – van activiteiten in het
wijkcentrum en sportactiviteiten tot (vrijwilligers)werk.
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Kwartiermakers
We vinden het belangrijk dat alle cliënten
meedoen naar vermogen. Daarom werken we
samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorgani
saties, onderwijsinstellingen en ondernemers aan
een breed palet aan participatiemogelijkheden.
Binnen onze regio’s zijn hiervoor onder andere
cliëntkwartiermakers actief. Zij nemen het
voortouw in het organiseren van participatie
mogelijkheden voor zichzelf en voor andere
cliënten van RIBW AVV. Afgelopen jaar is opnieuw
een grote groep vrijwillige kwartiermakers
geschoold.

Arbeidsmatige dagbesteding
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 maken
we in nauwe samenwerking met UWV, arbeids
organisaties en cliënten inzichtelijk wat de
mogelijkheden zijn voor uitbreiding van zowel
sociale dagbesteding als arbeidsmatige dag
besteding. Sinds 2017 doet RIBW AVV boven
dien mee aan het nieuwe Coöperatie Centrum
Activerend Werk. In dit centrum is het totale
aanbod aan arbeidsmatige dagbesteding
ondergebracht.
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‘Ik herken
de wil, maar
ook de
frustraties’
JEROEN
VERHUISDE IN
AUGUSTUS 2017 NAAR
EEN ZELFSTANDIGE
WONING | VRIJWILLIGER
BIJ DE BUURTCIRKEL |
MAAKT VAN NIETS
GRAAG IETS | WIL ALS
BEGELEIDER AAN DE SLAG
REGIO ARNHEM ZUID/
SCHUYTGRAAF

Toen Jeroen in augustus vorig jaar de sleutel
van zijn eigen huis kreeg, verzamelde hij via de
weggeefhoek gratis een compleet interieur bij
elkaar. Een interieur dat hij – tot de bank en
eettafel aan toe – op de fiets vervoerde. “Ik ben
volledig CO2-neutraal verhuisd”, grinnikt hij.
Mede dankzij de Buurtcirkel in De Laar kon hij
zelfstandig gaan wonen.
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‘Als vrijwilliger
houd ik de
boel op gang’

Jeroen was er ook wel aan toe, zelfstandig wonen.
“In het zorghuis woonden we met 8 cliënten bij
elkaar. Het ging goed met me en dingetjes in
huis begonnen te irriteren. Mijn medebewoners
ergerden zich aan mij omdat ik dat dan aankaartte.
Het ging niet meer, ik was toe aan een nieuwe
stap.” Jeroen meldde zich bij de Buurtcirkel in De
Laar; zijn begeleider stelde voor dat hij vrijwilliger
zou worden. Alle ervaringen die Jeroen in zijn eigen
herstelproces had opgedaan, kon hij zo delen met
de anderen. Al snel kwam hij in aanmerking voor
zelfstandig wonen. “De Buurtcirkel is een groep
van 10 mensen met indicatie uit de wijk”, legt hij
uit. “Vaak zitten ze in een isolement en moeten
ze via instanties dingen voor elkaar zien te krijgen.
In de Buurtcirkel vinden ze steun en praktische
hulp. Elke donderdag spreken we af
bij een van de leden thuis en eten we samen. Een
van de deelnemers heeft ooit mijn jas gemaakt,
zaterdag ga ik iemand helpen verhuizen. Soms
gebruik ik ervaringen van de anderen voor m’n
eigen leven en vice versa. We halen er allemaal
wat uit.”
Opruimen
Als vrijwilliger houdt Jeroen de boel op gang.
Hij geeft het goede voorbeeld, jaagt aan en
ondersteunt. Ook veranderde hij als vrijwilliger
een paar dingen. “Zo zien we elkaar tegenwoordig
bij iemand thuis in plaats van op het RIBW AVVkantoor. Dat is gezelliger en maakt de groep

