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Dit zijn wij

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) 
begeleidt mensen met een psychische 
kwetsbaarheid bij wonen, werken en 
leven. Onze aanpak is herstelondersteu-
nend: wij begeleiden cliënten in hun 
persoon lijke herstelproces. De cliënt als 
mens staat daarbij centraal. We noemen 
iemand cliënt, omdat hij of zij ondersteu-

ning van ons ontvangt. Maar we hebben 
ook oog voor de andere rollen die iemand 
vervult. Daarbij kijken we verder dan 
iemands aan doening of problemen.  
Door te focussen op krachten en moge lijk- 
 heden ondersteunen wij cliënten om 
verder te komen en hun eigen herstel 
vorm te geven. Herstel is niet hetzelfde 

als genezing. Ons doel is dat cliënten 
weer grip op hun leven krijgen, een plek 
vinden in de maat schappij, een betere 
kwaliteit van leven ervaren. Daarbij 
hebben cliënten de touwtjes zo veel 
mogelijk zelf in handen. Onze specia-
listische begeleiders ondersteunen, 
stimuleren en motiveren hen daarbij. 

Inhoud

Zijn wie je bent.
RIBW AVV is er  
voor iedereen met 
een psychische 
kwetsbaarheid

4

Het verhaal van Marja: 
“Het is zó fijn als je zelf 
dingen kunt”

Bij RIBW AVV draait 
alles om jou. Lees wat 
wij je kunnen bieden

107

Meedoen in de maat-
schappij is zinvol en  
helpt je verder

2214
Herstelonder-
steunend 
begeleiden: wat 
is dat? Specialis-
tisch begeleider 
Jessica Gerritsen 
vertelt
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Lees het verhaal 
van Marja op pagina 10

Lees het verhaal van Roos op pagina 6
Lees het verhaal van Saskia op pagina 16

welkom
Gewoon leven: het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar met een psychische 

kwetsbaarheid is ‘leven’ vaak ‘overleven’. Een psychische kwetsbaarheid kan  

je verlammen en passief maken. Weer grip krijgen op je leven kan een behoor-

lijke opgave zijn. Wij weten daar alles van; we hebben het zelf meegemaakt. 

Stap voor stap zijn we verder gekomen. Op eigen kracht en met de onder-

steuning van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. We geloven weer in onszelf.  

En als wij het kunnen, kun jij het ook! 

Wij hebben geleerd om onze eigen situatie te accepteren en vanuit daar te 

kijken naar onze kracht en mogelijkheden. Ieder van ons werkt aan een eigen 

doel. Voor de een is dit ‘op mezelf kunnen wonen’, voor de ander ‘mijn gevoel 

van eigenwaarde herstellen’. Of: ‘steviger in mijn schoenen staan’. Allemaal 

kunnen we zeggen dat we weer vertrouwen hebben in de toekomst. Ook al 

komt het leven met pieken en dalen. Wat we ook zeker weten: we mogen er 

zijn! Zoals Roos het verderop in deze uitgave zegt: “Ik heb een kwetsbaarheid en 

daar worstel ik soms mee. Maar ik ben niet zwak of minder dan andere mensen.”

In deze brochure vertellen we wat wij hebben bereikt en hoe we zo ver zijn 

gekomen. We laten zien wat RIBW AVV voor ons betekent en wat zij mogelijk 

voor jou kan doen. Wij hopen dat onze verhalen jou de moed en kracht geven 

om te werken aan jouw herstel. De stap naar een toekomst met perspectief 

en een eigen plek in de samenleving: een plek waar jij je thuis voelt en kunt 

doen waar je goed in bent. 

Dit is ons verhaal. We zijn benieuwd naar dat van jou. 

Roos, Marja, Saskia, Daan en Claudia

Lees het verhaal 
van Daan op pagina 21

COLOFON Uitgave: RIBW AVV 2020 | Concept, tekst, vormgeving & productie:  gloedcommunicatie i.s.m. 
mede werkers en cliënten van RIBW AVV | Fotografie: Goedele Monnens | Illustraties: Agnes Loonstra

Lees het verhaal van Claudia op pagina 27
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Zijn wie 
je bent

ribw avv is er voor jou
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Jongeren
Jij kunt de wereld aan. Maar 
misschien ben je daar zelf nog niet 
zo zeker van. Voel je je alleen, boos 
of heb je donkere gedachten? Lijkt 
het of niemand luistert? Of krijg je 
het idee dat jij misschien zelf het 
probleem bent? RIBW AVV helpt je 
om zelf weer grip te krijgen op je 
leven. Bijvoorbeeld als je autisme, 
asperger, ADHD, schizo frenie of 
een stemmingsstoornis hebt. Wij 
bieden specialistische begeleiding: 
samen gaan we aan de slag met 
de problemen die jou in de weg 
zitten. Zo vergroot jij je zelf-
standig heid.

Volwassenen
Niemand wil vastlopen in het leven 
en het idee hebben dat hij de 
controle erover kwijt is. Wil jij ook 
niets liever dan ‘gewoon leven’? 
Net als anderen meedoen in de 
maatschappij? Wij begeleiden 

volwassenen met langdurige 
psychiatrische of psychosociale 
problemen bij het oppakken van 
het dagelijks leven. Ook werken 
we samen met jou aan de doelen 
die je wilt bereiken. Van sociaal 
netwerk, relaties, inkomen en 
dagbesteding tot geestelijke en 
fysieke gezondheid. 

Specifieke doelgroepen 
Voor bijzondere doelgroepen met 
een psychiatrische diagnose of 
complexe psychosociale proble-
matiek biedt RIBW AVV specia-
listische begeleiding. Dit doen we 
voor ouderen met een intensieve 
verzorgings behoefte, asielzoekers, 
mensen met een forensisch 
psychiatrische diagnose, dak- en 
thuislozen, mensen met autisme, 
korsakov of niet-aangeboren 
hersen letsel, moeders met 
kinderen en doven en slecht-
horenden. 

Je wilt weer grip krijgen. Op jezelf, 
je leven, waar je woont en werkt. 
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 
begeleidt volwassenen en jongeren 
vanaf 16 jaar bij wonen, werken 
en leven. Onze cliënten hebben 
 allemaal een eigen achtergrond, 
een eigen verleden. Wat cliënten 
 gemeen hebben, is dat ze kampen 
met een psychische kwetsbaarheid 
waardoor hun leven ontregeld is. 

herstellen? dat kan!
Weer grip op je leven krijgen, ervaren dat de kwaliteit van 
je leven verbetert. Zijn wie je bent: met je kwetsbaarheid 
én je krachten en mogelijkheden. RIBW Arnhem & Veluwe 
Vallei noemt dit ‘herstellen’. Daar werken we aan, samen 
met jou. Herstellen betekent niet dat je per se geen 
klachten meer zult ervaren. Maar wel dat je je eigen leven 
weer op de rit krijgt. Met onze begeleiding helpen we je 
op weg. We onderzoeken samen wat voor jou werkt: 
vanuit je eigen huis, of –  tijdelijk – in een beschermende 
woonomgeving. Op zo’n manier dat je het leven weer 
beter aankunt en er weer grip op krijgt.

SAMENWERKEN 
VANUIT IEDERS  

EXPERTISE

CLIËNT

RIBW AVV
BEGELEIDING

NETWERK
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‘Ik worstel 
wel, maar 
ik ben niet 
zwak’

Het gaat goed met Roos Clappers 
(37). Toch valt het leven haar soms 
zwaar. Ze krijgt langdurige begelei
ding van RIBW AVV om beter om te 
gaan met haar psychische kwets
baarheid. Haar gezinsleven heeft ze 
op orde, al gaat haar eigen gemoeds
toestand behoorlijk op en neer. 
“Je leert werken met wat je hebt.”

