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Een kompas geeft inzicht in waar we staan en waar we naartoe willen. 
Niet alles is te voorspellen; de toekomst hebben we niet in de hand.  
Ook in de komende jaren zullen we daarom geregeld beoordelen  
of we nog de juiste koers varen. Ons Kompas geeft ons dan richting. 



De kracht van 
verbinding

SAMEN WERKEN AAN MEER LEVENSGELUK



“Ons vakmanschap vergroten. Het is 
 belangrijk dat we met elkaar blijven leren  
en doorontwikkelen, zodat we ook in de 
toekomst kwalitatieve zorg blijven leveren 
aan onze cliënten.” TAMARA RATERING – 
 BEGELEIDER EN SRH-DOCENT
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We werken in een omgeving waarin 
ook in de toekomst veel verandert.  
In onze maatschappij, op de arbeids
markt en in de zorg. Maar ook zullen er 
volop technologische ontwikkelingen 
en bedrijfsmatige veranderingen zijn.  
Voor alle nieuwe vraagstukken blijven 
we zoeken naar vernieuwende en 
creatieve antwoorden. Dit doen we 
met passie voor ons vak en samen  
met (zorg)partners in de wijk. Altijd 
met onze missie voor ogen: cliënten 
begeleiden op hun weg naar meer 
levensgeluk!

Voorwoord 
Voor je ligt ons Kompas voor de  toe komst: de nieuwe 
strategische koers. Het geeft een mooie inkijk in de 
manier waarop wij de komende vijf jaar onze cliënten 
de best passende begeleiding willen bieden. Hiermee 
gaan we de toekomst goed voorbereid en met ver
trouwen tegemoet.
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Kompas is van en voor ons allemaal.   
Medewerkers, cliënten, medezeggen
schap en cliëntvertegen woordiging. 
Met velen hebben we er hard aan 
gewerkt. Ik hoop van harte dat het  
een  inspiratiebron is en een houvast  
in ons dagelijks werk. Een levend 
document waaraan we met elkaar 
invulling geven. En dat ons allen 
ondersteunt bij het vinden van wat 
extra levensgeluk. Veel leesplezier 
gewenst! 

Hillegonde van den Berg, Raad van 
Bestuur RIBW AVV

‘De kracht van verbinding; samen 
werken aan meer levensgeluk’, is de 
titel van ons Kompas. Dit toont de 
onmisbare waarde die wij hechten  
aan samenwerking en de kracht die 
hieruit voortkomt in het realiseren  
van de meest passende begeleiding 
voor onze cliënten. 
In dit kompas lees je over onze missie, 
visie en over de kernwaarden: de 
drijf veren in ons werk. Als afgeleide 
hiervan staan we stil bij onze beloften 
aan cliënten en medewerkers: zaken 
waar we als collega’s samen voor staan 
en die cliënten van ons mogen ver
wachten. Het zijn beloften die we 
onszelf en elkaar als spiegel kunnen 
voorhouden om als vakman/vrouw 
met plezier ons werk te doen.  

Tot slot nemen we je mee in de 
 belangrijkste ontwikkelingen waar 
we mee te maken hebben. Om van 
hieruit te komen tot onze vier speer
punten voor de  komende vijf jaar. Dit 

‘Met vertrouwen 
onze toekomst 

tegemoet!’ 
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“Meelopen met cliënten op hun weg naar 
meer levensgeluk vind ik heel bijzonder.  
Het is een voorrecht om dit te faciliteren!”  
HILLEGONDE VAN DEN BERG – RAAD VAN BESTUUR





MISSIE, VISIE, 
KERNWAARDEN
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Wat is ons fundament, wat is onze toe-
komstdroom en wat zijn onze  drijfveren? 
Onze missie, visie en  kernwaarden geven 
antwoord op deze vragen. Ze vormen  
de basis van ons Kompas. We hielden  
ze op nieuw  tegen het licht. Door ons zelf  
de vraag te stellen wat de wereld van 
vandaag en morgen van ons verwacht.  
Ze bieden een houvast voor ons dagelijks 
handelen en helpen ons om op een 
 passende manier van betekenis te zijn 
voor onze cliënten. 
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Missie > Bij de missie gaat het om de bedoeling, het 
bestaansrecht of  fundament van onze organisatie: waar 
zijn wij van en waar staan we voor?  Het is het fundament 
van onze organisatie. 

Visie > Bij een visie gaat over onze toekomstdroom:  
wat willen wij als organisatie bereiken en welke bijdrage 
willen we leveren?

Kernwaarden > Onze kernwaarden zijn een belang
rijk onderdeel van ons Kompas. Ze zijn gebaseerd op onze 
drijfveren en intrinsieke motivatie. Het zijn waarden die 
inspireren en richting geven aan onze houding en gedrag, 
elke dag opnieuw.
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ONZE MISSIE: 
Mensen met een 
 psychische kwetsbaar
heid begeleiden op hun 
weg naar (meer) levens
geluk. Bij wonen, leren, 
leven en werken. Op het 
moment dat hun leven 
op meerdere gebieden 
is ontwricht.
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Nadere duiding:  
ons fundament
We begeleiden jongeren, volwassenen 
en ouderen bij wonen, leren, leven en 
werken. Zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving, bij voorkeur thuis.  
Met onze kennis en expertise van  
de ggz, onze ‘ggzbril’, onderscheiden 
we ons als specialist in het bieden van 
herstelgerichte begeleiding. Dat doen 
we zoveel mogelijk met bewezen 
effectieve methodieken. 
Hoop en perspectief: dat is het vertrek
punt van onze begeleiding. We onder

steunen cliënten in het (leren) leven 
met hun psychische kwetsbaarheid  
en helpen hen om weer grip te krijgen 
op hun leven. Zodat zij hun bestaan  
op eigen wijze vorm kunnen geven; 
met (zelf)ver trouwen en hernieuwde 
levenslust. 
Onze begeleiding is gericht op het 
versterken van eigen kracht; cliënten 
hebben zelf de regie in handen.  
Als het tijdelijk nodig is, maken we 
gebruik van onze professionele auto  
nomie, op basis van vooraf  gemaakte 
afspraken.
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Levensgeluk: 
een groot woord?
Voor cliënten maakt onze begeleiding – naar  
eigen zeggen – een wereld van  verschil. We bieden 
hen hoop en perspectief, een  hernieuwd geloof  
in  zichzelf. Dit mogen we toch met recht meer 
 levensgeluk noemen? 

Dick: “Een simpele glimlach zorgt 
ervoor dat ik mij gewaardeerd voel.”

 simpele glimlach 

Leo: “Een droom die uitkomt  
is dat ik zelfstandig ga wonen, 
zonder begeleiding!”

Ingrid: “Ik kan weer genieten, van 
hele kleine dingen. De lente, de 
zon, andere mensen.” 

Silvy: “Ik vond de kracht 
terug die ik had in mijn 
jonge jaren.”

 droom die uitkomt 

 kracht 

 weer genieten 
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Jeanne-Marie: “Samen een praatje 
maken, een kopje thee drinken of 
een stukje fietsen, zo kom ik uit 
mijn isolement.”

WAT BETEKENT 
LEVENSGELUK 

VOOR CLIËNTEN?

Wouter: “Toen ik voor het eerst de boodschappen 
in de kast zag staan en de kookgeuren in huis 
rook, voelde dat zo goed!”

Erik: “Een huis via Housing 
First! Ik ben zo blij met mijn 
eigen plek! Ik heb het gevoel 
dat ik weer leef!” 