hechter. Bovendien is het een stok achter de
deur om weer eens op te ruimen”, knipoogt hij.
Niet dat er bij Jeroen in huis veel op te ruimen
valt: alles is spic en span. “Ik ben van nature netjes.
Ik leg de lat ook wel hoog”, geeft hij toe. Wat hij
wel altijd lastig vond: financiën. “Dat geldt voor
veel cliënten. Er liggen 10 facturen, je betaalt er
1 en er komen er 2 bij. Je loopt snel achter de
feiten aan.” Er is volgens hem veel verschil tussen
wéten dat je iets kunt en het ook daadwerkelijk
doén. “Ik herken de wil, maar ook de frustraties.
Iemand in zijn kracht zetten betekent niet
automatisch dat diegene ook alles zelf maar
moet kunnen. Met praktische hulp kun je zorgen
voor rust en ruimte om op vlakken te groeien die
er echt toe doen. Dat is hoe ik het zie.”
Targets
De Buurtcirkel biedt Jeroen veel voldoening.
“Ik vind het fijn om dienstbaar te zijn. Iets doen
voor de samenleving. Maar het geeft me ook
zicht op de toekomst: dankzij de Buurtcirkel
kan ik mezelf bekwamen in het begeleiden van
mensen en onderzoeken of ik het als werk zou
kunnen en willen doen.” Jeroen heeft echter geen
vastomlijnd doel. “Ik plan veel maar ben – anders
dan vroeger – veel minder bezig met targets.
Ik ben niet meer in gevecht met de wereld. Ik zie
wel hoe het komt. Of zoals vechtkunst-acteur
Bruce Lee ooit zei: ‘Be like water.’ Dat past veel
beter bij mij.”
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Arnhem is
vitaal en
verbonden
De wijken Klarendal, Sint Marten en Sonsbeek
nabij het centrum van Arnhem bruisen. Deze
volkswijken zitten vol creativiteit, ondernemerschap en diversiteit. Het burgerinitiatief Vitale
Verbindingen stimuleert wijkbewoners die
beschermd wonen om deel te nemen aan
activiteiten in de buurt en startte hiervoor
afgelopen jaar een serie participatie-interviews.
Coördinator Marjet Zeegers: “Participatie is de
sleutel tot herstel.”

MARJET EN SITA
VITALE VERBINDINGEN |
KLARENDAL, SINT MARTEN
EN SONSBEEK | BEZIG MET
PARTICIPATIE-INTERVIEWS |
BRENGEN CLIËNTEN IN
CONTACT MET ELKAAR EN
HUN OMGEVING
REGIO ARNHEM CENTRUM
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‘Het is mooi
om te zien
dat iemand
opbloeit’

Klarendal en Sint Marten hadden vroeger een
slechte naam. Coördinator Marjet Zeegers van
Vitale Verbindingen heeft de wijken zien op
bloeien. Tegenwoordig zetelen er veel kunstenaars
en kleine ondernemers en is er volop diversiteit en
bedrijvigheid. Marjet woont er zelf al jarenlang,
net als haar Vitale Verbindingen-collega Sita.
Het initiatief Vitale Verbindingen brengt cliënten
in contact met elkaar en met hun omgeving.
“Participatie is de sleutel tot herstel”, legt Marjet
uit. “Met hulpverlening op de oude manier wordt
er te veel ‘gepamperd’, worden cliënten niet
serieus genomen. Vitale Verbindingen faciliteert
en stimuleert herstel vanuit de eigen kracht.”
Namens Vitale Verbindingen leidt Sita een
praatgroep voor wijkbewoners met psychiatrische
of psychosociale problemen. Als ervaringsdes
kundige weet ze waar ze over praat. “We delen
onze ervaringen rond het herstel van bijvoorbeeld
psychoses, depressie of bipolaire stoornissen”,
vertelt Sita. “Zo bespreken we wat iemand heeft
gedaan om zich beter te voelen of welke middelen
ze hebben ingezet. Dat vinden bewoners fijn.
Ze kunnen hier met anderen praten, ontspannen
en zichzelf zijn.”
Volhouden
Vitale Verbindingen startte afgelopen zomer met
participatie-interviews. Marjet: “We merken dat
mensen die beschermd wonen soms moeilijk
buiten de deur komen. Ervaringswerkers kunnen
de drempel wegnemen.” Voor zo’n interview gaat
Sita naar de bewoners toe. Ze stelt vragen volgens
een vaste methode en ontdekt zo waar iemands