“Ik heb borderline, PTSS en een 
angst- en paniekstoornis. Dat gaat 
niet meer over en dat vind ik lastig te 
accepteren. Toch heb ik een steeds 
leuker leven. Dankzij mijn persoonlijk 
begeleider en gerichte therapie heb ik 
technieken geleerd om het leven het 
hoofd te bieden. Naar buiten gaan, 
mezelf door paniek heen praten. Ik heb 
co-ouderschap; voor mijn kinderen ben 
ik een normaal functionerende moeder. 
Maar op de dagen dat ze er niet zijn, 
vind ik het moeilijk om mezelf te 
 motiveren. Dankzij RIBW AVV heb  
ik nieuwe doelen gekregen. Als ZO- 
ambassadeur help ik andere cliënten. 
Ik organiseer ook activiteiten en ik leid 
een zingevingsproject. Ik zou wel meer 
willen doen als ervaringsdeskundige.  
Ik heb het gevoel dat veel hulpverle-
ners niet weten wat een psychische 
kwetsbaarheid precies inhoudt. 
Zelfbeschadiging bijvoorbeeld, leidt  
bij veel huisartsen tot onbegrip. RIBW 
AVV doet het fantastisch, maar ik merk 
dat niet alle zorgverleners begrijpen 
hoe zwaar dit is. Stel je voor: heb je 
jezelf eindelijk met lood in de schoe-
nen naar de huisarts gesleept, voel je 
je alsnog een soort freak. Daar is echt 
nog een wereld te winnen. Dit soort 
doelen geven mij de kracht om door  
te gaan. Ieder heeft zijn eigen kruis  
te dragen, dit is het mijne. Ik worstel 
wel, maar ik ben niet zwak of minder 
dan andere mensen. Dat heb ik wel 
geleerd.”

roos
clappers



ONS AANBOD   |   7

Weer meedoen in de samenleving. Jezelf beter leren begrijpen, 
werken aan een betekenisvol leven. Bij RIBW Arnhem & Veluwe 
Vallei gaat het om jou. Wij begeleiden jou in het proces dat je 
doormaakt om weer grip op je leven te krijgen. Zo veel moge-
lijk in je eigen leefomgeving en vanuit je eigen thuissituatie. 
Of je nu kortdurend ondersteuning nodig hebt om je leven 
weer op de rit te krijgen, een tijdelijke ‘time-out’ of langdurige 
begeleiding in een beschermende omgeving: in Arnhem en de 
Veluwe Vallei zijn we altijd dichtbij. 

onze dienstverlening afgestemd op jou 

Wat hebben
we je te 
 bieden? 

Werken vanuit het hart
Wij doen ons werk zo veel mogelijk 
in jouw eigen omgeving. Waarom? 
In je eigen huis en buurt, dicht bij 
familie, vrienden en andere 
beken den verloopt je herstel proces 
vaak beter. We bieden individuele 
begeleiding aan huis, passend bij 

wat nodig is. Onze specialistische 
begeleiding is als een vangnet, met 
in het hart een  regiokantoor. In de 
wijk vind je verder inloopruimtes 
en eetcafés. Dit zijn sociale 
trefpunten waar je gemakkelijk in 
contact kunt komen met andere 
mensen. 

Lees verder op pagina 8 >
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Waarmee kunnen 
we je ondersteunen?

Bijzondere vormen

Centraal wonen | Een groep 
woningen waar je zo zelf-
standig mogelijk woont en 

van ons ambulante begeleiding 
krijgt. Bewoners krijgen ook hulp 
en steun van elkaar.

Housing First | Voor ex- dak-
en thuislozen met een 
 psychische kwetsbaarheid. 

We kijken eerst of we een huis 
voor je kunnen regelen, daarna 
volgen de noodzakelijke begelei-
ding en zorg. 

Grip hebben op je leven
Om terugval te voorkomen  

wil je graag grip hebben op je eigen 
leven, maar dit valt je zwaar. In je 
eentje heb je het gevoel dat je steeds 
verder uit balans raakt. Wij onder - 
steunen je om zo zelfstandig 
mogelijk te leven. Dat doen we 
gewoon bij jou thuis, in de buurt 
van familie, vrienden en andere 
betrokkenen. Want in je eigen 
omgeving verloopt je herstel- 
 proces vaak beter. 
Wat? Om je een beeld te geven: 
meerdere maanden intensieve 
 begeleiding op maat. Je krijgt alle 
hulp die nodig is, zodat je zelf standig 
je leven kunt leiden.

Vinger aan de pols 
houden

Je woont op jezelf en hebt je leven 
weer aardig op orde. Maar je bent 
kwets baar. Dan ondersteunen we 
jou bij het omgaan met de uit-
dagingen van het dagelijks leven  
en in balans te blijven.
Wat? Om je een beeld te geven: 
gedurende een langere periode 
bekijken wat een passende 
frequentie is van begeleiding.

wat past bij jou?

Ik wil thuis herstellen
Begeleiding bij je thuis
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Tijdelijk beschermd 
wonen voor het  

(her)vinden van balans
Als thuis wonen even niet moge lijk 
is, kun je in een beschermende 
woning begeleiding krijgen. Je 
woont gewoon in de wijk, in een 
groep, en als dat niet lukt op een 
eenpersoons beschermd wonen-
plek. Je werkt aan balans in je leven 
en aan het stabiliseren van je 
kwetsbaarheid. Doel van de 
begeleiding is dat jij jezelf zo 
ontwikkelt, dat je weer op jezelf 
kunt wonen.
Wat? Intensieve begeleiding in een 
beschermende woonvorm, gericht 
op stabilisatie en weer zelfstandig 
 kunnen wonen en dit korter dan 
3 jaar.

Langdurig beschermd  
wonen met begeleiding

Als je te maken hebt met complexe 
en langdurige psychische kwets-
baarheid, vaak in combinatie met 
lichamelijke en chronische klachten, 
is zelfstandig wonen niet altijd 
mogelijk. In dat geval helpen we je 
om rust te brengen in je leven en 
om kwaliteit van leven te ervaren. 
Er is intensieve ondersteuning. 
Wat? Langdurige intensieve 
begeleiding in een beschermende 
woonvorm gericht op gewenste 
kwaliteit van leven en dit langer  
dan 3 jaar.

Een terugval of  
opname voorkomen

Soms heb je tijdelijk extra 
 ondersteuning nodig. Dan kun je 
een beroep doen op intensieve 
 begeleiding thuis. Bijvoorbeeld  
om een terugval naar beschermd 
wonen of opname in een behan del-
kliniek te voorkomen. Of als 
 geleidelijke  over gang van een 
 kliniek naar de thuissituatie.
Wat? Om je een beeld te geven: 
tijdelijk wekelijks een passend aantal 
uren  begeleiding thuis, gericht op 
zelf standig wonen.

De Waard | In deze tijdelijke 
woonvoorziening in de wijk 
krijg je een kortdurende 

intensieve begeleiding. Je versterkt 
je kracht en oefent je vaardigheden 
om stap voor stap weer op jezelf te 
wonen.

Buurtcirkels | Een buurt cirkel 
is een informeel  netwerk van 
buurt bewoners die bege lei-

ding nodig hebben om op zichzelf 
te kunnen wonen. Iedereen helpt 
elkaar, met onder steuning van een 
coach en vrijwilligers. 

Inloopruimtes | Wil je 
 nieuwe mensen ont-
moeten, iets actiefs doen, 

 dingen ondernemen? In onze 
 laagdrempelige inloopruimtes en 
-cafés ben je altijd welkom voor 
een  praatje of een leuke activiteit.

DICHT IN DE BUURT Je	vindt	ons	in		Arnhem	en	de	Veluwe	Vallei.	
Met	twaalf	regio	kantoren	en	laag	drempelige	inloop-	en	
	woonvoorzieningen	daaromheen,	zijn	we	altijd	in	de	buurt.		
Bij	je	specialistisch	begeleider	kun	je	steeds	terecht:	hij	of	zij	is	
jouw	vaste	aan	spreekpunt	en	bereikbaar	als	het	nodig	is.	

Ik heb een beschermende woon omgeving nodig
Begeleiding in Beschermd Wonen

Zorgbemiddeling 
Voor mensen die de weg 

naar of binnen de hulpverlening 
niet vinden. Of voor mensen die 
zorg mijden, maar wel dringend 
hulp nodig hebben. 

Je wordt afhankelijk van je behoefte geplaatst op onze 24 uurs 
locatie. Hier is de begeleiding 24 uur per dag bereikbaar en 
beschikbaar.
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Drie dagdelen per week is Marja 
Jansen (61) in de weer met koffie en 
thee schenken of bardienst draaien bij 
een zalencentrum. Ze voelt zich als 
een vis in het water in deze drukke, 
hectische omgeving. Werk is een van 
de vele dingen waar ze weer plezier in 
heeft nu ze is opgeklommen uit haar 
diepste dal. 

