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KERNCIJFERS
2021

In vogelvlucht

Samen dragen 
we bij aan meer 

levensgeluk
met 

547 
mede werkers

Stijging 
cliënten 

Wlz naar

54%

39%   vanuit Wmo  
(92,4% in 2020)

3%   vanuit Jw  
(2,3% in 2020)

5%   vanuit Fz  
(4,1% in 2020)

54%   vanuit Wlz  
(0% in 2020)

Meer cliënten met WLZ-financiering
Voor onze cliënten in beschermd wonen ontvangen we 
steeds vaker financiering vanuit de Wet langdurige zorg.

Groepswonen voor 
jong volwas senen  

11 
jongeren vonden 

een goed thuis

RIBW AVV 
BIEDT

sPecialistische 
begeleiding 

12,9%
van ons aanbod uit 

basisbegeleiding

Daarnaast 
bestaat
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werkzaam in 15 
gemeenten Van 
Renswoude tot 

Rheden

steeds meer 
 vrij  willigers: 
in zeven jaar tijd 

261% meer

2019

109

2018

89

2017

67

2020

138

2021

155
175

2025

46 deelnemers Buurtcirkel
6 Buurtcirkels 

in bedrijf

Deelnemers vanaf 2016 
97 gestart
33  maakten de overstap van 

beschermd wonen naar 
ambulante begeleiding 

22  weer succesvol op eigen 
benen

Aantal  
cliënten  
in zorg 
1.852 

 29% beschermd wonen
 71% in ambulante begeleiding 

541 cliënten
13

11
 cl

iënten

“ Cliënten begeleiden  
we vooral thuis”

doel

3

voormalig daklozen 
kregen met Housing 
First een woning9

Weer een dak boven je hoofd



Ook in 2021 hebben we ons met hart 
en ziel ingezet om tijdens de 
pandemie een veilige woon- en 
werkplek voor cliënten én mede-
werkers te creëren. Dit is ons goed 
gelukt! Maar het ging afgelopen jaar 
over veel meer dan alleen corona. We 
investeerden met succes in ons vakman-
schap, onze samenwerkingen met partners en 
in onze organisatie. Zo gaven we met hart en ziel 
invulling aan onze missie: mensen met een 
psychische kwetsbaarheid begeleiden op hun 
weg naar meer levensgeluk.

Neem bijvoorbeeld Klein Zwitserland. Onze 
nieuwe besloten woonvorm voor cliënten met 
complexe psychiatrische problematiek. Bedoeld om 
een gesloten opname in de behandelpsychiatrie 
te voorkomen. Voor Dennis, die kampt met een 
schizofrene stoornis, is het een uitkomst. “Ik  
vind het hier fijn en wil niet meer weg.” Hij deelt 
zijn positieve ervaringen in dit jaarverslag (zie 
pagina 8). De persoonlijke ontwikkeling die hij 
doormaakt, geeft hoop en perspectief voor de 
toekomst.

Op locatie De Riethorst in Ede kreeg onze samen-
werking met Pro Persona, IrisZorg en Ziekenhuis 
Gelderse Vallei verder vorm. Als onderdeel van het 
project Buiten de Lijntjes is hier vanaf september 
2022 een beschermde woonvoorziening geopend, 
waarbij we direct en intensief samenwerken in de 
behandeling van cliënten met ernstige psychische 

problemen. Door onze samenwerking 
wisten we de (acute) ggz ketenzorg 
in de Gelderse Vallei te behouden 
en te verbeteren. Kwetsbare  
inwoners vallen niet langer tussen 

wal en schip (zie pagina 20). 

Ook onze organisatie is volop in ontwik-
keling. We zijn enthousiast over de positieve 

uitkomsten van de evaluatie van zelforganisatie. 
Op pagina 45 vertellen medewerkers waarom deze 
organisatievorm voor ons zo goed werkt. Deze 
evaluatie leverde waardevolle aanknopingspunten 
op, waarmee we een verdere doorontwikkeling 
kunnen  realiseren. 

Tot slot zijn we blij met het verbeterde financiële 
resultaat in 2021. Deze verbetering is onder meer 
gerealiseerd door het toekomstbestendig maken 
van onze specials: IPS, Zorgbemiddeling en Kunst-
portaal, die eerder voor een groot negatief resul-
taat zorgden. Helaas heeft dit – met pijn in ons 
hart – geleid tot de sluiting van Kunstportaal. 

2021 liet zien dat we ook in een ingewikkelde tijd 
mooie resultaten met elkaar weten te bereiken 
voor onze cliënten. Zonder de grote inzet en  
initiatieven van onze medewerkers én partners 
was dat niet gelukt. Dat maakt mij trots en dank-
baar.

Hillegonde van den Berg
Raad van Bestuur RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

VOORWOORD

Meer levens- en werkgeluk 
voor cliënten en medewerkers

4 RIBW AVV TERUGBLIK 2021



INHOUDSOPGAVE
TERUGBLIK 2021

08  Rustig wonen en leven in Klein  
Zwitserland 

  De nieuwe woonvorm in Wolfheze biedt cliënten 
met een complexe problematiek veiligheid en rust.

14  Ervaringsdeskundige geeft boost 
aan herstelproces 

  Op haar 27e liep ze vast. Tegenwoordig zet Leonie 
van Dongen zich in als ervarings deskundig coach 
om jongvolwassenen te helpen bij hun herstel.

36  Ommetjes en yoga op het werk,  
Vitweb stimuleert veerkracht 

  Het nieuwe platform Vitweb helpt mede werkers 
van RIBW AVV om te werken aan hun gezondheid 
en duurzame inzetbaarheid. “Het is mooi om te 
zien hoe collega’s in beweging komen.”