Marieke: “Bij RIBW AVV heb  
ik leren geloven in mezelf. 
Ook ik heb iets te bieden.”

Sylvester: “Wandelen 
helpt mij om mijn 
hoofd leeg te maken, 
ik kijk er echt naar uit.”

 kookgeuren in huis 

 geloven in mezelf 

 eigen plek 

 wandelen 

 praatje maken 
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LEVENSGELUK:  
WAT BETEKENT DAT?

 familie   perspectief   samen zijn  
 zelfontwikkeling   vriendschap   
  vrijheid   gewaardeerd worden  
 gezondheid   jezelf mogen zijn   

 gezelligheid   vertrouwen   liefde   
 verbondenheid   er toe doen   

 tevredenheid   rust 
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“RIBW AVV denkt niet alleen als instelling voor 
beschermd wonen. Dat is hun kracht. Ook in  
het lokale veld brengen zij als professionals  
hun deskundigheid in.” ROB ENGELS – WETHOUDER 
GEMEENTE OVERBETUWE



ONZE VISIE: 
Ieder mens doet er 
toe, voelt zich thuis  
in de eigen omgeving 
en draagt bij vanuit 
eigen talenten en 
 mogelijkheden.
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Nadere duiding:  
onze toekomstdroom 
Ieder mens mag er zijn, met zijn  
eigen kwetsbaarheden én kwaliteiten. 
(Zelf)vertrouwen en besef van de 
‘eigen waarde’ vormen de basis voor 
groei en ontwikkeling.
We begeleiden cliënten in hun per
soonlijk herstelproces. Daarbij kijken 
we vooral naar de mens achter de 
cliënt. Evenwaardigheid, wederzijds 
respect en het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie vormen de basis 
van onze begeleiding. 
We stimuleren zelfstandigheid en 
autonomie door het vergroten van 
vaardigheden op alle relevante 

 levensgebieden. Onze focus ligt op  
het ontdekken, versterken en benutten 
van eigen talenten en mogelijkheden. 
Zo begeleiden we cliënten om op  
hun eigen passende manier een  
plek te vinden in de samenleving. 
Onze begeleiding ondersteunt   
cliënten in het vinden van een  
veilige en prettige leefomgeving en  
bij het opbouwen en onderhouden 
van een eigen (sociaal) netwerk. 
Samen realiseren we de best 
 pas sende begeleiding. Met  cliënten, 
naasten en collega’s. En met (zorg)
partners in de wijk, zoals buurt
bewoners, woning  bouw corporaties, 
gemeente en politie.
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Kernwaarden 
Wat drijft je om bij RIBW AVV te willen werken?  
Met welke houding sta je in je werk en wat kenmerkt 
je professioneel gedrag?  Kernwaarden zijn ons ethisch 
kompas: wat streven we ten diepste na? Ze gaan lang 
mee. Maar in en externe ontwikkelingen kunnen het 
nodig maken om er opnieuw naar te  kijken. Dat hebben 
we bij de totstandkoming van ons Kompas gedaan. 
Het heeft ertoe geleid dat twee van onze kernwaarden 
zijn aangepast. Nabij en  initiatiefrijk zijn onze nieuwe 
waarden. Zelf en samen hebben we behouden. Zij zijn 
voor ons nog steeds  belangrijk. Met deze vier kern
waarden gaan we de uitdagingen van de komende  
vijf jaar aan! 
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NABIJ 
Zonder oordeel zijn wij dichtbij. 
Toegewijd, betrokken en 
 persoonlijk. Voor onze cliënten,  
voor elkaar als collega’s en in  
ons netwerk. 

INITIATIEFRIJK
We kijken vooruit, zijn onder
zoekend, nemen initiatief en tonen 
daadkracht. In ons werk denken we 
in oplossingen en zijn we gericht op 
het creëren en het benutten van 
mogelijkheden en kansen. 

ZELF 
We waarderen de eigenheid van 
ieder mens en stimuleren (daad)
kracht en ontwikkeling van talenten. 
Eigenaarschap is voor ons vanzelf
sprekend: vanuit (zelf)vertrouwen 
en intrinsieke motivatie nemen we 
de regie over eigen leven en werk.

SAMEN 
Onze focus is gericht op samen
werking. Met cliënten, naasten, 
collega’s en samenwerkings
partners. We maken gebruik  
van elkaars kerncompetenties.  
Zo versterken we elkaar:  
1+1= 3
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ONZE 
BELOFTEN AAN 
MEDEWERKERS 

EN CLIËNTEN
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Je werk bepaalt een belangrijk deel van je leven. 
Wat maakt dat jij elke dag met plezier naar je werk 

gaat? Wat geeft jou het gevoel dat je dagelijks met passie  
je vak uitoefent? En wat is daarbij voor jou belangrijk: in de  

omgang met collega’s en met cliënten? Het is goed om met regel-
maat bij die vragen stil te staan. En belangrijk om hier een 

 gezamenlijk beeld en gevoel bij te hebben. Daarom dachten we na 
over welke houding en welk gedrag nu het beste passen bij onze 

kernwaarden en bij onze identiteit. De uitkomsten vertaalden we 
in onze beloften: een set voor medewerkers en een voor cliënten.
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Onze medewerkers-
beloften: 

hier staan we 
samen voor!

 Vakmanschap 
 & ontwikkeling 

Met passie en de juiste 
kennis en ervaring op 
zak, versta jij je vak.  

Je krijgt hierbij volop 
ruimte voor je persoon

lijke en profes sionele 
 ontwikkeling. 

 

2 31

 Werk-  
 plezier 

Je bent een betrokken en 
bevlogen collega. Je hebt 

samen met je collega’s 
plezier in je werk en met 

elkaar. Je krijgt waardering, 
waardeert elkaar, denkt 
met elkaar mee. Je bent 

trots op wat je doet. 

 Eigenaar- 
 schap   

Je toont graag eigenaar 
schap, staat voor wat je 

zegt en doet wat je 
belooft. Binnen je team 
en in de samenwerking 
met cliënten, naasten, 

collega’s en samen
werkingspartners. 
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 Regelruimte 
 & balans 

Je krijgt regelruimte 
binnen je werk. Om 

cliënten op maat de best 
passende begeleiding  
te bieden. En voor een 

gezonde werkprivé 
balans.  

Plezier in je werk hebben en samen met je collega’s onze  
cliënten verder brengen in hun herstel, direct of indirect.  
Dat vinden we belangrijk. Dat je trots bent op wat je doet, door 
die extra stap die je iedere keer weer zet als de situatie daar 
om vraagt. En dat je altijd kunt terugvallen op je collega’s.
Onze inventarisatie op dit onderwerp heeft geresulteerd in 
een vijftal beloften aan onszelf en aan elkaar. Samen maken 
we ze waar: medewerkers in het primair proces en in de 
ondersteunende diensten, het management en bestuur! 

 Initiatief 
 & daadkracht  

Je denkt graag  
in kansen en 

 mogelijkheden  
en benut ze.
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“Het woord ‘kordaat’ symboliseert voor 
mij de samenwerking met RIBW AVV. De 
lijnen zijn kort. We weten elkaar makkelijk 
te vinden. En als er problemen zijn, wordt  
er snel gehandeld.” LIESBETH VAN ASTEN – 
RAAD VAN BESTUUR VOLKSHUISVESTING



Onze cliëntbeloften: 
hier kun je bij ons  

op rekenen

 Hoop & 
 perspectief 

We zijn optimistisch en 
werken samen met jou 
aan het (her)vinden van 

je kracht, talenten en 
mogelijkheden. Zodat je 

met ons je eigen weg 
ontdekt naar herstel en 

meer levensgeluk. 