“Ik woonde tijdelijk bij mijn dochter, 
nadat ik mijn huis uit was gezet 
vanwege een huurachterstand.  
Mijn dochter merkte dat er veel dingen 
niet tot me doordrongen, zij heeft me 
aangespoord om me te laten opnemen. 
Ik at ook niet goed toen, hoorde 
stemmen. Ernstige psychoses, begrijp ik 
nu achteraf. Het rottige van stemmen 
horen is, dat het leven langs je heen 
gaat. Je kunt anderen in de werkelijke 
wereld niet echt horen. Na een tijd 
beschermd wonen bij Akkerwinde, ben 
ik hier in De Laar gekomen. Dit is mijn 
eigen woning die ik heb gekregen 
dankzij RIBW AVV. Een keer in de drie 
weken komt mijn begeleider. Die helpt 
me met van alles, vooral praktische 
dingen. Hij heeft me gewezen op een 
goede computercursus en momenteel 
volg ik een cursus budgetteren. Ik moet 
immers zelfstandig worden met mijn 
financiën nu mijn bewindvoering ten 
einde loopt. Ik word ook steeds 
zelfstandiger en dat maakt me echt blij. 
Het is zo fijn als je zelf dingen kunt! Ik 
mag zelfs weer werken. Werken in de 
horeca vind ik gezellig, het levert me 
ook veel nieuwe contacten op. Op de 
dagen dat ik niet werk ga ik fitnessen. 
Goed voor mijn cholesterol, en ik merk 
dat ik er sterker van word.  
Ik heb hoe langer hoe minder steun 
nodig. In het begin is het belangrijk om 
die hulp te accepteren, ook al zou je 
willen dat het niet nodig was. Maar ik 
had dit heel hard nodig om weer een 
fijn leven te krijgen.”

‘Ik heb 
weer een 
fijn  leven’

marja
jansen
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Je eigen krachten en mogelijkheden 
zien en benutten. Onze specialistische 
begeleiding is erop gericht dat jij weer 
grip krijgt op jouw leven. We kijken 
naar alle levensgebieden: van wonen 
tot gezondheid, van het opbouwen van 
een sociaal leven tot relaties. Bij voor-
keur werken we samen met andere 
partijen in een krachtig netwerk.  
Onze begeleiding is op maat en past  
bij wie jij bent, waar je staat en wat  
je nodig hebt om je leven op orde te 
krijgen. Zo kort als kan en zo lang als 
nodig. Doelgericht werk je toe naar 
meer zelfredzaamheid en zelfstandig-
heid. Heb je dat bereikt, dan ga je op 
eigen kracht verder. 

Lees verder op pagina 12 >
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gebieden. We gebruiken daarvoor een ‘persoonlijk 
krachtenprofiel’. Hierin lopen we langs allerlei levens-
domeinen: van lichamelijke en geestelijke gezondheid 
en sociaal netwerk tot je woon- en leefsituatie. Op elk 
domein kun je aangeven waar je wensen liggen en 
welke krachten er al zijn. Dit voorwerk vormt de basis 
voor een plan, dat is gericht op jouw herstelproces. 

Met een plan aan het werk
Samen met jouw specialistisch begeleider stel je een 
persoonlijk plan op. De wensen die voor jou het meest 
belangrijk zijn, zet je om in doelen die je wilt bereiken. 

Kennismaken: wie ben jij? 
Onze begeleiding begint altijd met persoonlijk contact 
tussen jou en je specialistisch begeleider. Centraal in 
dit contact staat het opbouwen van vertrouwen en het 
aangaan van een samenwerkingsrelatie. We onder-
zoeken samen wie jij bent, wat jij belangrijk vindt en 
waar jouw vragen, wensen en behoeften liggen.

In kaart brengen: waar sta jij?
Om voor jezelf in beeld te brengen waar je vragen  
of wensen liggen en welke dingen voor jou werken, 
onderzoeken we samen systematisch alle levens-

‘Je werkt doelgericht toe 
naar meer zelfredzaamheid 

en zelfstandigheid’



financiën

werk of 
dagbesteding

‘Levensgebieden’ 

waaraan je kunt werken: 

justitie

geestelijke 

gezondheid

fysieke 
gezondheid

huiselijke 

relaties

verslaving

dagelijks 

functioneren

sociaal 
netwerk

maat
schappelijke 

 participatie

huisvesting
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Op jezelf wonen? Je financiën op orde krijgen? Meer 
sociale contacten? In dit plan staat jouw herstelproces 
centraal. Samen met je begeleider en de mensen die 
voor jou belangrijk zijn, bepaal je welke stappen nodig 
zijn om je doelen te bereiken. In je eigen tempo werk 
je gericht toe naar het resultaat dat je voor ogen  
hebt. Jouw begeleider ondersteunt je in het herstel-
proces dat je doormaakt. Hij of zij is er altijd voor je, 
staat naast je als het nodig is. Op vaste momenten 
bespreken jullie de voortgang. Verandert er iets in je 
situatie, dan pas je jouw plan aan. 

‘Ondersteuning en begrip zijn 
belangrijk. Maar je hebt de touwtjes 

zo veel mogelijk zelf in handen’ 

SAMENWERKEN
VANUIT IEDERS 

EXPERTISE

CLIËNT

RIBW AVV
BEGELEIDING

NETWERK
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Wat de één helpend vindt, kan 
voor de ander beklemmend zijn. 
Het is daarom van belang dat je 
leert wat je nodig hebt en wat 
voor jou ondersteunend werkt.  
En hoe je dat vervolgens in eigen 
regie kunt realiseren. Wil je weten 
hoe zo’n traject eruit ziet? 
Specialistisch begeleider Jessica 
Gerritsen geeft tekst en uitleg.
“In onze herstelgerichte bege-
leiding staat het individuele 
herstelproces centraal”, begint 
Jessica. “Dat betekent dat we niet 
alleen kijken naar jouw kwetsbaar-
heid, maar vooral naar het proces 
dat je doormaakt om weer grip op 
je leven te krijgen. Wat speelt er in 
jouw leven, waarvan ben jij aan 
het herstellen, wat zou je graag 
willen veranderen en welke vorm 

Aan het werk met 
herstel onder steunende    begeleiding 

interview met specialistisch begeleider jessica gerritsen

RIBW AVV werkt herstelondersteunend. Dat betekent 
dat we in onze begeleiding jouw persoonlijke herstel
proces ondersteunen. We richten ons daarbij niet op 
het behandelen van aandoeningen en problemen, 
maar vooral op het hervinden van zin in het leven 
en van een betekenisvolle rol in de  samenleving. Zo 
persoonlijk als jouw herstelproces is, zo persoonlijk 
is ook onze ondersteuning.

van ondersteuning is nodig om dat 
te bereiken: het zijn belangrijke 
vragen in onze begeleiding. Op het 
moment dat je kwetsbaarheid op 
de voorgrond staat, kan het voor 
jou en je omgeving lastig zijn om te 
zien waar je krachten en mogelijk-
heden liggen. Als specialistisch 
begeleider kunnen we jou daarbij 
ondersteunen. We onderzoeken 
samen wat voor jou werkt, wat 
helpend is. Dat doen we op alle 
levensgebieden. Zo kijken we naar 
je woonsituatie, je relaties, je 
dagelijkse bezigheden, je finan-
ciën, je lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Maar ook verslaving 
en justitie kunnen een onderdeel 
zijn. Jij én je omgeving hebben  
op al die gebieden krachten en 
mogelijkheden die jou kunnen 
helpen om verder te komen.”