talent of behoefte ligt en waarom het lastig is om
aan activiteiten deel te nemen. Vervolgens helpt
ze mee om een passende activiteit te zoeken en
gaat ze een paar keer mee. “Zo was er iemand die
vrijwilliger wilde worden in het buurtcentrum,
een andere jongen wilde graag fitnessen”, vertelt
ze. “Dat regelen we dan. Het is mooi om te zien
dat iemand opbloeit en al na één bezoek zelf
standig naar het sportcentrum gaat. Ik word
heel enthousiast als ik dankzij mijn kennis van
kwetsbaarheden iemand verder kan helpen.”
Inmiddels zijn 7 van de 27 deelnemers geïnter
viewd. Marjet: “Omdat Sita dezelfde ervaringen
heeft, kan zij de drempel bij deelnemers veel
gemakkelijker verlagen. Soms is het ook vol
houden hoor, maar dat is haar wel toevertrouwd.
Sita is een echte doorzetter, denkt vanuit moge
lijkheden. Samen met RIBW AVV geven we het
ervaringswerk meer vorm en kijken we hoe we
optimaal kunnen samenwerken.”
Meditatie
Sita vertelt Marjet dat ze sinds kort geen
indicatie meer heeft. Ze glundert. “Toen ik zelf
nog aan het herstellen was, ben ik activiteiten
op gaan zoeken. Zoals dagbesteding. Door goed
naar mezelf te luisteren, wist ik dat dit me zou
helpen. Dat probeer ik nu ook in de praatgroep
en in individuele coaching toe te passen. Net als
meditatiemomenten en mindfulness. Cliënten
vinden dat fijn, ze vragen er zelfs om.” Volgens
Marjet heeft Sita zo haar eigen manier gevonden
om te herstellen. Ze lacht: “We noemen dat hier
nu de Sita-methode!”
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‘Housing First
heeft mijn
leven gered’
Henk en Brian wonen sinds 2016  
allebei in een eigen woning in
de wijk Geitenkamp. Daarvoor
leefden ze lange tijd op straat.
Beide heren zijn ontzettend blij
met hun eigen plekje. Dit is hoe
ze het willen: “Een eenvoudig en
goed leven.”

BRIAN EN HENK
CLIËNTEN | WONEN SINDS
2016 IN ARNHEM ALLEBEI IN
EEN EIGEN HUIS | HOUSING
FIRST | BLIJ MET HUN LEVEN
REGIO ARNHEM CENTRUM
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Brian Vogelenzang groeide op in Spijkenisse en
had in zijn jeugd altijd veel problemen. Op een
gegeven moment zette zijn moeder hem uit huis
en ging hij zwerven. “Ik raakte verslaafd aan
wiet en alcohol en belandde in de criminaliteit.
Voor mijn gevoel moest ik weg uit die omgeving.
Ik heb toen wat onderzoek gedaan naar gemeen
ten die mij zouden kunnen aannemen. Ik had geen
regiobinding.” Hij kwam in contact met iemand
uit Arnhem die hem aanmoedigde het in die stad
te proberen. Na een paar weken belandde hij
bij Wonen Remisestraat. Daar hoorde hij van
Housing First. “Ik ben toen aangemeld bij RIBW
AVV en vanaf dat moment ging het snel. Voor ik
het wist, had ik mijn eigen sleutels in handen.”
Vernederend
Ook Henk Hoogakker kwam via de straat
uiteindelijk bij Housing First. “Ik sliep elke nacht
in een slaapzak onder een afdak in Presikhaaf,
samen met mijn hondje. Op straat leven is het
meest vernederende wat een mens kan mee
maken. Ik was aan het sukkelen bij allerlei
instanties in die periode. Ik reageerde wel op
woningen, maar elke keer viste ik achter het net.
Tot ik werd gebeld door RIBW AVV. De gemeente
had contact met hen opgenomen en ik kreeg te
horen dat er een huis voor me was. Ze vonden
me de juiste kandidaat voor Housing First. Ik was
zo blij als een klein kind.”