 Nabij 

Zonder oordeel staan we 
naast je. Je kunt rekenen 
op je persoonlijk begelei
der en het begeleidings

team. Samen zetten  
we ons maximaal in om 

jou verder te brengen. 
Waar nodig 24/7.  

 Veilig  

Jij kunt rekenen op  
een veilig, herstelonder

steunend klimaat. 
Binnen onze begeleiding 
en indien van toepassing 

op de BWlocatie waar  
je woont .
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Bij RIBW AVV vinden we het belangrijk dat we onze cliënten 
begeleiden op hun weg naar meer levens geluk. Dat we  
ze hoop en perspectief bieden. En dat ze onderweg naar 
herstel zoveel mogelijk zelf de regie houden. We staan 
naast onze cliënten en zijn er echt voor ze, in het bijzonder 
op het  moment dat ze dat het hardste nodig hebben.  
Wat belangrijk is voor hen, vinden we belangrijk voor ons
zelf. In samenwerking met cliënten hebben we een zestal 
beloften vastgelegd waar zij bij ons op mogen rekenen.  
En waar ze ons aan mogen houden. Elke dag opnieuw.

 Eigen  
 regie 

We stimuleren je om je 
te ontwikkelen en je 

persoonlijke doelen te 
halen. Jij maakt je eigen 

keuzes en samen 
 bepalen we waar je aan 
werkt, op basis van jouw 

intrinsieke motivatie.

 

 Begeleiding 
 op maat 

Je begeleider verstaat 
zijn vak om jou de best 
 passende herstelonder
steunende begeleiding 
te bieden. Persoonlijk 

maatwerk staat bij  
ons voorop!

 Aanspreekbaar 
 & respectvol 

De afspraken die we met 
je maken komen we na. 
Daar mag je ons altijd 

op aanspreken. Je wordt 
gezien, gehoord en 

gekend. We zijn respect
vol naar elkaar.

5 6 4
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ONTWIK KELINGEN
De wereld waarin wij ons werk doen, verandert.  

In dit hoofdstuk schetsen we kort de belangrijkste 
 ontwikkelingen waar we mee te maken hebben: op 

 maatschappelijk vlak, in de zorg, op de arbeidsmarkt  
en binnen de bedrijfsvoering. Ze zijn van invloed op ons 

werk, onze organisatie, ons vak en de manier waarop  
we samenwerken met onze cliënten en partners.
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Maatschappelijke 
 ontwikkelingen

Als we vooruitkijken, is het de verwachting dat de 
 omgeving van RIBW AVV de komende jaren turbulent 
zal zijn. Welke ontwikkelingen in de samenleving  
raken ons vakgebied, ons werk, de cliënten en onze 
organisatie? 
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Vraag naar ggz neemt toe
In de komende jaren neemt de vraag 
naar geestelijke gezondheidszorg 
verder toe. Niet alleen door vergrijzing, 
maar ook door een meer complexe 
samenleving. Omdat de capaciteit voor 
behandeling en beschermd wonen 
beperkt is, neemt het risico op nog 
langere wachttijden toe. Met als gevolg; 
meer verwarde personen op straat, 
meer crisismeldingen en meer dwang
opnames. De roep om de psychiatrie 
anders te organiseren groeit hierdoor. 

De financiële druk 
bij  gemeenten blijft 
 voortbestaan 
Al vanaf 2015 is er financiële druk bij 
gemeenten, na de invoering van de 
Wmo. Die druk zal verder toenemen. 
Voor de komende jaren verwachten  
we daarom opnieuw bezuinigingen; 
een nog grotere prijsdruk met daarbij 
een focus op het afschalen van zorg. 

De concurrentie op prijs zal toenemen 
tussen  aan bieders van ambulante 
zorg, met wisselende kwaliteits en 
kostenniveaus. Als investeringen in 
innovaties en kwaliteitsoptimalisaties 
daardoor uitblijven, leidt deze prijsdruk 
tot een verschraling van de ambulante 
zorg. 

Nieuwe regionale 
 samenwerkingsvormen
Door de groei van de zorgvraag, de 
financiële druk en de krapte op de 
arbeidsmarkt nemen de urgentie  
en de bereidheid toe om te komen  
tot nieuwe regio nale samenwerkings
vormen tussen gemeenten en zorg
organisaties en tussen zorgorganisa
ties onderling. Met als doel: voldoende 
beschikbaarheid van competente 
medewerkers die effectieve, betaalbare 
zorg kunnen blijven leveren, waardoor 
verschraling van de zorg voorkomen 
wordt. >
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Sociale samenhang en 
 structuur in de wijk 
 verzwakken 
Door individualisering verdwijnt de 
samenhang in de wijken. Waardoor 
deze steeds meer te karakteriseren  
zijn als ‘los zand’. Tegelijkertijd lijkt er 
een groeiende behoefte aan gedeelde 
‘voorzieningen’ in de eigen omgeving. 
Dit kan een goed aanknopingspunt  
zijn om de sociale samenhang weer  
te versterken. 

De balans tussen draagkracht 
en draaglast in de wijk 
 wankelt 
Inclusie en leefbaarheid (waaronder 
veiligheid) staan onder druk. In de 
sociaal minder draagkrachtige wijken 
met sociale huurwoningen wonen 
steeds meer kwetsbare groepen 
burgers. De draaglast is in deze wijken 
groter dan de draagkracht, waardoor 
de leefbaarheid onder druk staat. 

Inclusie wordt hierbij tevens bemoei
lijkt omdat incidenten in de wijk  
direct onderwerp van het politiek  
en maatschappelijk debat zijn. 

Tekort aan betaalbare 
 huurwoningen groeit 
We krijgen steeds meer te maken met 
eenpersoonshuishoudens. Voor deze 
groep ontstaat een nog groter woning
tekort. Voor onze cliënten betekent  
dit een risico op verstopping van 
behandel klinieken en minder mogelijk
heden voor uitstroom uit beschermd 
wonen. Ook het aantal mensen dat  
een zwervend bestaan leidt, neemt 
hierdoor naar verwachting toe.  
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“Herstelondersteunende zorg. 
Dat is het belangrijkste woord 
dat RIBW bij mij oproept.”
JESSICA HOONHOUD – BEGELEIDER 
& VOORZITTER OR



Ontwikkelingen in 
zorg, gezondheid & 
technologie
Ook in de zorg zien we belangrijke ontwikkelingen 
waar we als organisatie op in willen spelen. 

Ambulantisering en  
toename problematiek 
 binnen beschermd wonen
Steeds meer cliënten met complexe 
problematiek worden thuis begeleid  
en behandeld. Voor een groot deel van 
de mensen met een psychische kwets
baarheid is dit een goede ontwikkeling. 
Belangrijk aandachtspunt hierbij is  
dat de ernst van de problematiek in  
de thuissituatie toeneemt. Daarom  
is voldoende focus op preventie en 



aangevuld met individueel maatwerk. 
De cliënt ervaart hierdoor naar ver
wachting meer erkenning van de  
eigen problematiek, meer persoonlijke 
aandacht en meer vertrouwen in  
de voorgestelde aanpak op maat.  
De mogelijkheden voor maatwerk 
vergroten de professionele autonomie 
van de zorgverlener, wat een positief 
effect zal hebben op de waardering 
voor het vak door de zorgverleners.