Waardevolle relatie
Als je leeft met een psychische 
kwetsbaarheid, kan het lastig zijn 
om in beweging te komen. Het kan 
je verlammen en passief maken.  
Er is hoop en perspectief nodig  
om weer in beweging te komen. 
Volgens Jessica is het dan ook heel 

systematisch 
rehabilitatie gericht 
 handelen
Onze werkwijze is gebaseerd op 
de wetenschappelijk bewezen 
methodiek Systematisch 
Rehabilitatie gericht Handelen 
(SRH). SRH richt zich op herstel, 
empowerment en ervarings-
deskundigheid. Herstel betekent 
dat je weer grip op je leven 
krijgt, jouw psychische kwets- 
 baarheid een plek kunt geven 
en nieuwe zingeving vindt.  
Je ontdekt wat je krachten en 
mogelijkheden zijn die je kunt 
inzetten om jouw leven verder 
vorm te geven.
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Aan het werk met 
herstel onder steunende    begeleiding 

belangrijk dat de specialistisch 
begeleider een waardevolle en 
persoonlijke relatie met de cliënt 
opbouwt. “Ik heb intensief contact 
met mijn cliënten. We voeren veel 
gesprekken, waarin we elkaar als 
mens ontmoeten. We praten over 
ons leven, onze dromen, de 
dingen die we moeilijk vinden, 
situaties die ons gelukkig maken. 
Het is echt niet zo dat de cliënt 
praat en ik luister. Juist door ook 
een deel van mijn eigen leven 
bloot te geven, door mijn 
eigen kwetsbaarheid te laten 
zien, kan ik mensen hoop en 
perspectief bieden. 
Natuurlijk is de begeleiding 
gericht op het herstelproces 
van de cliënt en niet op mijn 
eigen processen. Maar de 
gelijkwaardige relatie die  
ik aanga met de ander, is 
wel bepalend of het 
helpend is of niet.  
Op een gegeven 
moment zie je iets 
moois gebeuren in 
iemands zelfbeeld. 

herstelgericht werken
Bij herstelgerichte ondersteu-
ning is het individuele herstel-
proces leidend. Bij RIBW AVV 
houdt dat in dat wij niet alleen 
kijken naar jouw psychische 
kwetsbaarheid, maar naar alle 
levensgebieden. Elke cliënt 
heeft eigen mogelijkheden voor 
herstel. Het is onze uitdaging 
om samen de mogelijkheden te 
onderzoeken die jij als helpend 
ervaart in jouw herstelproces. 
Vervolgens ondersteunen we je 
ook bij de uitvoering van deze 
stappen. 

Lees verder op 

pagina 17 >



16   |   RIBW ARNHEM & VELUWE VALLEI

‘Ik kan zelf 
 aangeven wat 
ik  nodig heb’

Al bijna 20 jaar wordt Saskia Massop 
begeleid door RIBW AVV. De begelei
ders hebben haar door heel wat 
moeilijke momenten heen gesleept. 
Maar ze hebben haar ook gestimu
leerd om nieuwe stappen te zetten. 
“Hoe eng iets van tevoren ook lijkt, 
achteraf ben je blij dat je het toch 
gedaan hebt.” 

“Ik heb heel lang in groepen gewoond. 
Lekker veilig, altijd iemand in de buurt. 
Dus toen RIBW AVV zei dat ik er 
volgens hen klaar voor was om op 
mezelf te gaan wonen, was ik hele-
maal niet blij. En mijn angsten en 
problemen dan? Het heeft nog lang 
geduurd voor ik zelf ook inzag dat het 
een goede stap zou zijn. Nu woon ik 
sinds een aantal jaar in een apparte-
ment in een woonzorgcentrum waar ik 
begeleiding thuis krijg. Er stonden in 
die tijd wat woningen leeg, waardoor 
ook jonge mensen een appartement 
konden huren in het complex. Ik ben 
zó blij dat ik, ondanks al mijn twijfels, 
deze stap heb gezet. Het is fijn om een 
eigen plek te hebben, waar ik met mijn 
kat en hamster kan wonen. Natuurlijk 
zijn er moeilijke momenten. Ik heb een 
trouwe vriendenkring, haal veel kracht 
uit het geloof. En toch ben ik vaak 
eenzaam. Gelukkig kan ik altijd 
terugvallen op mijn RIBW AVV-begelei-
ders. Ik krijg 6 uur per week begelei-
ding. Vaak komen ze langs, soms 
hebben we contact via de app of chat. 
Ik kan dat zelf aangeven. Ze hebben 
me ook altijd gestimuleerd om actief 
te blijven. Ik trek er veel op uit, ook 
tijdens moeilijke periodes. Op stap met 
de wandelcoach, lekker sporten met 
mijn moeder, activiteiten organiseren 
voor andere cliënten: het helpt om 
mijn hoofd leeg te maken. In mijn 
leven heb ik hard moeten knokken, 
maar ik heb ook veel bereikt.”

saskia
massop



HERSTELONDERSTEUNENDE BEGELEIDING   |   17

Het vertrouwen in het eigen 
kunnen groeit. En hoe zelfverze-
kerder mensen worden, hoe meer 
ze de regie pakken over hun eigen 
leven.”

Gelijkwaardigheid
Jessica is heel duidelijk: herstel- 
len is iets wat mensen zelf doen. 
“Wij specialistisch begeleiders 
hebben slechts een bescheiden rol, 
namelijk cliënten ondersteunen  
in de herstelprocessen die ze 
doormaken. Geloof en vertrouwen 
zijn daarbij essentieel. Ik geloof in 
het herstel van de ander, in een 
volwaardig leven voor de ander. 
Een leven dat ertoe doet. Vanuit 
die basishouding sta ik naast 
cliënten, niet erboven. Ik geloof 
niet in hulpverleners die weten 
wat de ander nodig heeft, die 
plannen voor cliënten schrijven, 
die de touwtjes in handen houden. 

‘Hoe zelf-
verzekerder 
iemand wordt, 
hoe meer hij 
de regie over 
zijn eigen leven 
pakt’

Nee, de specialistisch begeleiders 
bij RIBW AVV hebben echt een 
gelijkwaardige relatie met 
cliënten. Samen zoeken we naar 
wat werkt voor iemand en wat 
niet. De cliënt beslist vervolgens 
zelf welke stappen helpend zijn 
om zijn of haar doel te bereiken.”

Weer grip op je leven
Gelijkwaardigheid, eigen regie, 
uitgaan van krachten: het zijn 
belangrijke kenmerken van de 
methodiek Systematisch Reha-
bilitatiegericht Handelen (SRH). 
Alle specialistische begeleiders 
van RIBW AVV werken volgens 
deze methodiek. “SRH richt zich 
op herstel, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid”, vertelt 
Jessica. “Waarbij herstel niet 
hetzelfde is als genezing. SRH ziet 
herstellen als herwinnen, terug-
krijgen, heroveren, bevrijden of 

specialistisch begeleiders
Herstelgerichte ondersteuning krijg je  
van specialistische begeleiders. Onze 
begeleiders hebben veel kennis van  
en ervaring met psychiatrische aandoe-
ningen: zij weten waar cliënten tegen-
aan lopen. Samen met jouw begeleider 
bepaal je welke ondersteuning het beste 
lijkt voor jou. De begeleider is jouw 
eerste aanspreekpunt en coördineert 
de onder  steuning die jij passend vindt. 
Om je goed te ondersteunen werkt de 
begeleider actief samen met mensen die 
belangrijk zijn voor jou. Denk aan collega’s, 
familie, het wijkteam*, wijkbewoners 
en andere samenwerkingspartners. 
Alles gebeurt in overleg: jij hebt de regie. 
En onze ondersteuning is altijd tijdelijk.

Lees verder op pagina 18 >

Vervolg pagina 15 >

SAMENWERKEN 
VANUIT IEDERS  

EXPERTISE

CLIËNT

RIBW AVV
BEGELEIDING

NETWERK

* Sommige gemeenten noemen het wijkteam anders, 

bijvoorbeeld sociaal loket of sociaal team.  
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Ervarings deskundigen     en ZOambassadeurs

“Ervaringsdeskundigheid kan heel 
belangrijk zijn voor de begeleiding 
van cliënten. Als ervaringsdeskun-
digen weten we uiteraard niet 
precies wat een cliënt meemaakt 
en wat hij voelt. Maar omdat we 
zelf een vergelijkbaar proces 
hebben doorgemaakt, kunnen we 
wel verbinding maken. Cliënten 
vinden het vaak makkelijker om 
zich naar ons te uiten. Ze nemen 
ook sneller iets aan van iemand die 
hetzelfde heeft meegemaakt. Wij 
zijn het levende bewijs dat je kunt 
leren leven met je kwetsbaarheid. 
Dat het wel degelijk mogelijk is om 
je blik op de toekomst te richten, 
ondanks je problemen. Ons verhaal 
vormt een bron van inspiratie voor 
cliënten én begeleiders. In onze 
begeleiding staat gelijkwaardigheid 
voorop. Het is niet de bege leider  

die beslist wat een cliënt nodig 
heeft of wat hij wil bereiken. 