EN VERDER

6 > Ons vakmanschap maakt het verschil 
12 > Uit je comfortzone stappen is vaak 
leerzaam 18 > Samenwerken en verbinden in de 
wijk 20 > Kort intensief verblijf op de Riethorst 
24 > Hand in hand: samenwerking met 
Thuiszorg Groot Gelre 27 > Spannende stap leidt 
tot meer zelfvertrouwen 30 > Ik durf weer te 
dromen 33 > Aantrekkelijke werkgever zijn en 
blijven 40 > Een wendbare organisatie, gericht 
op de bedoeling 42 > Veerle maakt cliënten blij 
45 > Zelforganisatie; beter voor cliënt en 
medewerker 

5



SP

EERPUNT1

ONS VAKMANSCHAP 
MAAKT HET VERSCHIL

Wij combineren gedrevenheid met vakmanschap. Dat doen we al 
jaren. Voor onze brede, op herstel gerichte begeleiding gebruiken 
we methodes die zich ruimschoots hebben bewezen. Daarnaast 

omarmen we veelbelovende nieuwe mogelijkheden voor  
begeleiding en ondersteuning. Door te innoveren en intensief 

samen te werken met vertegenwoordigers van de gemeente en  
de wijk, bieden we onze cliënten steeds meer maatwerk.
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BESCHERMD WONEN IN WOLFHEZE

In 2021 openden we Klein Zwitserland. 
Een mooie, voor ons nieuwe, besloten 
woonvoorziening in Wolfheze. Cliënten 
met een complexe kwetsbaarheid op 
verschillende levensgebieden kunnen 
hier rekenen op een besloten vorm van 
wonen en intensieve begeleiding. Klein 
Zwitserland biedt ook verschillende 
time-outbedden. Hier vangen we 
cliënten op bij wie sprake is van  
(dreigende) escalatie of ontregeling. 

MEDEWERKERS TRAINEN IN GESPREKSVOERING

Bij RIBW AVV zetten we in op samenwerking met wijkcoaches, 
Wmo- en jeugdconsulenten. Dat doen we bewust: door goede 
onderlinge afstemming kunnen we zorg tijdig op- en afschalen 
en kunnen we zo veel mogelijk passende en betaalbare zorg 
leveren. In 2021 trainden we onze medewerkers om kundig, 
doelgericht en effectief gesprekken met elkaar te voeren. 

Het overleg met de wijkcoaches is slechts één voorbeeld van samenwerking met andere 
partijen. Met gemeenten en wijken voeren we ook veelvuldig overleg. Bijvoorbeeld over 
situaties rondom verward gedrag, overlast of ‘bemoeizorg’. We hebben korte lijnen met 
welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, aanbieders van dagbesteding en tal van 
andere maatschappelijke partners.

App maakt Medicatiegebruik 
cliënten direct zichtbaar 

De teams van Malburgen 
BW Plus zijn in oktober 
gestart met de medicatie-app 
van NCare. Het medicatie- 

gebruik van cliënten is direct zichtbaar 
in NCare, door de  koppeling tussen 
het apotheeksysteem en onze cliënt- 
administratie.

Voordelen
  Altijd actueel 

 medicatieoverzicht

  Inname medicatie door cliënten 
direct zichtbaar 

  Duidelijk hoe cliënten hun 
 medicatie ervaren met behulp 
van de BEM (Beoordeling Eigen 
Medicatie gebruik)



Rustig wonen  
en leven in Klein 

Zwitserland
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Ze hebben hun situatie min of meer geaccepteerd, een behandeling is 
niet meer aan de orde. Desondanks bleven cliënten met complexe  

psychiatrische problematiek zoals Dennis op hun behandelafdeling Octaaf 
wonen, omdat er geen beter passende verblijfsmogelijkheden waren.  
Daar is inmiddels een einde aan gekomen, want de nieuwe besloten  

woonvorm Klein Zwitserland biedt hen uitkomst. Ook Dennis is blij met  
zijn nieuwe plek: “Ik wil hier niet meer weg.”
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Dennis (44) heeft 
een schizofrene 
stoornis en is 

verslaafd. Jaren 
geleden woonde hij 

nog zelfstandig. Maar 
hij verwaarloosde zichzelf 

en was regelmatig bedelend 
op straat te vinden. Tien jaar lang woonde Dennis 
vervolgens op Octaaf, de afdeling langdurige zorg 
van Pro Persona in Wolfheze. In september 2021 
maakte hij de overstap naar Klein Zwitserland, de 
aller nieuwste besloten woonvorm van RIBW AVV. 
Hij verhuisde in feite naar de buren, want Klein 
Zwitserland ligt naast Octaaf.
“Met Klein Zwitserland willen we een aantal 
cliënten van Octaaf de kans geven om door te 
stromen naar beschermd wonen”, vertelt specia-
listisch begeleider Rogier van den Beukel. “Het 
gaat om cliënten met complexe psychiatrische 
problematiek die al jarenlang niet meer behandeld 
worden, maar toch nog op een behandelafdeling 
zitten. Dat is niet de juiste plek. Je gunt ze een 
minder klinisch klimaat. Klein Zwitserland is  
een woonafdeling met een huiselijke inrichting 
en sfeer.”
Angeline de Haan, maatschappelijk werker op 
Octaaf, beaamt dat: “Wij nemen vaak verwarde, 
complexe mensen op, die nog ageren tegen de 
opname. Terwijl (uitbehandelde) cliënten zoals 
Dennis juist op een punt zijn dat ze hun situatie 
min of meer geaccepteerd hebben. Ze hebben 
last van de steeds wisselende groep cliënten. 
Maar er was geen andere optie voor hen, dus is 
het erg fijn dat ze nu kunnen doorstromen. In 
Klein Zwitserland is de groep uniform.” 