Positieve gezondheid 
Niet de ziekte centraal stellen, maar 
het leiden van een betekenisvol leven. 
Dat is de gedachte achter het concept 
van positieve gezondheid. Het accent 
in zorg en begeleiding komt daarmee 
te liggen op het vergroten van veer
kracht en het versterken van weerbaar
heid, zodat cliënten beter om kunnen 
gaan met de fysieke, emotionele, 
sociale uitdagingen in het leven. 
Ervaringsdeskundigen krijgen een 
prominentere rol als het gaat om 
positieve gezondheid. >

vroegsignalering steeds belangrijker. 
Zo voorkomen we onnodige escalaties. 
Er is inmiddels bekend dat er ook 
grenzen zitten aan de ambulantise
ring. Er zal een groep cliënten blijven 
die beschermd wonen (tijdelijk) nodig  
heeft. Binnen beschermd wonen zien 
we een verdere toename van meer
voudige complexe psychische proble
men, waarbij veiligheidsvraagstukken 
een nog grotere rol gaan spelen. 

Toename nieuwe 
 zorgnetwerken 
Ggz in de wijk krijgt steeds meer vorm, 
nu en in de nabije toekomst. Daarbij  
is een nauwere samenwerking nodig  
van formele en informele zorg. 
 Mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten  
en zorgprofessionals werken samen  
als gelijkwaardige partners.

Gepersonaliseerde psychiatrie
Maatwerk in de ggz wordt meer de 
norm. De “one size fits all”gedachte 
heeft zijn tijd gehad. De zorgprogram
ma’s en zorgpaden zullen vaker worden 
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“Samen op zoek gaan naar mogelijk heden 
om onze cliënten op een  kwalitatief goede 
manier te helpen, rekening houdend met 
onze inkomsten.” KARIN REESING – RAAD 
VAN BESTUUR DRIEGASTHUIZENGROEP



Focus op gezonde levensstijl 
Er is meer behoefte aan ondersteuning 
bij een gezond leven. De kwaliteit van 
leven en de levensverwachting van 
cliënten met ernstige psychische  
pro blemen nemen hierdoor toe.  
Gezien de huidige, veel lagere levens
verwachting van deze cliëntengroep 
(zo’n twintig jaar korter dan de gemid
delde levensverwachting in Nederland) 
is het gericht aandacht hebben voor  
een gezonde levensstijl een belangrijke 
ontwikkeling.

Meer technische onder-
steuning voor cliënten 
Domotica en robotica, ondersteunings 
en gezondheidsapps, ehulpmiddelen 
voor (persoonlijke) veiligheid onder
steunen cliënten in de toekomst meer 
bij hun herstel. Corona heeft deze 
ontwikkeling nog verder versneld. De 
technische ondersteuning zal cliënten 
sneller zelfredzaam maken. En de 
toename van toekomstige, technische 
mogelijkheden zal cliënten steeds 
beter ondersteunen bij hun herstel. 

‘Ondersteuning  
bij een gezond  
leven is nodig’
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Technologische ontwik  ke-
lingen en flexibilisering 
arbeidsrelaties 
Mensen moeten zelfredzamer en  
ondernemender zijn om een plek  
op de arbeidsmarkt te krijgen en te 
behouden. We zien meer tijdelijke 
arbeidscontracten. De behoefte aan 
(mentale) ondersteuning om vol      
waardig mee te kunnen (blijven)  
doen in een veel eisende samenleving 
neemt toe. 

Ontwikkelingen: 
 arbeidsmarkt 
Het werkveld van onze medewerkers verandert de 
 komende jaren behoorlijk. Er wordt van hen steeds 
meer gevraagd. Tegelijkertijd wordt door de krapte op 
de arbeidsmarkt, onder andere door de vergrijzing, de 
druk op werkgevers groter om aantrekkelijk te blijven.

‘Zingeving en  
ontwikkeling worden 

belangrijker voor 
medewerkers’
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Krapte op de arbeidsmarkt 
neemt toe 
De personele problemen in de zorg 
groeien en worden inmiddels ook 
zichtbaar en voelbaar binnen de ggz. 
Door de werkdruk en toegenomen 
complexiteit in de zorg is in de afgelo
pen jaren het verzuim toegenomen en 
kiezen steeds meer zorgverleners voor 
een baan buiten de zorg. Daar komt  
bij dat meer professionals (zijn) gaan 
werken als zelfstandige zorgprofessio
nal. Beide ontwikkelingen leiden tot 
meer krapte op de arbeidsmarkt. 
Hierdoor is noodgedwongen inhuur 
van duurdere arbeidskrachten 
 onvermijdelijk, wat leidt tot hogere 
 personeelskosten en een verslechte
ring van de zorgcontinuïteit. Dit is 
zorgelijk omdat de zorginkomsten 
afnemen door dalende tarieven en 
budgetten. Goed gekwalificeerd 
per soneel vinden en behouden wordt  
een steeds grotere uitdaging. Door de 
geschetste ontwikkelingen wordt het 
nog  belangrijker, zelfs cruciaal, om een 
aantrekkelijke werkgever te zijn. 

Plaatsonafhankelijk 
 samenwerken 
We werken steeds meer online; onze 
interactie verschuift van fysiek naar 
meer digitaal. Er zal een nieuwe balans 
gevonden moeten worden tussen 
online en face to face ontmoeten en 
samenwerken. Efficiënt werken, ons 
welzijn en behoud van verbondenheid 
spelen bij het bepalen van deze balans 
een belangrijke rol.

Motivatie medewerkers 
Zingeving en de eigen persoonlijke en 
professionele ontwikkeling worden 
voor medewerkers steeds belangrijker 
in hun werk. We zien dat status, aan
zien en financiële beloning er in de 
toekomst minder toe doen. In het 
kader van boeien en binden van mede
werkers zal er bij werkgevers meer 
aandacht komen voor zingeving, 
ontwikkeling en flexibel werken.
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Ontwikkelingen: 
 bedrijfsvoering 

In de komende jaren verwachten we bij financiers, 
in de technologie en informatievoorziening 
 ver anderingen die van invloed zijn op onze 
 bedrijfs voering. Hierop willen we tijdig inspelen. 

Objectief verdeelmodel 
In 2023 komt er een nieuw landelijk 
verdeelmodel voor de budgetten  
van beschermd wonen en ambulante 
begeleiding. Door de aangepaste 
landelijke verdeling krijgen de gemeen
ten in OostNederland de komende 
tien jaar geleidelijk minder budget. 
Naar verwachting zal er in deze regio 
vanaf 2023 geleidelijk ongeveer 20% 
minder budget beschikbaar komen 
voor beschermd wonen en ambulante 
begeleiding. Daarnaast zal het budget 

‘De prijs- en  
budgetdruk 

nemen verder toe’
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Meer spreiding over financiers 
Vanaf 2021 hebben ggzcliënten voor 
beschermd wonen toegang tot de Wlz. 
Een aanzienlijk deel van onze cliënten 
binnen beschermd wonen (ruim 50%) 
zal onder de Wlz gaan vallen. Daar
naast wordt in de komende jaren een 
stijging van de zorgvraag verwacht 
vanuit de Wlz en de foren sische zorg. 
Dit als gevolg van onder meer de 
vergrijzing en de ingezette beweging 
van de forensische zorg om meer van 
de gesloten/besloten setting toe te 
bewegen naar de samenleving.  
Het aandeel cliënten bij RIBW AVV 
ge financierd vanuit de forensische zorg 
en Wlz zal toenemen ten opzichte van  
de cliënten die gefinancierd worden 
vanuit de Wmo.