Dat doet hij zelf.”
Paul & Isabelle

De aanpak van RIBW AVV is gericht op jouw herstel, op jouw 
eigen krachten en mogelijkheden. Dat betekent dat jij eigen 
keuzes maakt als het gaat om een zo zelfstandig mogelijk leven 
en meedoen in de maatschappij. Onze ZO-ambassadeurs en 
ervaringsdeskundig medewerkers kunnen je helpen om je weg  
te vinden en stappen te zetten.

Hulp van 
 ervaringsdeskundigen
Je kunt ook begeleiding krijgen 
van een ervaringsdeskundige. Dat 
is een medewerker die zelf ooit 
cliënt is geweest. Ervaringsdes-
kundigen weten als geen ander 
wat het betekent om met een 
psychiatrische kwetsbaarheid je 
leven weer op de rit te krijgen. 
Vanuit hun eigen ervaring kunnen 
zij vaak goed helpen, steunen en 
motiveren. Ervaringsdeskundigen 
kunnen je hoop en perspectief 
bieden, door te laten zien dat er 
een toekomst is. Ervaring werkt! 

‘Ik bied mensen hoop en 
perspectief, juist door 

mijn eigen kwetsbaarheid 
te laten zien’

opnieuw balans vinden. Het gaat 
erom dat het uiteindelijk weer lukt 
om grip op je leven te krijgen, dat 
je ervaart dat de kwaliteit van je 
leven verbetert. Ons uitgangspunt 
is: je hebt een psychische kwets-
baarheid, maar we gaan uit van  
je kracht. Herstellen doe je niet 
zozeer binnen de RIBW AVV- 
omgeving, maar in de samen-
leving. Het is belangrijk dat jij je 
maatschappelijke rollen behoudt 
of weer gaat vervullen. Dat helpt 
bij je herstel. Daarom hebben wij 
in onze begeleiding ook aandacht 
voor het verlies van maatschap-
pelijke rollen en het behoud of de 
versterking ervan. We stimuleren 
en ondersteunen jou om deel uit 
te maken van de maatschappij. 
Het maakt me zo blij als ik zie  
hoe cliënten vanuit hun eigen 
kracht weer grip op hun leven 
gaan ervaren. Dat ik daaraan  
met mijn ondersteuning heb 
bijgedragen, voelt dan bijna als 
een cadeautje.” 
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Ervarings deskundigen     en ZOambassadeurs

“Noem me een aanspreekpunt, informatiebron, medeorganisator, coördi-
nator of luisterend oor: het klopt allemaal. Als vrijwillig ZO-ambassadeur 
ga ik op zoek naar cliëntbehoeften en vertaal ik deze in herstelgerichte 
activiteiten. Dat kan van alles zijn: paastakken maken, een voetbaltoernooi, 
een toneelvoorstelling, maar ook themabijeenkomsten of bedrijfsbezoeken. 
Sommige activiteiten zijn heel laagdrempelig, andere zijn gericht op 
cliënten die wat verder zijn. Wat de activiteiten gemeen hebben, is dat ze 
bijdragen aan het herstel van cliënten. Een praatje maken met iemand 
anders, iets ondernemen samen, nieuwe dingen leren: het is leuk én het 
verruimt je blik. Ik probeer cliënten op allerlei manieren enthousiast te 
krijgen voor ZO-activiteiten. Als het nodig is, zoek ik ze persoonlijk op!”
Leo van Lunenburg

ZO doen we dat
RIBW AVV heeft een visie op herstel ‘ZO’. ZO staat voor ‘Zelf’ en ‘Ontwikke-
ling’ en markeert de richting die jij kiest om tot herstel te komen. Om zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen leven en mee te doen in de maatschappij. 
Wij geloven in wie je bent, zien jou zoals je bent: met je kwetsbaarheid 
maar vooral met je krachten en mogelijkheden. Onze ZO-ambassadeurs 
zijn het gezicht van ons gedachtegoed. Zij (mede-)organiseren activiteiten, 
waarbij herstel voorop staat. 

Zelfhulp: cursussen  
en trainingen
Het (her)ontdekken van je 
per soonlijke kwaliteiten kan  
best lastig zijn. Waar ben je goed 
in, wat vind je écht leuk? Een 
herstelcursus of hersteltraining 
kan je helpen om daarachter te 
komen. In zo’n training of cursus 
deel je ervaringen met mede-
cursisten en gaan jullie samen  
aan de slag met herstel. Dat doen 
jullie onder begeleiding van een 
ervaringsdeskundige. Gedachten 
zoals ‘het lukt toch niet’ of ‘ik kan 
het niet’ proberen we te door-
breken. Zoals bij de WRAP-cursus, 
waarbij je actieplannen opstelt 
voor je eigen welbevinden. Of de 
schrijfcursus ‘Krachtverhalen’ 
waarin je dromen, wensen en 
doelen centraal staan. Het aanbod 
is divers en wisselt regelmatig. 

Cursussen en trainingen waar 
je aan mee kunt doen zijn 
bijvoorbeeld:  
• Herstel (op)stap
• WRAP
• Leven op rolletjes
• Wijzer Werken Met Ervaring

Meer informatie: zo.ribwavv.nl 
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‘zeker-
heden’

10 
Zo werk je 
samen met ons 
aan herstel

Optimistisch  
We gaan uit van je  
mogelijkheden en 
kracht.

3

Houvast Je staat er 
niet alleen voor. Op je 
persoonlijk begeleider 
kun je terug  vallen als 
het nodig is. Je bege- 
 leider is dichtbij en in 
de buurt.

8

Gelijkwaardig  
Je begeleider staat  
naast je, niet boven je.

4

Luisterend Je wordt 
gehoord, gekend en 
begrepen. Je feedback 
wordt gewaardeerd, ook 
als deze kritisch is.

9

Ontwikkeling Je 
kiest je eigen tempo 
voor je ontwikkeling, 
afhankelijk van jouw 
herstelfase. 

5

Passie &  
vakkundigheid Je 
persoonlijk begeleider is 
deskundig, betrokken en 
professioneel. Dat ervaar 
je ook zo.

10

Verantwoordelijk 
Jij maakt je eigen keuzes en 
bepaalt waar je aan werkt.

1

Samen  Onze begelei-
ding is tijde lijk. Ook je 
eigen netwerk onder-
steunt je bij je herstel. 
Indien nodig helpen we  
je bij het versterken van 
je netwerk. We doen 
het samen!

6

Persoonlijk
Je mag zijn wie je bent. 
Jouw eigenheid wordt 
gewaardeerd.

2

Hoopvol We bieden 
hoop en perspectief  
om weer in  beweging  
te komen.

7
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Op zoek naar 
de diepere 

 betekenis van 
het leven

Na vele omzwervingen heeft Daan 
Smit (55) in Wolfheze rust gevonden. 
Hier krijgt hij alle ruimte om zichzelf 
te zijn. Voor Daan betekent dat: veel 
lezen en nadenken over de zin van 
het leven. Maar ook koffiedrinken 
met huisgenoten, een spelletje 
spelen en lange wandelingen maken. 
Op zondag verzorgt hij de lezing in  
de kerk. “Ik wil iets bijdragen.” 