Rust
Dennis is blij dat hij de overstap 
heeft mogen maken naar Klein 
Zwitserland. “Het is hier rustig”, 
zegt hij meer dan eens. “Op Octaaf 
zaten we dicht op elkaar en er was 

altijd lawaai. Hier verblijven geen mensen die in 
de war zijn en daarmee onrust veroorzaken. En 
ook de sociale contacten zijn beter: we zitten 
weleens samen achter de computer of roken een 
sigaretje.” Hij glundert: “En er wordt hier gekookt.”
Soms helpt hij de gastvrouw mee in de keuken. 
Dat vindt hij prettiger dan de kant-en-klaarmaal-
tijden die hij gewend was. Voor de rest is er 
weinig veranderd voor Dennis. Hij gaat nog 
steeds naar dezelfde dagbesteding op het terrein 
van Octaaf en op zaterdag voetbalt hij fanatiek 
met zijn zaalvoetbalteam. Het enige verschil is  
de afwezigheid van een behandelaar.
Angeline: “Op de verblijfsafdeling van Octaaf 
hebben we 24-uurszorg en een behandelaar die 
tijdens kantooruren altijd in huis is. Maar omdat 
de cliënten in Klein Zwitserland niet meer behan-
deld worden, is een wekelijks bezoekje van de 
behandelaar genoeg. Hij houdt een vinger aan de 
pols. Als iemand dreigt te ontregelen, kunnen de 
begeleiders van RIBW AVV extra hulp inroepen 
van het ambulante FACT-team. In het uiterste 
geval kan dat tot een (her)opname leiden. De 
winst is dat iemand niet helemaal hoeft af te 
glijden voordat hij weer in de acute zorg terecht-
komt.” 

Fysieke nabijheid
Een nauwe samenwerking tussen Octaaf en Klein 
Zwitserland is essentieel. Ondanks wat aarzelingen 

DENNIS

ANGELINE

“Het is fijn dat cliënten als 
Dennis kunnen doorstromen 

naar Klein Zwitserland”
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in het begin is het contact goed. 
Men weet elkaar te vinden, de 
fysieke nabijheid is daarbij een 
groot pluspunt. Ook tijdens de 
overgang van de kliniek naar Klein 
Zwitserland. Angeline: “Onze 
verpleegkundigen hebben veel 
contact gehad met de specialistisch 
begeleiders. Het kostte wat tijd om elkaars taal 
te spreken. Als een cliënt zegt dat hij gaat 
douchen, neemt een specialistisch begeleider dat 
voor waar aan. Een verpleegkundige controleert 
of hij daadwerkelijk onder de douche staat en zijn 
haar wast.” Rogier: “We hebben veel overlegd, 
formeel en informeel. Verpleegkundigen van 
Octaaf lopen hier nog weleens binnen, en wij 
kunnen op elk moment even bellen met hen als 
we vragen hebben.”
Nu Klein Zwitserland zo’n acht maanden open is, 
ziet Rogier de effecten. “Omdat het om cliënten 
met complexe problematiek gaat, zijn we blij met 
kleine veranderingen. Een van de mannen durft 

weer op de groep te eten, terwijl hij op 
Octaaf vanwege de vele prikkels op 
zijn kamer at. Een ander sprak ineens 
een paar volzinnen. Zijn vader 
vertelde me met tranen in de ogen 

dat hij sinds maanden weer een 
gesprekje met zijn zoon had gehad. 

Dat zijn mooie ontwikkelingen. Of 
simpelweg iemand die zegt: ‘Ik vind het fijn 

hier.’ Net zoals Dennis. Hij knikt tevreden. “Ik wil 
hier niet meer weg.”

Time-out
Klein Zwitserland heeft ook vier time-outplekken 
voor cliënten die in een reguliere RIBW-woonvorm 
niet genoeg hebben aan de zorg die ze op dat 
moment krijgen. Om een opname te voorkomen, 
kunnen zij een tijdje op Klein Zwitserland wonen. 
En dat heeft veel voordelen, zegt Rogier. “Eerder kon 
iemand alleen in een kliniek terecht, maar dan 
moest hij eerst helemaal afglijden. Nu kunnen  
we sneller ingrijpen en erger voorkomen.” 

ROGIER

Ook al is de allernieuwste woonvorm 
van RIBW AVV pas acht maanden 
open, de eerste positieve effecten 
zijn al merkbaar
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 Vrijwilliger Aaliyah Wielzen 

‘Uit je 
comfortzone 

stappen, is vaak 
heel leerzaam’
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Aaliyah Wielzen wilde eigenlijk in de media werken, maar haar zorg-
zame karakter stuurde haar naar de opleiding social work aan de 

 Hogeschool Arnhem en Nijmegen. En bij die opleiding past heel goed een 
rol als  vrij williger bij RIBW Arnhem en Veluwe Vallei. Al ruim een jaar is 
de 21-jarige Arnhemse een wandelmaatje van een dame die haar oma 

had kunnen zijn. Qua leeftijd dan, want verder verschillen ze nogal. 
De  onderlinge band is er niet minder om.