Mogelijkheden van technische 
ondersteuning nemen toe 
De technische ondersteuning van 
cliënten en medewerkers vraagt om 
gerichte investeringen in techniek.  
Er zijn steeds meer technische onder
steuningsmogelijkheden voor zorg

tussen de gemeenten nog herverdeeld 
moeten worden. Deze budgetverlaging 
staat op gespannen voet met de 
ver    wachte toename van ggzproble
matiek, ook in het oosten van het land. 
De prijs en budgetdruk op aanbieders 
nemen hierdoor verder toe.

Administratieve en regeldruk 
als gevolg van decentralisatie 
Vanaf 2022 is elke gemeente zelf 
ver   antwoordelijk voor het beleid en de 
uitvoering van ambulante begeleiding 
en beschermd wonen. De functie van  
de centrumgemeenten voor beschermd 
wonen vervalt hiermee. In hoeverre 
gemeenten gaan samen werken is nog 
onduidelijk. Momenteel werken de 
gemeenten aan regio plannen voor 
beschermd wonen en ambulante 
begeleiding. Hierin maken ze regionale 
samenwerkings en uitvoerings
afspraken met elkaar.  
De uitkomsten hiervan zijn nog niet 
bekend. Maar zorgorganisaties ver
wachten dat de administratieve en 
regeldruk voor hen verder toenemen.
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medewerkers beschikbaar. Daardoor 
zijn zorgen en werken op afstand 
steeds beter mogelijk. Maar ook is er 
meer techniek beschikbaar om mede
werkers te ontzorgen, bijvoorbeeld bij 
het uitoefenen van hun administratie
ve taken. Voor cliënten komt er steeds 
meer techniek beschikbaar voor de 
ondersteuning bij het herstel en voor 
het creëren van meer veiligheid. Het  
is belangrijk om als organisatie goed 
voorbereid en tijdig ingericht te zijn  
op nieuwe, beproefde technieken.  
Dan kun je optimaal profiteren van de 
voordelen die deze technieken bieden 
op het gebied van de zorgverlening, 
bedrijfsvoering en veiligheid. 

Waardegerichte begeleiding 
De zorg is, met het oog op kosten
beheersing en betaalbaarheid, steeds 
meer outcome gericht. Het verant
woorden van de effectiviteit van de 
zorg wordt steeds vanzelfsprekender. 
Naast het verantwoorden door middel 
van gegenereerde informatie uit cijfers 
zal er in de toekomst meer aandacht 
zijn voor het vertellen van verhalen, 
waaruit ‘de waarde’ (nut en noodzaak) 
blijkt van de begeleiding voor de 
cliënt. 
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“Meer veiligheid in de wijk. Daar vraagt de 
samenleving om, en dat is een belangrijk 
speerpunt in onze samenwerking.” PATRICIA 
ESVELD – RAAD VAN BESTUUR PRO PERSONA



SPEERPUNTEN
IN BELEID

4
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Waar leggen we de komende jaren onze 
focus op? Hoe anticiperen we het beste op 
alle ontwikkelingen die op ons af komen? 
We kozen voor vier speerpunten waarmee 
we het verschil willen maken voor onze 
cliënten, nu en in de toekomst. 

Onze vier  speerpunten 
voor 2021-2025
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ONS 
 VAKMANSCHAP 
MAAKT HET 
 VERSCHIL 

AANTREKKELIJKE 
WERKGEVER ZIJN 
EN BLIJVEN 

FOCUS OP 
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EN VERBINDEN IN 
DE WIJK 

WENDBARE 
 ORGANISATIE 

 GERICHT OP DE 
 BEDOELING

1
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Ons vakmanschap 
maakt het verschil 
Met passie je vak goed willen uitoefenen is wat onze 
medewerkers drijft in de begeleiding van cliënten. 
Onze ggzexpertise en herstelgerichte aanpak vormen 
onze onderscheidende specialisatie. Dit vraagt van ons 
dat we zoveel mogelijk gebruikmaken van beproefde 
methodes en concepten. En dat we ons blijven verrijken 
met toekomstige nieuwe inzichten, die aantoonbaar 
bijdragen aan herstel. 
De komende jaren ligt de focus in belangrijke mate  
op ons vakmanschap en het verder ontwikkelen van 
ons begeleidingsaanbod. Zodat we onze cliënten op 
het juiste moment de begeleiding kunnen geven die  
ze dan het hardste nodig hebben. Maatwerk dus!

SPEERPUNT 1
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DOEL > 1 
Werken en ontwikkelen op 
basis van richtlijnen, kaders 
en effectieve interventies:  
we streven naar het beste 
voor onze cliënten
 Onze medewerkers verstaan hun vak  
en begeleiden methodisch, doel en 
resultaatgericht. Op basis van effectieve 
interventies, richtlijnen en kaders.  
We doen wat werkt.  We denken in 
trajecten en werken samen. En we 
ontwikkelen ons vakmanschap op basis 
van de nieuwste inzichten die aantoon
baar (extra) bijdragen aan herstel van 
onze cliënten. Door mee te doen aan 
praktijkgericht onderzoek dragen we  
ons steentje bij aan nieuwe inzichten. 

KERNDOEL 
WIJ ONDERSCHEIDEN ONS 
DOOR ONZE VAKKENNIS EN 
ERVARING OP HET GEBIED 
VAN DE GGZ. ONS VAKMAN-
SCHAP LEIDT TOT PASSENDE, 
EFFECTIEVE EN BETAALBARE 
BEGELEIDING AAN ONZE 
 CLIËNTEN, WAARMEE WE 
OOK VOLDOEN AAN DE 
OPDRACHT VAN ONZE 
 FINANCIERS. ZO MAKEN WE 
IN MEERDERE OPZICHTEN 
HET VERSCHIL. 

‘Zo bieden we  
cliënten de beste 

begeleiding’

 >
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DOEL > 2
Ggz-bril in combinatie met 
onze herstelgerichte aanpak = 
onze onderscheidende 
 expertise 
Onze jarenlange expertise heeft ons 
geleerd dat de combinatie van onze 
ggzbril met onze herstelgerichte 
aanpak onmisbaar is voor veilige en 
effectieve begeleiding van cliënten  
met ernstige psychische problematiek.

DOEL > 3 
Intervisie en reflectie zijn 
professioneel ingericht 
Om de kwaliteit en effectiviteit van 
onze begeleiding te vergroten en 
onszelf te blijven ontwikkelen, is 
reflectie op ons professioneel handelen 
structureel onderdeel van ons werk.  
Dit is geborgd in onze werkprocessen. 

DOEL > 4 
Optimale samenwerking 
 binnen het begeleidingsteam  
Persoonlijk begeleider, duo/schaduw
begeleider en medewerker begeleiding 
werken professioneel en nauw samen 
met de cliënt en het (in)formeel net
werk. (Regie)rollen zijn helder en goed 
belegd.

DOEL > 5
Verder inbedden van 
 ervaringsdeskundigheid 
De inzet van ervaringsdeskundigheid  
is een belangrijk onderdeel van ons 
vakmanschap.  Ervaringsdeskundigen 
bieden vanuit eigen en collectieve 
ervaringen een ander perspectief dat 
cliënten  verder kan helpen in hun 
herstelproces. Dit geeft herkenning, 
een (extra) erkenning van kwetsbaar
heid en biedt hoop en perspectief.
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DOEL > 6 
Vrijwillige inzet is onderdeel 
van ons vakmanschap  
De inzet van vrijwilligers is vanzelf
sprekend onderdeel van ons vakman
schap. Het draagt bij aan normalisatie 
en inclusie. We investeren meer dan 
vergelijkbare zorgorganisaties in  
het aantrekken en vasthouden van 
 vrij willigers. 