“Op de middelbare school kwam ik 
erachter dat ik anders was. Ik voelde 
me niet thuis tussen de anderen. 
Drugs zag ik als een uitweg. Vlak voor 
mijn havo-eindexamen haakte ik af, 
een paar jaar later kreeg ik mijn eerste 
psychose. Ik ben vaak opgenomen 
geweest, ook gedwongen. En ik ben  
op allerlei manieren behandeld: met 
medicijnen, therapie. Tien jaar geleden 
kwam ik in deze groepswoning terecht. 
Sindsdien is er rust in mijn leven. Ik 
gebruik nu veel minder medicijnen, 
alleen het hoognodige. Mijn grote 
passie is het onderzoeken van de 
diepere betekenis van het leven.  
Ik geloof in een hogere macht 
waarmee ik vanuit mijn aardse leven 
in verbinding sta. Inspiratie haal ik  
uit boeken over esoterie en vroeg-
christelijke stromingen: gnostiek, de 
Nag Hammadigeschriften. Geloof en 
spiritualiteit zijn belangrijk voor me. 
Als er geen God zou zijn die me 
vast hield, had ik hier niet gezeten.  
Ik bezoek de bijbelclub, verzorg bijna 
elke zondag de lezing in de kerk. En ik 
breng elk jaar een paar dagen door in 
een klooster. Ik houd van stilte, maar 
ook van gezelschap. Ik vind het leuk 
om koffie te drinken met bewoners of 
begeleiders, een praatje te maken of 
een spelletje te doen. Met mijn ouders, 
zus en nichtje ben ik pas nog uit eten 
geweest voor mijn verjaardag. Daar 
geniet ik echt van.”

daan
smit
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een plek in de maatschappij vinden

Stap voor stap 
weer meedoen
Meedoen in de maatschappij: voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 
is dat niet altijd vanzelfsprekend. Maar meedoen draagt wel bij aan je herstel. 
Het biedt je de kans nieuwe mensen te ontmoeten, dingen te ondernemen. 
Meedoen geeft je ook zelfvertrouwen. Dat ‘meedoen’ kan op allerlei manieren: 
van deelnemen aan wijk activiteiten tot (vrijwilligers) werk. Samen met RIBW 
AVV ga je op zoek naar wat voor jou het beste werkt. Weten hoe dat werkt? 
Hiernaast zetten we een aantal vragen en antwoorden op een rij. 

Wil je graag aan het werk? Vraag dan naar de 
mogelijkheden van IPS. Je IPS-begeleider helpt 
je dan met werk zoeken, vinden en  behouden. 
Je krijgt  intensieve begeleiding en training om 
goed te functioneren. Ook als je op je werk 
problemen ervaart vanwege je psychische 
kwetsbaarheid, kun je gebruik maken van een 
IPS-traject.

Meedoen doe je op basis van jouw 
kracht en mogelijkheden. In 
contact komen met anderen is 
vaak een belangrijke eerste stap. 
Misschien geldt dat niet voor jou, 
wil jij bijvoorbeeld terug naar 
school of aan het werk. Wat jouw 
doel ook is: we gaan ervoor!

Uit je isolement Op stap met 
de wandelcoach bijvoorbeeld.

  1

  2
Sociale contacten buitenshuis 
Onze laagdrempelige inloop-
ruimtes en eetcafés zijn dé plek 
voor een kopje koffie, een praatje 
en wat gezelligheid.

Doe mee aan een activiteit 
Van schilderen tot bedrijfs-
bezoek, van bakken tot fitness: 
dingen doén is niet alleen leuk, 
maar helpt je ook verder! 

  3

aan het werk 
met IPS

Meedoen in 
stappen
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Wat bedoelen jullie met 
 ‘meedoen’? Meedoen, of 
participeren in de samenleving, is 
voor iedereen anders. We kijken 
samen met jou wat bij jou past, 
waar je je goed bij voelt. Meedoen 
kan zijn: een kopje koffie drinken 
in het inloopcentrum. Deelnemen 
aan een activiteit of een uurtje 
sporten met mede-cliënten. Maar 
ook vrijwilligerswerk is een vorm 
van meedoen.
 
Hoe draagt meedoen bij 
aan mijn herstel? Als je in 
contact komt met anderen en 
betrokken bent bij wat er om je 
heen gebeurt, lukt het vaak beter 
om de draad van het leven op te 
pakken en vast te houden. 
Daarnaast is het een prettig gevoel 
om ergens een steentje aan bij te 
kunnen dragen. Dat is ook nog 
eens goed voor je zelfvertrouwen. 

Wat als ik er nog niet klaar 
voor ben? We gaan uit van wat 
jij kunt. Als je een geïsoleerd leven 
leidt, kan het al een grote stap zijn 
om onder de mensen te komen. 
Dan moedigen we je aan en 
helpen je om die eerste stap te 

  6
Een reguliere baan Je bent 
klaar voor de arbeidsmarkt.  
Wil je je ervaringen inzetten om 
anderen te helpen? Word dan 
ervaringsdeskundig medewerker. 

(Weer) aan het werk? Een 
nieuwe fase in je leven! RIBW 
AVV begeleidt je bij het vinden 
of behouden van werk.

  5

  4 

Onbetaald werk Als vrijwilli-
ger kun je veel betekenen voor 
andere mensen. Het verrijkt je 
leven en vaak is het de eerste 
stap naar betaald werk. 

RIBW AVV is ook betrokken bij 
speciale beweegprogramma’s.  
En we doen meer: denk aan wel - 
zijns activiteiten, geïndiceerde 
dagbesteding en (betaald) werk. 

Is een opleiding of werk ook 
mogelijk? Zeker. RIBW AVV is 
betrokken bij leerwerktrajecten, 
gericht op betaald en onbetaald 
werk. Daarover maken we 
concrete afspraken met werk-
gevers en opleidingsorganisaties. 
Via zo’n traject krijg je weer 
uitzicht op passend werk. Dat 
passend werk kan variëren van 
arbeidsmatig vrijwilligerswerk  
tot een reguliere baan.

Kan ik als cliënt ook actief 
worden binnen RIBW AVV? 
Op meerdere manieren zelfs.  
Je kunt bijvoorbeeld als kwartier-
maker of ZO-ambassadeur aan de 
slag. Je organiseert dan zelf acti -
viteiten voor cliënten. De kwartier-
maker maakt verder mensen weg-
wijs in de wijk. Wil je meedenken 
over de inrichting en uitvoering 
van de zorg van RIBW AVV? Dat 
kan in onze cliëntenraad en in 
onze regionale adviesraden. 

‘Het is fijn om  
ergens een steentje  
aan bij te dragen’
zetten. Bijvoorbeeld door mee te 
doen aan een activiteit in een 
wijkcentrum, op stap te gaan met 
een wandelcoach of een kop koffie 
te drinken in een van de inloop-
ruimtes of eetcafés. Als je klaar 
bent voor een volgende stap, 
helpen we je daarbij. 

Hoe vind ik een passende 
 activiteit? Er zijn allerlei 
activiteiten waaraan je kunt 
deelnemen. In alle regio’s biedt 
RIBW AVV laagdrempelige 
inloopmogelijkheden in de wijk. 
Vaak worden deze geleid door 
cliënten die net als jij te maken 
hebben gehad met ups-and-downs. 
Op die manier leg je op een veilige 
manier contact met anderen. 
Samen met lokale zorgpartners, 
maatschappelijke organisaties, 
vrijwilligersorganisaties en 
ondernemers organiseren we 
sportieve of creatieve activiteiten. 
Bijvoorbeeld in het Kunstportaal. 
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We zijn altijd op zoek naar samenwerking. Met familie, vrienden, buren, 
vrijwilligers. Maar ook met andere zorgprofessionals en maatschappelijke 
instanties waarmee jij te maken hebt. Waarom? Als iedereen zijn eigen 
sterke punten inzet in de samenwerking, bereiken we samen het beste 
resultaat. En dat is voor iedereen prettig! 

Samenwerken in   de buurt
gebruikmaken van elkaars kennis en kunde

Samen werken aan  
jouw herstel
Alles draait om jouw herstelproces. 
Welke stappen en mensen helpen 
om jouw doelen te bereiken? 
Welke steun uit je persoon lijke 
netwerk, jouw directe omgeving, 
is daarin belangrijk? Samen 
stemmen we de begeleiding 
zorgvuldig af. Er wordt zoveel 
mogelijk samengewerkt met de 
voor jou belangrijke mensen.  
Waar nodig stimuleren we je  
om een persoonlijk netwerk op  
te bouwen of je netwerk te 
versterken.

vrijwilligerswerk biedt  perspectief
“Ik ben hersteld van een alcoholverslaving. Nu 
sta ik op het punt op mezelf te gaan wonen, 
daarna kan ik officieel starten als vrijwil liger 
voor de buurtcirkel. Dit vrijwil ligerswerk biedt 
mij toekomstperspectief, zodat ik niet in een 
zwart gat val na de verhuizing. Ik vind het ook 
belangrijk om iets terug te geven aan de 
maatschappij, want ik heb veel gekregen. 
Buurtcirkel is een goed initiatief. Het gaat 
steeds om de vraag: hoe kunnen we elkaar 
helpen? Zo heb ik eens bij een dame de tuin 
onderhanden genomen, zij heeft mijn jas 
gerepareerd. Omdat je dit in de buurt organi-
seert, leer je elkaar beter kennen. Dat draagt bij 
aan een leuke, prettige buurt. Ik ben nu een 
soort ambassadeur voor buurtcirkel. Zelfs als ik 
weer betaald werk krijg, wil ik dit blijven doen.” 
René, bewoner/cliënt RIBW, vrijwilliger bij 
buurtcirkel 