“We wandelen één keer per week een 
rondje door het park of in het bos. 
Meestal vraag ik haar waar ze zin 

in heeft. Als het regent, gaan we naar de fitness-
ruimte in het huis waar zij woont. Soms doen we 
een boodschap of gaan we samen naar de 
apotheek. En we bellen elkaar ook weleens”, vertelt 
Aaliyah. “Ik vind het leuk om te doen. Het is zo’n 
kleine moeite om een ander te helpen. Mijn cliënt 
– ze wil liever niet met haar naam genoemd 
worden – had als persoonlijk doel om vaker naar 
buiten te gaan. Lekker de frisse lucht in. Ik ben 
haar stok achter de deur, want samen lopen is 
veel gezelliger. En dat vind ik zelf ook. Inmiddels 
loopt Aaliyah ook weleens in haar eentje een 
eindje. Dat is voor haar een mooie ontwikkeling.”

Respect voor elkaar
De band die de twee hebben opgebouwd, is stap 
voor stap gegroeid. Echt veel over het leven van 
haar cliënt weet Aaliyah niet en dat vindt ze ook 
niet erg. Ze weet vooral dat ze in bijna alles 
verschillen en dat ze daar allebei heel open in 
staan. “Ik respecteer haar privacy en wil iedereen 
als een gelijke behandelen. Zij vertelt mij wat ze 
wil vertellen en ik bied vooral een luisterend oor. 
Dat past wel bij mij. In mijn omgeving komen wel 
meer mensen bij mij om hun verhaal kwijt te 
kunnen. Die behulpzaamheid zit in mijn karakter. 
Ik ben – denk ik – een zorgzaam type en sta voor 
iedereen klaar.”

De opleiding tot sociaal werker is dus geen toeval. 
De ervaringen die Aaliyah als vrijwilliger van RIBW 
opdoet, passen er perfect bij en zorgen voor een 
extra dimensie tijdens haar studie. “Sommige 
leeftijdsgenoten kijken ervan op dat ik al langere 
tijd vrijwilliger ben. Ik kan het juist iedereen 
aanraden. Het is interessant en het geeft me 
voldoening. Ik denk dat het goed is om af en toe 
uit je comfortzone te stappen om nieuwe erva-
ringen op te doen. Vaak heb je een bepaald beeld 
van andere mensen. Al pratend blijkt iemand dan 
vaak heel anders te zijn dan je vooraf dacht. Het  
is een uitdaging die je met jezelf moet aangaan.  
Je haalt er altijd positieve dingen uit.”

Dankbaarheid
Als voorbeeld noemt Aaliyah de dankbaarheid die 
ze bij haar cliënt ervaart en waar ze naar eigen 
zeggen veel van kan leren. “Ze bedankt me voor 
dingen waar ik een ander niet voor zou bedanken 
of die ik heel vanzelfsprekend vind. Dan zegt ze 
bijvoorbeeld: ‘Bedankt dat je me hebt terugge-
beld.’ Of ze bedankt me na een wandeling voor 
een mooie dag. Dat is toch super, die positiviteit. 
Meer heb ik als vrijwilliger niet nodig. Ik vind het 
fijn als ik haar opgewekt en blij maak. Zelf doe ik 
er een mooie levenservaring mee op die altijd van 
pas komt.” 
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Ervarings-
deskundige geeft 

boost aan 
herstelproces

Op haar 27e liep ze vast. Tot ze de diagnose ADHD kreeg en in 
therapie ging. Daar leerde ze de vraag beantwoorden: wat kan ik 

zelf doen om mijn situatie te verbeteren? Tegenwoordig zet Leonie 
van Dongen zich in als ervaringsdeskundig coach om jongvolwas-

senen met een psychische  kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel. 
Zo kreeg Wesley (18) dankzij Leonie en begeleider Bjordy weer 

vertrouwen in zichzelf en de toekomst.

Vanuit een  moeilijke thuissituatie kwam 
Wesley terecht in een beschermde  
woonomgeving van RIBW AVV in het 

Arnhemse Presikhaaf. Daar woonde hij onder 
begeleiding in een groep jong 

volwassenen. Dat was even 
wennen. “Ik had veel 

moeite met de regels 
die mij en mijn andere 
huisgenoten opgelegd 
werden”, vertelt hij. 

“Naar ons idee waren 
die strak en streng.  

Zo moesten we bijvoorbeeld naar ons gevoel veel 
te vroeg naar bed.” 
“De gesprekken hierover tussen begeleiders en 
jongeren gingen niet van een leien dakje”, erkent 
Bjordy ten Berge, medewerker begeleiding. Zo 
kwam Leonie in beeld. “We hebben toen samen 
met de jongeren besloten de hulp van Leonie in te 
roepen. Vanuit haar eigen ervaringen kan zij zich 
goed in hen verplaatsen.” 

Spiegel voorhouden
En dat pakte goed uit. Leonie hielp de jonge huis-
genoten om hun gedachten en wensen beter te 

BJORDY
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“IK KAN ME NU BETER 
VERPLAATSEN IN DE ANDER” 

(VANUIT WESLEY) 

Medewerker begeleiding 
Bjordy ten Berge riep de hulp 
in van ervaringsdeskundig 
coach Leonie van Dongen
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LEONIE

verwoorden. “Het resultaat is dat er veel meer 
onderling begrip is ontstaan”, zegt Bjordy. “Onze 
begeleiding sluit nu beter aan op de behoeften 
van de jongeren.” Ook Wesley is positief. “Ik heb 
geleerd dat het niet helpt als ik iemand stevig 
aanspreek.” Leonie houdt me een spiegel voor.  
Ik kan me nu beter verplaatsen in de ander.” 