DOEL > 7 
Cliëntparticipatie: dat 
spreekt vanzelf!  
Een belangrijke succesfactor voor 
herstel is dat elke cliënt maatschap
pelijk actief is, naar eigen vermogen.  
Daarom vinden wij cliëntparticipatie 
vanzelfsprekend, ook bij het ontwikke
len en implementeren van ons beleid. 

DOEL > 8 
Inzicht in cliënttevredenheid 
houdt ons scherp 
Onze cliënttevredenheid meten we 
voortdurend. Waar nodig passen we 

onze begeleiding aan  op basis van de 
uitkomsten. Zo blijven we aansluiten 
bij de zorgvraag.

DOEL > 9 
Snel en flexibel inzetbaar 
Onze begeleiding is snel en flexibel 
inzetbaar. Per direct hebben we 
 passende begeleiding en  plekken 
beschikbaar voor noodopvang van 
cliënten met ernstige psychische 
problematiek.

DOEL > 10
Breed en divers 
 begeleidingsaanbod op maat 
Voor iedere cliënt met een ontwrich
tende psychische kwetsbaarheid 
hebben we passende herstelonder
steunende begeleiding. In de komende 
jaren investeren we extra in gezonde 
leefstijl, psychoeducatie, ambulante 
gezinsbegeleiding, budgetbeheer,  
IPS/Jobcoaching, zorgbemiddeling, 
besloten beschermd wonen.  
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“Het mooiste van RIBW AVV is dat 
ik mezelf kan zijn en dat er geen 
druk achter zit. Ik ben heel erg 
opgeknapt hier.” JOSÉ – CLIËNT 



Focus op  samenwerken 
en  verbinden in de wijk

SPEERPUNT 2

Al jaren zetten we stevig in op samenwerking met 
partners in de wijk. De komende jaren wordt de 
 noodzaak voor die samenwerking alleen maar groter. 
Cliënten begeleiden in de eigen omgeving, kan 
 immers alleen succesvol met een goede ambulante 
infrastructuur en hechte samenwerking met  
(zorg)partners. Zo streven we de komende jaren  
naar een geïntegreerde ggzwijkaanpak. Help jij  
mee verder bouwen?
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DOEL > 1 
Investeren in sterke 
 verbindingen met huisartsen 
en de behandel-ggz 
Hechte verbindingen en nieuwe manie
ren van organiseren zijn noodzakelijk 
om in de toekomst als keten tegemoet 
te komen aan de groeiende vraag naar 
behandeling en begeleiding van cliënten 
met een ernstig psychische kwetsbaar
heid. Ontwikkelingen als Redesigning 
Psychiatry, Netwerk Psychiatrie en de 
‘Goede GGZ’ zijn voor ons inspirerende 
voorbeelden hierbij. In de wijk zetten  
we in op nauwe samenwerking in het 
ggznetwerk: met huisartsen/POHGGZ 
en de behandelggz, waaronder 
 FACT teams en verslavingszorg.

KERNDOEL
WE WERKEN SAMEN MET 
PARTNERS, WAARBIJ EEN 
IEDER DOET WAAR HIJ HET 
BESTE IN IS. WE ZIJN IN 
ONZE SAMENWERKING 
ALERT OP DE JUISTE, EFFEC-
TIEVE VERBINDINGEN. ZO 
BE REIKEN WE MET ELKAAR 
AANTOONBAAR BETERE 
RESULTATEN. IN ‘ONZE’ 
WIJKEN  INVESTEREN WE  
IN EEN GOED CONTACT  
MET ONZE BUREN EN IN 
BUURTINITIATIEVEN.  
WE VOELEN ONS MEDE-
VERANTWOORDELIJK VOOR 
EEN DRAAGKRACHTIGE EN  
VEILIGE WIJK.
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DOEL > 2 
Duurzame verbindingen met 
zorgpartners in de VV&T 
Voor onze (oudere) cliënten met 
somatische problemen werken we 
nauw samen met partners binnen  
de verpleging, verzorging en thuiszorg. 
Passende zorg en begeleiding, die  
op de juiste manier wordt  op en 
 af geschaald, is ons gezamenlijk 
 streven. Door deze vorm van integrale 
zorg nemen de betaalbaarheid en 
effecti viteit van zorg toe.

DOEL > 3 
Netwerkgericht werken  
en casusregie
Onze begeleiders zijn actief getraind in 
netwerkgericht werken en casusregie.  
Zij kennen hun wijken goed en werken 
intensief en effectief samen in wijk
netwerken. 

DOEL > 4 
Een goede buur in de wijk 
We investeren, via initiatieven in de 
buurt, in een goed contact met onze 

buren. We voelen ons medeverant
woordelijk voor een goede draagkracht 
en veiligheid in de wijk en dragen bij 
aan destigmatisering. Als dat gewenst  
of vereist is, nemen we hierin een 
voor trekkersrol. Zo realiseren we  
met partners gezonde, draagkrachtige 
en veilige wijken. En creëren we met 
elkaar een goed herstelondersteunend 
woonklimaat.

DOEL > 5
Strategische partnerships  
met onze financiers en 
 zorgbeschikkers  
We investeren in het relatiebeheer  
met onze belangrijkste financiers 
(gemeenten, Menzis Zorgkantoor,  
DJI/Reclassering), wijkteams/sociale 
teams, CIZ. We streven partnerships 
met hen na. Met als doelen: kunnen 
doen wat nodig is voor onze cliënten; 
behoud van goede kwaliteit, effec
tiviteit en betaalbaarheid van onze 
begeleiding. 
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Aantrekkelijke
werkgever zijn én 
 blijven
Het zijn onze medewerkers die het verschil maken. 
Hun werk is mooi en waardevol, maar vraagt ook veel. 
Ze werken ambulant of binnen beschermd wonen, 
veelal samen met partners in de wijk. Daarbij de regie 
durven pakken of je nek uitsteken, vraagt lef en daad
kracht. Medewerkers van RIBW AVV werken vaak in 
moeilijke situaties. Met mensen die kampen met com
plexe problematieken. Als goede werkgever wil RIBW 
AVV hierbij optimale ondersteuning bieden. Ons doel? 
Zorgen dat onze medewerkers bevlogen, vitaal en 
goed toegerust zijn met de juiste competenties. Dat 
iedereen met plezier bij ons werkt en zich duurzaam
aan onze organisatie wil verbinden. We doen het  
samen. Bij ons sta je er nooit alleen voor! 

SPEERPUNT 3
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DOEL > 1 
Talenten en competenties  
optimaal benutten en 
 ontwikkelen  
We zetten het Talent Ontwikkel Pro
gramma (TOP) in voor het optimaal 
benutten en ontwikkelen van de 
talenten van onze medewerkers.  
Belangrijke voeding hiervoor is ons 
periodiek onderzoek naar wat onze 
medewerkers drijft in hun werk en 
welke talenten ze hierbij willen inzet
ten en/of ontwikkelen.  Zo blijven we 
onze medewerkers boeien en binden. 

DOEL > 2 
Onderscheidend blijven  
met goede, getrainde 
 medewerkers 
Om het verschil te maken en 
 onderscheidend te zijn, investeren  
we  bovengemiddeld in scholing  
en training, in ons vakmanschap  
en in  persoonlijke ontwikkeling.  >

KERNDOEL
EEN BELANGRIJKE OP-
DRACHT, WAARAAN WE MET 
VEEL AANDACHT EN PASSIE 
WERKEN: ERVOOR ZORGEN 
DAT WE BEVLOGEN, VITALE  
EN GOED TOEGERUSTE, 
COMPETENTE MEDEWER-
KERS AAN ONS (BLIJVEN) 
BINDEN. 
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DOEL > 3  
Eigen regelruimte 
Onze medewerkers hebben binnen 
kaders voldoende eigen regelruimte 
om hun  werk goed te organiseren. 
Plaatsonafhankelijk werken onder
steunt hen hierbij.