‘We werken samen met jou en 
de mensen uit je omgeving die je 

tot steun willen zijn’ 
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Samenwerken in   de buurt
RIBW AVV ondersteunt
Jij hebt de regie over jouw 
herstelproces. Maar dat betekent 
niet dat je alles alleen moet doen! 
Er zijn allerlei mensen die je 
kunnen ondersteunen om weer 
grip te krijgen op je leven. Je 
persoonlijk begeleider bij RIBW 
AVV bijvoorbeeld. Bij hem of haar 
kun je altijd terecht. Onze vrij wil- 
ligers en kwartiermakers kunnen 
je helpen om nieuwe mensen te 
ontmoeten en dingen te onder-
nemen. Misschien vind je het fijn 
om met andere cliënten in contact 
te komen. Dat kan op allerlei 
manieren, bijvoorbeeld in onze 
inloop- en ontmoetingsruimtes. 
We proberen ook mensen uit je 
directe omgeving bij je herstel-
proces te betrekken. Denk aan je 
familie, vrienden en buurtgenoten. 

Inzet van je persoonlijke 
netwerk
Wat is de beste begeleiding?  
Heb je veel of weinig steun nodig? 
RIBW AVV kijkt of we mensen in  
je directe omgeving in kunnen 
zetten, zoals je familie, vrienden, 

lotgenoten, collega’s en buren. 
Zorgvuldig stemmen we de 
begelei ding af, stap voor stap 
stimuleren we je om een persoon-
lijk netwerk op te bouwen of je 
netwerk te versterken. 

Buurtcirkels: mensen  
voor elkaar
Wil je mensen ontmoeten?  
Met elkaar dingen ondernemen? 
Hiervoor zet RIBW AVV buurt cirkels 
op. Een buurtcirkel is een informeel 
netwerk van negen tot twaalf 
buurtbewoners. Het zijn allemaal 
mensen die een bepaalde mate 
van begeleiding nodig hebben om 
op zichzelf te kunnen wonen. Ze 
ondersteunen elkaar en krijgen 

ik kon echt de tijd  
nemen voor mensen
“Ik was als kwartiermaker zowat 
elke dag te vinden in koffiehuis  
De Oude Doelen in Arnhem. Vanuit 
hier probeerde ik activiteiten en 
wijkbewoners bij elkaar te brengen. 
Dat deed ik samen met een mede- 
 werker van welzijns organi satie 
Rijnstad. We waren er voor alle 
mensen in de wijk, niet alleen 
RIBW AVV-cliënten. We merkten 
dat er veel eenzaamheid is onder 
wijkbewoners. Het koffiehuis kan 
de eerste stap zijn om weer aan - 
sluiting te vinden in de wijk.  
We deden mee aan de burendag, 
zetten kunstprojecten op en 
hielpen mee aan het opgroenen 
van de straat. Elke maand is er een 
kwartiertafel, waar verschillende 
organisaties aanschuiven. Hier 
borrelen vaak allerlei leuke ideeën 
op, zoals workshops of bedrijfs-
bezoeken. Als kwartiermaker kon 
ik echt de tijd voor mensen nemen, 
hen helpen om weer stappen te 
zetten.” Gerhard van Londen, 
voormalig kwartiermaker 

Lees verder op pagina 26 >
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hulp van de buurtcirkelcoach en 
van vrijwilligers. Denk aan samen 
eten koken, elkaar helpen met een 
klus of net even dat duwtje in de 
rug geven om mee te doen aan  
een leuke activiteit. Buurtcirkels 
kunnen helpen om je zelfredzaam-
heid te vergroten. 

Ken je de kwartiermakers?
Kwartiermakers zijn bijzondere 
vrijwilligers die zelf cliënt zijn  
of zijn geweest. Als geen ander 
weten ze waar je tegenaan loopt 
en hoe lastig alledaagse dingen 
kunnen zijn. Wil je mensen uit 
jouw buurt ontmoeten? Zoek je 
aansluiting bij anderen in je wijk? 
Of weet je niet hoe je lid wordt 
van een vereniging? De kwartier-
maker vertelt je wat je kunt doen 
en wijst je de weg. Ze onder-
steunen je om weer deel uit te 
maken van de samenleving en  
te participeren.

Vrijwilligers
Bij het vergroten van je sociale 
netwerk spelen onze vrijwilligers 
een belangrijke rol. RIBW AVV 

beschikt over gemotiveerde 
vrijwilligers die graag iets voor  
een ander willen betekenen.  
Zij kunnen je helpen om je weg  
te vinden in de wijk. Maar onze 
vrijwilligers zijn er ook voor jou als 
je behoefte hebt aan gezelschap  
of een luisterend oor. 

Samenwerken met 
 maatschappelijke 
 partners
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 
werkt intensief samen met 
maatschappelijke partners: 
gemeenten, wijkteams, welzijns-
organisaties, woningbouw cor  po-
raties. Maar bijvoorbeeld ook met 
onder nemers. Samen proberen  
we jouw herstelproces en dat  
van andere cliënten maximaal  
te ondersteunen. Zo werken we 
samen met welzijnsorganisaties 
aan een breed en gevarieerd 
aanbod aan activiteiten en 
voorzieningen in de wijk. Van 
creatieve workshops en sport-
activiteiten tot een filmavond: 
voor ieder wat wils! 

Lees verder op pagina 28 >
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Claudia Gerritzen (44) woont op 
zichzelf in het centrum van Arnhem. 
Een heel verschil met hoe ze erbij zat 
op haar dieptepunt: toen was haar 
postadres de kliniek en stonden haar 
spullen in de opslag. “Soms kijk ik 
om me heen en kan ik niet geloven 
dat dit allemaal van mij is.”

“Het is een combinatie geweest van 
ADHD, erfelijke aanleg en de Achter-
hoek. In mijn jeugd was het geen kunst 
om aan alcohol te komen. Toen ik op 
mijn dertiende mijn eerste biertjes 
dronk, voelde dit al als een soort 
vlucht. Ik ben zeker de helft van mijn 
leven alcoholverslaafd geweest. Op het 
moment dat ik dat besefte, ben ik hulp 
gaan zoeken. Na diverse opnames 
kwam ik via RIBW AVV hier terecht, in 
een beschermd wonen-omgeving. 
Inmiddels staat het huis op mijn eigen 
naam. Mijn begeleidster heeft me 
daarbij heel goed geholpen. Natuurlijk: 
praktisch is er niet veel veranderd. 
Maar het geeft zo’n goed gevoel, een 
eigen thuis. Afgelopen winter besefte 
ik ineens hoe goed ik het volhield. De 
eerste anderhalf jaar na het stoppen 
met alcohol lag ik alleen maar op bed. 
Nu onderneem ik dingen. Ik ben net 
aangenomen bij STIP, waar ik vrijwil-
ligerswerk ga doen. Het contact met 
mijn ouders is hersteld en ik ga twee 
keer per week naar het eetcafé. Soms 
heb ik het nog zwaar hoor. Dan is het 
fijn om er even uit te zijn. In het 
Logeerhuis kun je voor een kleine 
bijdrage even opladen. Af en toe net 
wat je nodig hebt! Maar in algemene 
zin gaat het echt goed met mij. Ik kan 
nu zeggen dat ik een leven leid zonder 
verslaving. Ik ben ruim vier jaar clean 
en drie jaar nuchter. Ongelofelijk, maar 
waar.”

claudia
gerritzen

‘Eindelijk: 
een leven

zonder 
 verslaving’
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Samen met woningcorporaties 
werken we aan woningen waar 
cliënten veilig op zichzelf kunnen 
wonen. Zodat cliënten die dat 
willen en kunnen, een volgende 
stap kunnen zetten. 