Samen uitkomen
“Elk verhaal heeft twee kanten”, beaamt Leonie. 
“Bij jongeren belicht ik daarom de kant van de 
begeleiders en andersom. Daardoor is het onder-
ling contact beter geworden.” Wesley beaamt dat: 
“Het contact tussen Bjordy en mij verloopt nu veel 
soepeler. Ook al zijn we het niet eens, ik heb het 
vertrouwen dat we er samen uitkomen.” Vanuit 
dit vertrouwen zet Wesley grote stappen in zijn 
persoonlijke ontwikkeling. “Ik heb geleerd mijn 
dag beter te structureren. En ik werk nu twee 
dagen per week in de ouderenzorg, mijn eerste 
baan! Ik help bij de koffiemomenten of ik doe een 
boodschapje. Erg leuk om te doen. Bjordy heeft 
me daar goed bij geholpen.” 

Elkaar helpen
Als ervaringsdeskundig coach leert Leonie 
jongeren ook hoe zij elkaar kunnen helpen. 
Wesley: “Leonie begrijpt wat ik meemaak. 

Van haar leer ik ook hoe ik er zelf kan zijn voor 
anderen die het moeilijk hebben. Een voorbeeld? 
Als een huisgenoot er echt doorheen zit, merk ik 
sneller wat er aan de hand is. Dan vraag ik of hij 
erover wil praten. Minder goede momenten 
horen nu eenmaal bij het herstelproces. En soms 
zoeken we afleiding in een potje voetbal of apen-
kooien. Samen sporten versterkt de onderlinge 
band. Zo leren we elkaar ook in het dagelijkse 
leven te helpen als het even tegenzit.” 

Jongerenadviesraad
Om jongeren binnen RIBW AVV een stem te 
geven en een plek waar zij ervaringen kunnen 
delen, is Leonie de jongerenadviesraad gestart. 
Leonie: “Tijdens die bijeenkomsten gaan jongeren 
in gesprek met de regiomanager over hun 
wensen, zorgen en behoeften in de begeleiding.” 
Ook Wesley schuift bij deze bijeenkomsten aan. 
“Ik vind het belangrijk om mijn verantwoordelijk-
heid te nemen. En hoop dat we door deze 
gesprekken de begeleiding steeds verder kunnen 
verbeteren.” 
Leonie is blij met de gedrevenheid van Wesley: 
“Zijn verhaal laat zien dat de inzet van ervarings-
deskundigheid waardevol is. Toen ik het zelf moei-
lijk had, ben ik steeds op zoek geweest naar  
lotgenoten. Maar ik vond ze niet. Het is mooi dat  
ik nu voor een nieuwe generatie van 
betekenis kan zijn. En dat ze het 
nog waarderen ook.” 
 

“Het is mooi dat ik voor 
een nieuwe generatie van 

betekenis kan zijn”

Ervarings  deskundigen 
steeds belangrijker
Ervaringsdeskundigen spelen een 
steeds grotere rol binnen RIBW AVV. 
Vanuit hun eigen ervaringen bieden 
zij een ander perspectief en nieuwe 
hoop. Dit helpt cliënten verder in 
hun herstelproces. In 2021 is de pilot 
met ervarings deskundig coaches 
afgerond. Vanaf begin 2022 is er nu 
aan elke regio een ervaringsdes-
kundig coach gekoppeld. 
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SAMENWERKEN EN 
VERBINDEN IN DE WIJK 

Eigentijdse zorg richt zich op het begeleiden van cliënten in hun eigen 
vertrouwde woonomgeving. Dit vereist een goede infrastructuur voor 

ambulante zorg, inclusief een nauwe samenwerking met de 
behandel-ggz, wijkteams, politie, woningbouwcorporaties en andere 

partners. Afgelopen jaar zijn we gestart met een geïntegreerde 
ggz-wijkaanpak. We voelen ons medeverantwoordelijk voor een  

goede sociale cohesie in de wijk.

SP

EERPUNT2
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MEER SAMENWERKING MET ORGANISATIES 
VOOR OUDERENZORG

We werken graag en veel samen met organisaties voor 
verpleeghuiszorg, verzorging en thuiszorg. Vorig jaar 
sloten we met verschillende VV&T-partners overeenkom-
sten voor verpleging, persoonlijke lichaamsverzorging en 
nachtzorg. We zetten die in voor cliënten op locaties voor 
beschermd wonen-plus en ouderen met een combinatie 
van psychiatrische en somatische problematiek.

met de crisisdiensten van GGNet en Pro Persona zijn er nieuwe 
afspraken gemaakt over samenwerking. Afspraken die beter 
zijn voor de zorg en veiligheid! 

Begeleiders hebben nu 
directe toegang tot de 
crisisdiensten van GGNet 
en Pro Persona voor 
bekende en (nog) niet bij 
hen bekende cliënten.

De crisisdiensten beoor-
delen cliënten onder 
invloed die al in behande-
ling zijn bij GGNet of Pro 
Persona. Cliënten die nog 
niet bekend zijn, nemen 
de oude route - via huis-
arts/huisartsenpost -  
om eerst de somatiek  
te beoordelen. 

De samenwerking wordt 
periodiek geëvalueerd 
door het IAP, ons Intern 
Advies Punt voor vragen 
van cliënten, begeleiders 
van RIBW AVV en de 
crisisdiensten.
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KRACHTENBUNDELING: 
INTEGRALE GGZ IN 
WIJDE REGIO

In 2021 spraken de Raden van 
Bestuur van RIBW AVV, Pro Persona, 
IrisZorg en RIBW Nijmegen & 
Rivierenland de intentie uit om 
samen een ‘integrale ggz’ te 
vormen. We kunnen dan vanuit één 
team zorg aan een cliënt bieden, 
ook al werken de betreffende 
teamleden voor verschillende orga-
nisaties. Elk teamlid heeft daarin 
zijn eigen expertise. Als we regio-
naal onze krachten bundelen, kan 
het niet anders dan dat de kwali-
teit, toegankelijkheid en betaal-
baarheid van de zorg verbetert. 
Daarnaast geloven we dat integrale 
samenwerking een antwoord kan 
zijn op de toenemende schaarste 
op de arbeidsmarkt.