DOEL > 4 
Aansluiting van voldoende 
gekwalificeerd personeel  op 
de toekomstige zorgvraag 
Het aantal gekwalificeerde, compe
tente medewerkers (ons personeels
bestand) sluit goed aan op het  
aantal zorgvragers. Het strategisch 
 personeelsplan helpt ons hierbij. 

DOEL > 5 
Samenwerken met mbo en hbo 
We investeren in een nauwe samen
werking met mbo en hbo.  Zo hebben 
we voldoende en geschikte stage
plekken. Het is onze kweekvijver  voor 
toekomstige jonge getalenteerde 
medewerkers. 

DOEL > 6 
Collegiale, betrokken en 
 plezierige werksfeer 
In onze organisatie is sprake van een 
collegiale, betrokken en plezierige  
werksfeer. We waarderen elkaar en 
denken met elkaar mee. We hebben 
plezier  in ons werk en met elkaar.  
Medewerkers zijn trots op wat zij  
doen. We investeren hierin.

DOEL > 7 
Medewerkerstevredenheid  
is bovengemiddeld  
Onze medewerkerstevredenheid 
toetsen we tweejaarlijks.  De tevreden
heid ligt hoger dan het branche
gemiddelde. 

DOEL > 8 
Vitaliteit vergroten 
Met het oog op goede en duurzame 
inzetbaarheid, vergroten we de 
 vitaliteit van onze medewerkers. 
Verzuimpreventie staat hoog op  
de agenda. 
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“Een veilige thuishaven bieden voor 
cliënten. Daar is RIBW AVV goed in. 
Medewerkers behandelen de cliënten 
professioneel en gelijkwaardig.” JOSEPPE 
GREUTERS – VOORZITTER CLIËNTENRAAD



Een wendbare 
 organisatie, gericht  
op de bedoeling 
Bij ons vierde speerpunt ligt de focus op onze 
organisa tie. In de komende jaren verwachten we 
 veranderingen die van invloed zijn op onze bedrijfs
voering; bij financiers, in technologie en in de 
 informatie voorziening. De druk op de tarieven en 
 budgetten blijft voortbestaan, terwijl we een stijgende 
ggzzorgvraag verwachten. Het vereist goede samen
werking met financiers om effectieve, betaalbare zorg 
te realiseren tegen kostendekkende tarieven. 

SPEERPUNT 4
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Door de toenemende schaarste op de 
arbeidsmarkt en de beperkte financiële 
middelen, moeten nieuwe technische 
toepassingen ons een uitweg bieden 
bij onze schaarstevraagstukken. 
Technologische ontwikkelingen geven 
ons de mogelijkheid om techniek meer 
en passend in te gaan zetten bij de 
begeleiding van onze cliënten, in de 
ondersteuning van onze medewerkers 
en bij het behouden en creëren van 
veiligheid.

In een maatschappij die steeds meer 
outcome gericht is, is management
informatie van groot belang. Alleen 
met de juiste data kunnen we lenig en 
tijdig inspelen op trends en ontwikke
lingen. Hiermee laten we zien dat we 
effectieve en betaalbare zorg leveren. 
Maar het houdt ons ook scherp op  
een gezonde bedrijfsvoering waarbij  
de inkomsten en uitgaven met elkaar 
in evenwicht zijn. >
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“Faciliteren dat medewerkers hun werk 
goed en met gemak kunnen doen.” 
HANS HENDRIKS –  FUNCTIONEEL APPLICATIE 
BEHEERDER CENTRAAL BUREAU



DOEL > 1
Organisatie optimaal 
 ingericht op de bedoeling 
Ons beleid, werkwijzen en processen 
zijn optimaal gericht op onze ‘bedoe
ling’: het passend begeleiden van onze 
cliënten. Zo ondersteunen we onze 
begeleiders zoveel mogelijk bij het 
herstelgericht werken.

DOEL > 2 
Medewerkers werken 
 optimaal zelforganiserend  
in een platte organisatie
Medewerkers werken zelforganise
rend. Met heldere kaders en voldoende 
 regel ruimte op elk niveau. (Team)taken 
en (team)verantwoordelijkheid dragen 
optimaal bij aan onze bedoeling.  
Wij houden met zelforganisatie een 
platte organisatiestructuur en korte 
communicatielijnen. Zo blijven we 
effectief en wendbaar. >

KERNDOEL
WIJ ZIJN EEN FINANCIEEL 
GEZONDE ORGANISATIE, 
KOSTENBEWUST EN EFFEC-
TIEF IN ONS HANDELEN. WE 
ZIJN INITIATIEFRIJK EN SPELEN 
LENIG IN OP VERANDERINGEN, 
KANSEN EN MOGELIJKHEDEN. 
ALTIJD VANUIT DE DRIJFVEER 
DAT ONS HANDELEN (IN)
DIRECT MOET BIJDRAGEN 
AAN DE BEST PASSENDE 
BEGELEIDING VOOR ONZE 
CLIËNTEN.
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DOEL > 3
Financieel gezond en 
 kosteneffectief 
Wij zijn een financieel gezonde 
 organisatie, kostenbewust en effectief 
in ons handelen. Onze activiteiten 
dragen altijd (in)direct en wezenlijk 
bij aan onze bedoeling. Als we hier  
niet van overtuigd zijn dan  stoppen 
we met deze activiteiten.

DOEL > 4
Meer omzetspreiding over 
onze financiers en kosten-
dekkende tarieven   
De klantvraag (Wlz, Wmo, Jeugdwet, 
Forensisch) is altijd leidend voor onze 
omzet bij de verschillende financiers. 
Op basis van de te verwachten klant
vraag richten we ons op groei bij de 
Wlz en bij Forensisch en op krimp 
binnen de Wmo. We zetten hierbij  

in op effectieve begeleiding tegen 
kostendekkende tarieven. Toekomstige 
keuzes zijn onvermijdelijk als niet aan 
dit belangrijke uitgangspunt voldaan 
kan worden.

DOEL > 5
Diverse en eigentijdse 
 huisvesting, kleinschalig  
in de wijk 
Onze huisvesting is divers, eigentijds 
en zoveel mogelijk kleinschalig in de 
wijk. Er is altijd een passende en veilige 
plek voor onze cliënten. Wij investeren 
in (nieuwe) woonconcepten en hebben 
bijzondere aandacht voor besloten 
beschermd wonen, buurtcirkels, 
Housing First en groepswonen voor 
jongvolwassenen. We werken hier voor 
nauw samen met woningbouw
corporaties in ons werkgebied. 
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DOEL > 6
(Innovatieve) technologische 
toepassingen 
We investeren in (innovatieve) 
 technologische toepassingen zoals 
ehealth en domotica. Om cliënten 
goed te ondersteunen bij hun herstel, 
medewerkers te ontzorgen in hun  
werk en om de veiligheid van cliënten  
en  medewerkers te borgen.

DOEL > 7
Resultaten zijn inzichtelijk:  
in cijfers en verhalen  
De informatie die nodig is om resul
taten inzichtelijk te maken en bij te 
sturen, is betrouwbaar, relevant, goed 
toegankelijk en tijdig beschikbaar.  
We tonen onze resultaten niet alleen 
in cijfers en kengetallen. Ook in 
 ver halen geven we inzicht in nut  
en noodzaak van onze begeleiding. 
Door te laten zien hoe cliënten stap 
voor stap meer levensgeluk bereiken 
(aan de hand van verhalen gedurende 
de cliëntreis). 