Aanpakken
Brian vond de zelfstandigheid in het begin best
moeilijk, bekent hij. “Ik had nog nooit een normaal
huishouden gerund, dus zoiets als schoonmaken
kon ik niet. Ook lastig was dat voor mij een woning
synoniem is voor gebruik. Daar ben ik eerlijk over
geweest naar mijn begeleider Gerben toe. Elke
keer als ik ergens tegenaan liep, ben ik het samen
met hem gaan aanpakken. Nu gaat het goed met
me. Drinken doe ik nog maar heel af en toe, als
mijn vrienden er zijn en we film kijken.” Sinds
januari heeft hij bovendien een baan bij Heinz en
voelt hij dat hij normaal kan meedraaien in de
maatschappij. “Dit is hoe ik het wil”, zegt hij trots.
“Een eenvoudig en goed leven. RIBW AVV heeft
dat mogelijk gemaakt.”
Radio en magnetron
Ook Henk heeft inmiddels zijn draai gevonden.
“Ik had hier eerst niks. Alleen wat spullen van
mezelf die ik had opgeslagen in een schuur.
De buurvrouw kwam zich voorstellen en zag dat
ik niks had. Ze gaf me meteen een magnetron en
een radio. Geitenkamp heeft een slechte naam,
maar het is een heel sociale wijk. Ik koester mijn
eigen huis en mijn huidige leven ontzettend.
Ik kan wel zeggen dat Housing First mijn leven
heeft gered. Ik heb periodes gehad waarin ik het
echt niet meer zag zitten. Gelukkig heb ik de
schouders eronder gezet. Dit hier had ik nooit
willen missen.”

‘Ik koester
mijn eigen
huis en mijn
huidige leven’

52 RIBW AVV TERUGBLIK 2017

Organisatie van
eenvoud, gericht op
onze bedoeling
Onze werkprocessen, procedures en bedrijfsvoering
staan ten dienste van het herstelproces van onze cliënten.
In 2017 zijn we verdergegaan met het transparanter en
efficiënter maken van onze organisatie. Verantwoordelijk
heid, leiderschap en vrijheid in verbondenheid staan
hierbij centraal.
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Vaste aanpak voor nieuwe initiatieven
We ontwikkelen jaarlijks bijzonder veel nieuwe
initiatieven. Om de organisatie ervan in goede
banen te leiden, hanteren we sinds 2017 voor elk
initiatief een vaste projectaanpak. Het plan van
aanpak beschrijft precies de doelstelling, maar
ook het tijdpad, budget en resultaat. We wijzen
voor elk initiatief een regiomanager aan als
eigenaar.
Ingericht op toekomstige zorgvraag
De wereld van RIBW AVV verandert ingrijpend.
Hervormingen in de langdurige zorg leiden tot
grote wijzigingen in de financiering, werkwijze
en zorgverlening. Onze organisatie moet flexibel
en wendbaar zijn om hierop te kunnen inspelen.
We voorzien dat beschermd wonen afneemt, dat
er meer begeleidingsconcepten bijkomen en dat
er betere en meer samenwerking nodig is met
andere organisaties. Belangrijk is dat de zorg aan

cliënten tijdig kan worden op- en afgeschaald.
Dit vraagt van begeleiders dat zij duurzaam en
resultaatgericht handelen en zich er steeds van
bewust zijn hoe hun handelen bijdraagt aan de
doelen en het herstelproces van de cliënt. In 2017
hebben we binnen de regio’s de samenwerking
met gemeenten en wijk- of sociale teams naar
tevredenheid verder vormgegeven.
Tevreden cliënten
Eind 2017 hebben we het tweejaarlijks cliënt
waarderingsonderzoek afgenomen in alle regio’s.
We verwachten de resultaten van het onderzoek
in de loop van 2018. Door de waardering van
cliënten regelmatig te meten, krijgen we inzicht
in hoe we onze begeleiding en organisatie verder
kunnen ontwikkelen. Dit biedt ons mogelijkheden
om de begeleiding te verbeteren en beter aan te
sluiten op de behoeften van cliënten.
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HOZ-visie:
‘Het moést
gewoon
perfect’
SUSANNE,
RIA EN RITA
ZO-AMBASSADEURS |
ORGANISEERDEN EN NAMEN
DEEL AAN DE HOZ-DAG |
ZIJN ERG BLIJ MET DE
NIEUWE VISIE VAN
RIBW AVV OP HERSTEL
REGIO WESTERVOORT

Waarom zou je als RIBW AVV een
visie op herstelondersteunende
zorg (HOZ) schrijven als je cliënten
als beste weten wat er nodig is?
Tijdens de HOZ-dag op 3 oktober
2017 kwamen niet minder dan
80 cliënten en begeleiders in
Westervoort bijeen om samen te
werken aan een nieuwe HOZ-visie.
ZO-ambassadeurs Ria, Rita en
Susanne waren erbij.
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‘Iedereen
heeft een
eigen manier
van herstel:
erover praten
inspireert!’