SUCCESVOLLE PILOT DRIEGASTHUIZENGROEP KRIJGT VERVOLG 

We kijken positief terug op het pilotproject dat we samen met woonzorg- 
complex Groot Gelre, onderdeel van de DrieGasthuizenGroep in Arnhem, 
hebben gedaan. Het is gelukt om ketenzorg van goede kwaliteit te leveren  
aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid. We zetten de samenwerking 
met veel vertrouwen voort en kijken naar mogelijkheden voor uitbreiding  
naar andere gemeenten.

Integrale samenwerking 
bij De Riethorst 
Een plek waar integrale samenwerking al zichtbaar 
wordt, is De Riethorst in Ede. Na  de nodige verbou-
wingen vestigden onze samenwerkingspartners  
Pro Persona en  Iriszorg zich al op deze plek. Ook het 
naastgelegen Ziekenhuis Gelderse Vallei doet mee. 
In april 2022 verhuisden onze collega’s van het 
regiokantoor Ede naar De Riethorst. Ze bieden 
 ambulante begeleiding aan cliënten in de wijk.  
En vanaf september 2022 kunnen op deze locatie 
17 cliënten intensief beschermd wonen.

Integrale samenwerking met onze partners maakt 
een snelle match mogelijk tussen hulpvragen en 
zorg. Naar verwachting dalen hierdoor de wacht-
tijden en het aantal onderlinge verwijzingen tussen 
zorgorganisaties.

19



VIER ORGANISATIES, ÉÉN LOCATIE, ÉÉN BEHANDELPLAN 
RIBW AVV, IRISZORG, PROPERSONA EN ZGV ONDER ÉÉN DAK IN EDE

Sneller de 
juiste zorg voor 

cliënten met 
psychiatrische 

hulpvraag
In hokjes denken en werken is niet meer van deze tijd. 

Dat beseffen RIBW AVV, IrisZorg, Pro Persona en Ziekenhuis 
Gelderse Vallei maar al te goed. Daarom hebben ze samen op 
locatie De Riethorst in Ede een beschermde woonvoorziening 

gecreëerd met integrale behandelmogelijkheden voor cliënten 
met ernstige psychische problemen. Deze cliënten hebben 
tijdelijk intensieve begeleiding en 24-uurs toezicht nodig. 
Ron van Eeden, regiomanager RIBW, is alvast blij: “Nu we 

met hulpverleners van verschillende organisaties op 
dezelfde locatie samenwerken, krijgen onze cliënten sneller 

de juiste hulp.”

20 RIBW AVV TERUGBLIK 2021



MICHELLE

BREGJE

De beste aanpak
Het doel is om cliënten binnen één of twee jaar 
voor te bereiden op een woonvorm buiten De 
Riethorst of zelfstandig wonen. Ron: “Ons 
uitgangspunt hierbij is integrale zorg en dat bete-
kent dat de zorg en behandeling op elkaar afge-
stemd zijn en elkaar versterken. Dat juist RIBW 
AVV, IrisZorg en Pro Persona een integrale samen-
werking zijn gestart, is geen verrassing. We 
werken alle drie voor cliënten met een psychische 
kwetsbaarheid. Dat doen we vanuit een herstelon-
dersteunende visie, vanuit de vraag: welke aanpak 
helpt onze cliënten het beste bij hun herstel én 
hoe krijgen ze hiermee uiteindelijk de regie op hun 
leven terug?” Onderling hebben de organisaties 
meer overeenkomsten dan verschillen, ziet ook Iris 
de Vries, regiomanager Pro Persona. “Hoewel elke 
organisatie zijn eigen expertise en methodes 
heeft, werken we alle drie zowel aan maatschap-
pelijk als aan functioneel herstel van cliënten.” 

Gezamenlijke voordeur
Cliënten ervaren straks de voordelen van deze 
integrale samenwerking al direct vanaf de intake. 
Dan zijn namelijk medewerkers van de drie 
ggz-organisaties aanwezig. Zo’n gezamenlijke 
intake is onderdeel van het programma Buiten de 
Lijntjes, dat als doel heeft de zorg beter toeganke-
lijk te maken. Babs Cornelissen, locatiecoördinator 
IrisZorg: “Als de huisarts een cliënt naar ons door-
verwijst voor een plek op De Riethorst, doen we 
samen de intake en bespreken we hoe we deze 
persoon de beste zorg kunnen bieden. Voorheen 
ging dat anders en werd een cliënt bijvoorbeeld 
direct naar Pro Persona doorverwezen. Later bleek 
dat deze persoon met zijn problemen toch beter 
bij IrisZorg behandeld kon worden. Met een 
nieuwe wachttijd als gevolg.  
Dat is voor een kwetsbare cliënt natuurlijk enorm 
vervelend.” Dat de medewerkers van de drie orga-
nisaties nu samen bij de intake aanwezig zijn 

RON

“Direct meerdere 
soorten hulp in huis”

BABS

“ Cliënten zitten gelijk 
op de juiste plek”
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heeft veel voordelen. “De cliënt wordt niet langer 
van het kastje naar de muur gestuurd, maar zit 
gelijk op de juiste plek. Het is veel sneller duidelijk 
met welke expertise de cliënt het beste geholpen 
is. En we hebben eerder het meest optimale 
behandelplan opgesteld.”