Wijkteams
RIBW AVV werkt nauw samen  
met wijkteams om de best 
passende ondersteuning te 
kunnen geven. Zo kunnen we 
flexibel en effectief de inten siteit 
van begeleiding en zorg afstem-
men op veranderingen in je 
situatie. Bijvoorbeeld als het even 
wat minder met je gaat. Samen 
met gemeenten, UWV en werk-
gevers werken we aan plekken 
voor arbeidsmatige dag besteding.

samen sporten
“Ik ben eigenaar van een klein-
schalige sportschool in Arnhem- 
Zuid. Binnen het project Sportief 
Samenzijn werk ik samen met 
RIBW AVV. Ik begeleid verschillen-
de RIBW-cliënten bij het sporten. 
Dat kan fitness zijn, maar hoeft 
niet. We gaan ook buitensporten 
of doen een wedstrijdje. Afwis-
seling kan belangrijk zijn voor deze 
doelgroep. Net als persoonlijke 
aandacht. Ik heb gemerkt dat het 
voor mensen veel makkelijker 
wordt om te sporten als je als 
begeleider interesse toont en een 
band opbouwt. Ik ken de mensen 
bij naam en spoor hen elke keer 
aan om volgende week weer te 
komen. Een belangrijke stimulans! 
Loop ik ergens tegenaan in de 
begeleiding, dan kan ik altijd 
terecht bij de RIBW AVV-begelei-
ders die bij het project betrokken 
zijn. Ik ben zelf geen hulpverlener, 
dus het is fijn dat ik bij deze 
professionals terechtkan voor 
advies.” Emre Erinç, eigenaar van 
Fitness & Health Kronenburg

SAMENWERKEN 
VANUIT IEDERS  

EXPERTISE

CLIËNT

RIBW AVV
BEGELEIDING

NETWERK
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eindelijk thuis
“Het faillissement van mijn bedrijf en het einde van mijn huwelijk 
betekende het begin van een leven op straat. Acht jaar was ik dakloos,  
tot ik op het station in gesprek raakte met een man die hetzelfde had 
meegemaakt. Hij vertelde me dat hij nu via het Leger des Heils in een 
huis in Utrecht woonde. Er ging een knop om bij me: ik wilde ook weg 
van de straat, wilde een plek voor mezelf waar mijn kinderen me konden 
opzoeken. Het Leger des Heils in Arnhem regelde tijdelijke huisvesting 
voor me. Het Leger heeft goede contacten met RIBW AVV. Op die manier 
kwam ik in aanraking met Housing First. Nadat ik werd gebeld door RIBW 
AVV ging het allemaal heel snel: voor ik het wist woonde ik hier en had ik 
een begeleidster. Onwerkelijk! Ik heb de koelkast die hier staat letterlijk 
geknuffeld. Na twee jaar huren van RIBW AVV staat het huis nu op mijn 
naam. Vanochtend heb ik zelf een plank opgehangen om mijn koffie -
zetapparaat op te zetten. Ik ben thuis.” Rick Sopacua, kwam bij RIBW AVV 
terecht via het project Housing First

‘We werken 
samen met jou 
en de mensen 
uit je omgeving 
die je tot steun 
willen zijn’ 

Samenwerken met 
 zorgprofessionals
Onze specialistisch begeleider 
heeft een belangrijke regierol als 
het gaat om de hulp die je van 
andere zorgprofessionals en 
instanties krijgt. Daarom staan  
we altijd in contact met bijvoor-
beeld huisartsen, behandelaars, 
praktijkondersteuners ggz, 
gespecialiseerde ggz-instellingen 
en medewerkers van verslavings-
zorg. Samen kijken we hoe we jou 
steeds de ondersteuning kunnen 
bieden die jij het meest passend 
vindt in jouw herstelproces. Dat 
betekent ook dat we snel inspelen 
op veranderingen in je situatie. 
Heb je even wat meer hulp of 
specifieke onder steuning nodig? 
Dan zorgen we samen dat je die 
hulp ook krijgt. Ben je klaar voor 
een  volgende stap, dan passen we 
de begeleiding aan. 



Weer op 
eigen benen
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Evaluatie en afspraken
Er zijn allerlei redenen waarom de 
ondersteuning die je van RIBW 
AVV ontvangt stopt. Misschien 
verhuis je van een beschermende 
woonomgeving naar een eigen 
huis. In dat geval krijg je een andere 
vorm van begeleiding. Maar het kan 
ook zijn dat je geen ondersteuning 
meer nodig hebt. Voordat onze 
begeleiding stopt, heb je eerst nog 
een gesprek met je specialistisch 
begeleider. Tijdens dit gesprek 
kijken jullie terug op de begelei-
ding die je van ons ontvangen hebt. 
Jullie afspraken en evaluatie 
komen in je cliëntdossier. 

Grip hebben en houden
Je hebt er hard aan gewerkt om 
weer grip op je leven te krijgen. 
Het is nu belangrijk dat je ook grip 
houdt. Daarvoor heb je allerlei 
handvatten gekregen. Je weet nu 
beter waar je kwetsbaarheden, je 
krachten en je mogelijkheden 
liggen en hoe je daarmee om kunt 
gaan. Wij hebben veel vertrouwen 
in je. Toch kan het gebeuren dat je 
een terugval krijgt. In dat geval 
staat RIBW AVV weer voor je klaar. 
Je hebt wel een nieuwe beschik-
king nodig om je weer aan te 
melden. 

Elke vorm van specialistische begeleiding van RIBW 
Arnhem & Veluwe Vallei is tijdelijk. Onze hulp duurt zo 
kort als mogelijk en zo lang als nodig. Samen met ons 
werk jij aan jouw herstel, naar het moment dat je je 
leven weer op de rit hebt en zo zelfstandig mogelijk 
kunt meedoen in de maatschappij. Voel jij je sterk en 
kijk je uit naar de toekomst? Heb je een andere vorm 
van ondersteuning nodig? Dan stopt onze begeleiding.

• Dichtbij: we zorgen dat je 

zo lang mogelijk thuis  

kunt wonen of in een 

beschermende woonvorm 

in de wijk 

• Specialistische begelei-

ding op verschillende 

‘levens gebieden’ biedt 

structuur en stimuleert 

 zelf redzaamheid

• Een vaste begeleider  

zorgt voor houvast en 

continuïteit en houdt je 

scherp 

• Professionele standaard: 

onze medewerkers zijn 

goed opgeleid en ervaren 

in de omgang met mensen 

met een psychische 

kwetsbaarheid



Stap voor stap gaan we samen met jou aan 
het werk. Van de start van onze begeleiding 
en kennismaking tot een persoonlijk plan. 
Wist je dat je de meeste kosten vergoed krijgt 
uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)? Je hebt voor je aanmelding bij RIBW 
AVV een beschik king van de gemeente nodig. 
Neem contact op met het wijkteam in jouw 
gemeente. Of vraag je huisarts of behande-
laar ernaar. 

Aanmelden in stappen
Wil je je aanmelden voor ondersteuning of 
begeleiding van RIBW AVV? Houd dan rekening  
met de volgende stappen: 
• Een beschikking aanvragen. Dat kan via  

het wijkteam, de huisarts of behandelaar 
• Invullen aanmeldformulier op  

www.ribwavv.nl/contact/aanmelden
• Plaatsingsgesprek met jou, eventueel je 

naasten of je verwijzer, een medewerker  
van RIBW AVV. Tijdens het gesprek komen jouw 
wensen en behoeften aan bod en bespreken 
jullie de mogelijke invulling van de begeleiding. 

• Bij de start van de ondersteuning en begelei-
ding stellen we samen met jou een persoonlijk  
plan op 

We helpen je graag verder
Heb je vragen over RIBW AVV of over het 
 aanmelden? Wij helpen je graag verder. Op 
werkdagen kun je ons telefonisch bereiken via 
telefoonnummer (026) 442 42 36. Of je mailt  
ons via info@ribwavv.nl.

www.ribwavv.nl

Praktische 
 informatie 

• Ervaringsdeskundigen  

bieden hoop en perspectief

• Steeds op zoek naar de 

meerwaarde van samen

werking, met jouw netwerk 

en dat van ons

• We stimuleren persoonlijke 

groei en begeleiden naar 

werk

• Goede resultaten: we 

bege leiden jaarlijks meer dan 

2.000 mensen op weg naar 

een volwaardige plek in in de 

samenleving

• Hoge cliënttevredenheid: 7,7 

voor beschermd wonen en 8,2 

voor ambulante begeleiding
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‘Ik heb hard moeten 
knokken, maar ik 

heb ook veel bereikt’