‘Ook in verhalen 
laten we zien 
hoe cliënten  

stap voor stap 
meer levensgeluk 

bereiken’
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“Bruggen brengen ons in Arnhem van A 
naar B. Zo begeleiden wij cliënten: van de 
kliniek naar de wijk, van de straat naar een 
huis en van vrijwilligerswerk naar betaald 
werk.” STEPHANIE VAN VELDHUIZEN – 
 REGIOMANAGER





Ambulante begeleiding 
De begeleiding thuis is gericht  

op het versterken van de eigen kracht 
en vaardigheden van de cliënt om  
zo zelfstandig mogelijk te wonen en  
te werken. De mogelijkheden voor 
begeleiding thuis zijn:

Gecombineerde intensieve begeleiding 
Dit is de meest intensieve vorm van 
begeleiding thuis waarbij een cliënt  
in een levensontwrichtende situatie, 
samen met een hbogeschoolde 

In balans komen, grip krijgen op je leven en weer meedoen. RIBW AVV 
begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid (vanaf 12 jaar) bij 
wonen, leren, leven en werken. Op het moment dat hun leven op meer-
dere gebieden is ontwricht. Zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie.

begeleider en een mbo4geschoolde 
medewerker begeleiding werkt aan  
herstel, het leren omgaan met de 
psychische kwetsbaarheid en het 
vergroten van eigen regie en vaardig
heden. 

Specialistische begeleiding
Gericht op het verder vergroten van 
eigen regie en zelfstandigheid en  
het leren leven met de psychische 
kwetsbaarheid. Hier kunnen ook onze 
beproefde methoden Buurtcirkel, IPS  

5
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Ons aanbod
Herstelondersteunende begeleiding



en Housing First worden ingezet  
(zie onder Bijzondere vormen). 

Basis begeleiding
De cliënt leert praktisch en concreet 
grip te houden op de hervonden balans 
en om te gaan met de uitdagingen van 
het dagelijks leven. 
 

Beschermd wonen
Soms is de psychische problema

tiek zo complex dat cliënten (tijdelijk) 
niet in staat zijn zelfstandig te wonen. 
Dan is specialistische begeleiding  
nodig in een beschermende woon
omgeving. Dit zijn de varianten:
 
Besloten beschermd wonen
Dit is een woonvoorziening met de 
meest intensieve begeleiding en een 
besloten karakter. Hier zijn ook timeout 
plekken beschikbaar voor cliënten die 
tijdelijk intensieve begeleiding nodig 
hebben. 24/7 begeleiding aanwezig.
 
Beschermd wonen plus
Hier wonen psychisch kwetsbare  

ouderen (55+) met tevens lichamelijke 
problematiek die intensieve begelei
ding en toezicht nodig hebben. 24/7 
begeleiding aanwezig.

Beschermd wonen intensief
Woonvoorzieningen voor cliënten met 
24/7 inten sieve begeleiding en toezicht. 
 
Beschermd wonen basis
Kleinschalige woonvoorzieningen in de 
wijk waar 24/7 begeleiding beschikbaar 
is. Hier werken we toe naar zelfstandig 
wonen, zo snel als haalbaar.
 
Groepswonen
Woonvoorziening voor jongvolwasse
nen die intensieve ambulante individu
ele en groepsbegeleiding krijgen om 
hen te begeleiden naar zelfstandigheid. 
 

Bijzondere vormen 
 Met deze – veelal bewezen 

effectieve – methodieken en bege
leidingsvormen ondersteunen we 
cliënten om stap voor stap weer mee 
te doen in de samenleving. >
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Zorgbemiddeling
We begeleiden mensen die zorg mijden 
of de weg naar of binnen de hulp
verlening niet vinden en leiden hen  
toe naar reguliere zorg.
 
Buurtcirkel
Mensen met een psychische kwetsbaar
heid die bij elkaar in de buurt wonen, 
helpen elkaar in een informeel netwerk 
met ondersteuning van een begeleider 
en vrijwilligers. Buurtcirkel is een 
 beproefde methode. 
 
Housing First
Exdak en thuislozen krijgen eerst een 
huis en dan begeleiding en zorg, vanuit 
een methode die bewezen effectief is. 
 
Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
Begeleiding op weg naar (of behoud 
van) betaald werk of een opleiding. Een 
beproefde methode, speciaal voor men 
sen met een psychische kwetsbaarheid.
 

Kunstportaal
Een dagbestedingslocatie waar ggz 
cliënten hun talenten ontwikkelen  
met kunst en creatieve werkvormen.
 
Inloopruimtes en -café’s 
Locaties om onze cliënten laagdrempelig 
te begeleiden. Ze zijn altijd welkom voor 
een praatje of een activiteit.
 
Herstelcursussen en inzet van  
ervaringsdeskundigheid 
Zelfhulp en peertopeer support door 
ervaringsdeskundigen (WRAPfacili
tators). Daarnaast bieden ervarings 
deskundig coaches cliënten individuele 
ondersteuning.
 

Vrijwilligers en naasten
We werken nauw samen met 

naasten en vrijwilligers. Om het sociale 
netwerk van de cliënt te vergroten, 
zelfstigma te verkleinen en weer mee  
te doen in de maatschappij.
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 bekijk hier de animatie  
 met de samenvatting 

 van ons kompas 2021-2025  

Scan de QR-code of ga naar
www.ribwavv.nl/kompas-animatie 



6
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Cliënten 
 begeleiden 
we steeds 
vaker thuis 

Afbouw Beschermd wonen 
(Wmo, Jeugdwet) 

Housing First 
cliënten geholpen 
aan een woning
JAAR       AANTAL

2019 58
2025 118

Onze doelen in cijfers
Waar streven we naar?

Met evidence based begeleiding sinds de 
start in 2014

Deelnemers Individuele  
Plaatsing en Steun 
(IPS) 
JAAR       AANTAL

2020 108
2025 200

22% 25%

2015-2020 2015-2025
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Behandel-ggz | FACT-teams Kind 
en Jeugd | Woning corporaties | 
VV&T | Welzijns- en vrij-
willigersorganisaties

Door intensieve samenwerking 
bereiken we sneller herstel, 
voorkomen we spoed opnames en 
zorgen we voor minder overlast in 
de wijk. Dat doen we samen met:

Krachtenbundeling op wijkniveau 

JAAR       AANTAL

2020 6
2025 10

Buurtcirkels 
in bedrijf

steeds meer 
vrij  willigers: 
in zeven jaar tijd 

261% meer

2017 2018 2019 2020 2025

109

67
89

138

175

PLEKKEN GROEPS-
WONEN/CENTRAAL 
WONEN

JAAR       AANTAL

2020 5
2025 30



COLOFON

UITGAVE

RIBW AVV 2021

CONCEPT, TEKST,  EINDREDACTIE, 

 VORMGEVING EN PRODUCTIE 

gloedcommunicatie en RIBW AVV

FOTOGRAFIE 

Goedele Monnens  

 

ILLUSTRATIES 

Agnes Loonstra

DRUKWERK 

DPN Rikken Print

76 RIBW AVV



RIBW Arnhem & Veluwe Vallei  |  Centraal Bureau  |  Velperweg 11, 6824 BC Arnhem  |  

Telefoonnummer (026) 442 42 36  |  info@ribwavv.nl  |  www.ribwavv.nl