Ervaringsdeskundigen
Bij de gezamenlijke intake is ook een ervarings-
deskundige aanwezig. “Cliënten hebben veel baat 
bij de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige”, 
zegt Iris de Vries, zorgmanager Pro Persona.  
“Zij hebben zelf het hele herstelproces doorlopen, 
van binnenkomen in een crisis, overmand door 
heftige emoties, niet meer op eigen benen 
kunnen staan tot weer zelfstandig functioneren. 
Door hun ervaring weten zij wat cliënten op zulke 
momenten doormaken, en wat ze wel en niet op 
prijs stellen. Zij helpen cliënten hun gedachten 
beter te verwoorden en zorgverleners het cliënt-

perspectief te laten zien, zodat zorgverleners daar 
hun werk goed op kunnen afstemmen.”

Ambulante samenwerking
Ook tijdens de behandeling ervaren cliënten de 
voordelen van deze integrale aanpak. Ron: “Dat er 
direct meerdere soorten hulp in huis zijn, is de 
grote meerwaarde van onze samenwerking. Stel 

IRIS

“We gaan veel van 
elkaar leren”

2
time-outbedden

Bij time-out is het doel om cliënten in 3 
tot maximaal 6 weken klaar te maken om 

terug te keren naar de thuissituatie en 
inzet van zwaardere zorg te voorkomen.

DAVE

“Straks ook gelijktijdige 
behandeling van lichamelijke 
en psychiatrische klachten”
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7
plekken voor 

jong-
volwassenen

8
plekken voor 
volwassenen 
tot 65 jaar

dat iemand bij ons binnenkomt vanwege een 
verslavingsprobleem, maar dat later ook een 
ernstige psychische aandoening naar voren komt. 
Dan zijn ter plekke al medewerkers van Pro Persona 
beschikbaar om te helpen, terwijl voorheen de 
cliënt elders terecht moest voor de benodigde zorg. 
Dit betekent voor de cliënt minder wachttijd.”  
Ook zijn de lijntjes tussen de medewerkers kort 

wanneer er samen onder een dak gewerkt wordt, 
benadrukt Iris: “Doordat we op dezelfde locatie 
werken, spreken we elkaar veel. Zo krijgen we meer 
van elkaars werk mee. Ik verwacht dat we van 
elkaar leren en zo onze behandelingen blijven 
verbeteren.” 

Klinische samenwerking: 
Integrale Somato-
Psychiatrie 
De afdeling Integrale Somato- 
Psychiatrie (ISP) is straks het 
nieuwste onderdeel van Buiten de 
Lijntjes. Ziekenhuis Gelderse Vallei 
(ZGV) kijkt er alvast naar uit. 
“De winst hiervan is dat patiënten 
meteen de juiste zorg krijgen, zowel 
op lichamelijk als psychiatrisch 
gebied”, zegt Dave Tjan, medisch 
manager acute zorg en intensivist bij 
ZGV. “Nu is dat anders, omdat in een 
ziekenhuis in de regel patiënten niet 
gelijktijdig aan lichamelijke en 
psychiatrische klachten behandeld 
kunnen worden. Dit zorgt voor 
vertraging in de benodigde zorg.” Er 
wordt samen hard gewerkt om zo’n 
afdeling te realiseren. Ons streven is 
dat de ISP in 2024 van start gaat.”

15
plekken voor 

cliënten
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Te vaak werken RIBW-begeleiders én combi-ondersteuners van de 
thuiszorg bij dezelfde cliënt zonder dat ze dit van elkaar weten. Een 
pilot van RIBW AVV en Thuiszorg Groot Gelre laat zien dat het ook 
anders kan. Medewerkers én cliënten zijn positief. “Voor cliënten  

is het fijn dat de mensen die bij hen thuis komen contact met 
elkaar hebben. Het levert duidelijkheid, rust en veiligheid op”,  

zegt Tamara Ratering (RIBW).

HAND IN HAND

‘Dit is dé manier 
om samen te 

werken’

Jullie hebben in 2021 de pilot ‘Samenwer-
king Thuiszorg Groot Gelre en RIBW AVV’ 
gedraaid. Wat was de aanleiding om samen 
aan de slag te gaan?
TAMARA: “We kwamen allebei thuis bij cliënten, 
maar het was niet helder wie wat deed. De 
combi-ondersteuner biedt niet alleen huishou-
delijke ondersteuning, maar bijvoorbeeld 
ook administratieve hulp. Maar de 
persoonlijk begeleider vanuit RIBW doet 
dat ook. We wilden kijken hoe we 
efficiënter en beter konden 
samenwerken, waarbij we 

elkaar aanvullen in plaats van dingen dubbel te 
doen. Uiteindelijk is dat beter voor het herstel van 
de cliënt.”
MARIKEN: “De taakverdeling moest duidelijker. 
De combi-ondersteuner biedt ondersteuning en 

begeleiding in en rondom het huis. De basis- 
begeleider van RIBW biedt persoonlijke 

ondersteuning en richt zich op contact 
met de omgeving. Voor zowel de cliënt 
als de begeleiders was dat onderscheid 