Een nieuwe visie maken is een soort reis.
De voorbereiding en de weg ernaartoe zijn
even belangrijk als de visie zelf. Ria ziet nog
helder voor zich hoe ze op een doordeweekse
dag met een ZO-collega op het regiokantoor in
Westervoort knapzakken zat te maken om de
reis voor de deelnemers te vergemakkelijken.
“Stof knippen, appel, drinken, pen en papier erin,
houtje eraan … En dat 80 keer. Dat was me een
werk!” Ook maakten de ZO-ambassadeurs de
locatie mee in orde en regelden ze flyers en
uitnodigingen voor de deelnemers. Dankzij alle
goede voorbereidingen konden de deelnemers
zich helemaal toeleggen op het bedenken van
een nieuwe visie.
Kernwaarden
Susanne, pas sinds kort ZO-ambassadeur, was
er als deelnemer bij. “We bedachten eerst voor
onszelf wat we belangrijk vinden in herstel.
En wat het begrip ‘herstelondersteunend’ precies
betekent. Daarna gingen we naar een inspiratie
tafel. Daarop lagen tientallen kaartjes met
woorden: kernwaarden. Hieruit selecteerden
we 5 kaarten die we het beste bij HOZ vonden
passen. Ik koos bijvoorbeeld geduld, humor en
steun.” Vervolgens werden de deelnemers in
groepjes van 6 opgedeeld en gingen ze met
elkaar discussiëren, een eigen visie formuleren
en presenteren. Aan het eind zong een van de
cliënten een zelfgeschreven lied. Rita: “Zo’n dag
is heel mooi. Je bent met z’n allen bij elkaar.

Door met de anderen te praten, leer je altijd wel
iets wat je in je eigen herstel kunt gebruiken.
Iedereen heeft zijn eigen manier.”
Vrolijkheid
Susanne werkt de 10 groepsbijdragen nu samen
met enkele anderen uit tot één visie. “Die wordt
heel mooi, past echt bij ons. Dat mag ook wel: we
hebben er lang op gezeten! We dachten dat het in
één vergadering wel zou lukken, maar inmiddels
zijn we al 6 of 7 bijeenkomsten verder.
Het moést gewoon perfect.” Tijdens de laatste
HOZ-dag op 24 april jl. is de visie gedeeld. De
deelnemers konden zeggen wat ze ervan vinden.
Sluit de visie aan op wat zij belangrijk vinden?
Ook hebben ze kernwaarden uit de nieuwe visie
uitgebeeld met bijvoorbeeld schilderen, toneel,
foto’s of muziek. De ZO-ambassadeurs hebben
het opnieuw allemaal geregeld. Elke 2 weken
was er een vergadering, maar toen de dag
dichterbij kwam, werd dat vaker. Het werk levert
hen veel op. Rita: “Vooral veel vrolijkheid. Maar je
moet er wel open voor staan, anders gebeurt er
niks.“ Ook Ria is blij dat ze mee kan doen. “Ik was
voorheen terughoudend naar vreemden. Sinds ik
dit werk doe, gaat dat veel beter en kom ik
makkelijker voor mijn mening uit.” En Susanne?
Die heeft de visie op de HOZ-dag gepresenteerd.
“Spannend, en eigenlijk niks voor mij”, geeft ze
toe. “Maar ik had me goed voorbereid.” Ria en Rita
hadden er dan ook alle vertrouwen in. “Anders
waren we gewoon naast je komen staan!”
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Van collega’s voor collega’s:

herstelcursus
voor mede
werkers
Veel cliënten van RIBW AVV hebben er
baat bij: een herstelcursus. Zo’n gerichte
training of workshop biedt cliënten zicht
op hun kansen en mogelijkheden en helpt
hen weer grip te krijgen op hun leven.
In regio Presikhaaf/Spijkerkwartier worden
nu ook herstelcursussen voor begeleiders
georganiseerd. Want: “Je begrijpt cliënten
veel beter als je zelf bewust stilstaat bij
herstel.”

ANTOINETTE,  
ANJA, LOTTE
EN JORINA
TEAM PRESIKHAAF/
SPIJKERKWARTIER |
NAUW BETROKKEN BIJ
HERSTELCURSUSSEN VOOR
RIBW AVV-MEDEWERKERS |
DOEL: MEDEWERKERS NÓG
BETER TOERUSTEN VOOR
HUN ROL ALS SPECIALIST
REGIO PRESIKHAAF/
SPIJKERKWARTIER
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In de begeleiding van RIBW AVV draait alles om het
persoonlijke herstelproces van cliënten. Door te
focussen op iemands krachten en mogelijkheden
helpen we cliënten om verder te komen: weer
regie krijgen over hun leven, een plek vinden in
de maatschappij. “Als begeleiders hebben we een
ondersteunende, stimulerende en motiverende
rol”, vertelt rehabcoach Anja Vlaming. “Het woord
‘herstel’ valt hier misschien wel 100 keer per dag.
We merkten echter dat herstel iets heel persoon
lijks is. Wat voor de een voelt als herstel, roept
bij de ander iets heel anders op. Dat maakt het
soms lastig om vorm en inhoud te geven aan
het begrip.”
Bewustwording
Binnen het PSK-team gingen steeds meer
geluiden op om samen aan de slag te gaan met
herstel. In de zomer van 2017 werd besloten
om alle losse ideeën en initiatieven te bundelen
tot één herstelcursus voor alle medewerkers en
vrijwilligers van het regiokantoor. Anja en haar
collega Danielle Segers, ervaringsdeskundigen
Antoinette Venhorst en Jorina Corporaal en
specialistisch begeleider Jessica Gerritsen
bogen zich over inhoud en opzet van de cursus.
“We zetten vooral in op bewustwording”, vertelt
Antoinette. “We willen collega’s bewust maken
van het proces dat iemand doormaakt op weg
naar herstel. Begeleiders voelen dat vaak
onbewust wel aan, maar krijgen nu de tijd en
ruimte om stil te staan bij wat herstelonder
steunend begeleiden voor hen betekent.”
Veilige en vrije omgeving
De workshops zijn september vorig jaar gestart
en lopen door in 2018. Aan bod komen aspecten

als persoonlijke verantwoordelijkheid, steun,
eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en
hoop en perspectief. Belangrijke kenmerken uit
de WRAP, het Welness Recovery Action Plan
waarmee veel cliënten werken. “Maar ook een
onderwerp als ‘crisis’ schuwen we niet”, vertelt
Jorina. “Juist omdat zoiets heel bepalend kan zijn
voor iemands herstelproces. Feit is dat je soms
diep moet vallen om de weg naar boven terug
te vinden.” Net als bij de herstelcurssen voor
cliënten hebben de initiatiefnemers veel energie
gestoken in het creëren van een veilige en vrije
omgeving. In dat kader heeft bijvoorbeeld de
steunovereenkomst uit de WRAP-cursus een
plek gekregen in de workshop. Hierin leggen
deelnemers vast wat zij nodig hebben om een
veilige leeromgeving te creëren.
Hoe word ik gezien?
De steunovereenkomst heeft een vaste plek
in het logboek van begeleider en deelnemer
Lotte Jacobs. “In het logboek houd je bij welke
inzichten je opdoet en wat dit voor jou persoon
lijk betekent. Ik vind het fijn om dat af en toe
terug te kijken. Het onderwerp ‘zelfstigma’
bijvoorbeeld, heeft veel bij me losgemaakt.
Ik ben eigenlijk niet zo bezig met hoe ik gezien
wil worden. Maar het werkt enorm verhelderend
om daar wél eens bij stil te staan. Tegelijkertijd
helpt de cursus mij om verbinding te maken met
cliënten. Ik begrijp beter waar iemand staat en
hoe ik daarbij met mijn begeleiding kan aan
sluiten. Die inzichten maken me krachtiger: als
mens, maar ook als begeleider.” Anja vult aan:
“Als je aansluiting vindt bij de ander, beseft hoe
iets kan zijn voor de ander, kun je een werkelijk
gelijkwaardige relatie aangaan.”

‘De inzichten
uit de cursus
maken me
krachtiger:
als mens en
begeleider’
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Verder lezen?
Wilt u meer weten? Dan verwijzen we u voor een volledig overzicht naar het directieverslag 2017.
U vindt dit op www.ribwavv.nl.

Terugblik 2017
Sociaal jaarverslag, mei 2018
Tekst: RIBW AVV en gloedcommunicatie
Vormgeving en productie: gloedcommunicatie
Fotografie: Goedele Monnens,
Karin Veenendaal, Judith Visser
Drukwerk: DPN-Rikken Print

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Centraal Bureau
Velperweg 11
6824 BC Arnhem
Telefoon: 026 442 42 36
www.ribwavv.nl

63