niet altijd duidelijk. Soms wisten we 
niet eens van elkaar dat we bij de-

zelfde cliënt aan het werk waren.”
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Hoe ziet die samenwerking in deze pilot eruit?
MARIKEN: “Combi-ondersteuners en begeleiders 
wisselen elkaars gegevens uit. Zo weet iedereen 
wie bij welke cliënt werkzaam is. Als er iets is, een 
gewone vraag of een dringende kwestie, kunnen 
ze elkaar altijd bereiken.” 
TAMARA: “Maakt de combi-ondersteuner zich 
zorgen over de cliënt, dan kan deze een collega  
bellen die ook bij diezelfde cliënt over de vloer 
komt. ‘Mevrouw wil vandaag niet meewerken, 
heb jij een idee hoe dat komt?’ Als je niet weet 
waarom iemand zich anders gedraagt, roep je de 
hulp in van de ander. Naast deze ad-hocover-
leggen worden de zorgplan- en evaluatiege-
sprekken  
ook samen gevoerd.” 
MARIKEN: “Onze medewerkers krijgen van de wijk-
coach te horen dat ze bijvoorbeeld het huis van 
meneer eens goed moeten opruimen. Zonder te 
weten dat hij een verzamelstoornis heeft. Door 
samen te werken met een begeleider die kennis 
heeft van psychiatrische problematiek kan de 
combi-ondersteuner leren hoe met deze persoon 

om te gaan.”
TAMARA: “Je kunt bij iemand met deze problema-
tiek niet enthousiast aan de slag gaan. Dat levert 
zoveel onveiligheid op dat een cliënt een volgende 
keer misschien de deur niet meer opendoet. Door 
samen te werken kan de begeleider de cliënt 
uitleggen dat de combi-ondersteuner er is om de 
woning een beetje leefbaar te maken. En hij kan 
de combi-ondersteuner tips geven hoe deze  
situatie aan te pakken zodat het veilig blijft voor 
de cliënt. Doe het op het tempo van de cliënt en 
accepteer dat schoon voor hem iets anders bete-
kent dan voor jou.”

De evaluatie van de pilot is erg positief. 
Maar wat merkt de cliënt zelf?
TAMARA: “Het levert vooral duidelijkheid en veilig-
heid voor de cliënt op. Het is fijn om te weten dat 
de mensen die bij jou thuis komen regelmatig 
contact hebben. De begeleiding is beter afge-
stemd, wat het herstel van de cliënt bevordert. 
Je kijkt met z’n drieën dezelfde kant op. Dat werkt 
beter dan wanneer ieder z’n eigen ding doet, 
zonder dat van elkaar te weten. We horen tijdens 
de evaluatie van het project regelmatig terug dat 
cliënten meer rust ervaren.”
MARIKEN: “We werken ook naar dezelfde doelen 

MARIKENTAMARA

Tamara Ratering is medewerker 
Intern Adviespunt en SRH-coach 
bij RIBW AVV. Mariken Spaan is 
manager Ondersteuning thuis en 
thuisbegeleiding bij  Thuiszorg 
Gelre, onderdeel van de DrieGast-
huizenGroep

“We horen dat cliënten 
meer rust ervaren”

25



toe, terwijl we voorheen niet wisten met welk 
doel de ander bezig was. Het opruimen van een 
huis is iets anders dan het huis zo leefbaar mogelijk 
maken voor een cliënt met een verzamelstoornis.”

Wat is de winst voor de medewerkers?
MARIKEN: “Onze mensen vinden het prettig om 
ruggespraak te kunnen houden met iemand die 
inhoudelijk meer weet. Voor combi-ondersteuners 
die zelf geen kennis van psychiatrie hebben, zijn 
dit de meest complexe cliënten. Ze leren er dus 
heel veel van, ze voelen zichzelf groeien en kunnen 
hun werk beter doen. Dat geeft uiteindelijk meer 
voldoening.”

“Onze mensen vinden het prettig om 
ruggespraak te kunnen houden met 
iemand die inhoudelijk meer weet”

TAMARA: “Als je weet dat er een andere partij is die 
verantwoordelijk is voor een aantal doelen en je 
weet dat het goed loopt, dan kun je je als persoon-
lijk begeleider meer richten op andere aspecten 
van de begeleiding. Als je bijvoorbeeld weet dat de 
combi-ondersteuner elke woensdag samen met 
de cliënt de administratie doet, kun je die tijd 
gebruiken om naar het buurthuis te gaan om te 
zien of hij kan aansluiten bij een kookgroepje.” 

Komt er een vervolg op deze samenwerking?
MARIKEN: “We zien dat de samenwerking effi-
ciënter, effectiever en kostenbesparend is. Het 
aantal uren persoonlijke begeleiding of combi- 
ondersteuning kan soms omlaag. Of de combi- 
ondersteuner neemt taken over van de begeleider. 
Dus we willen graag verder. Inmiddels hebben we 
op een rijtje in welke gemeenten we allebei  
intensief werkzaam zijn, zodat we daar ook 
kunnen gaan samenwerken.”
TAMARA: “Voor mij is duidelijk dat dit dé manier is 
om als ketenpartners samen te werken. Deze pilot 
krijgt hoe dan ook een vervolg.” 

Casus uit de praktijk
Situatie: Een cliënt met last van wanen 
en somatische klachten wordt begeleid 
door RIBW AVV. Daarnaast komt de 
combi-ondersteuner twee keer per  
week langs.  

Doel: het huis en de woonsituatie op 
orde krijgen na een verhuizing. En voor 
de lange termijn met minder stress,  
zo gezond mogelijk leven en meedoen  
in de maatschappij. De cliënt weigert 
regelmatig huishoudelijke taken uit te 
voeren, terwijl hij daar wel toe in staat 
is, en commandeert de combi-onder-
steuner (vanuit zijn ziektebeeld). 

Aanpak: Tijdens een afstemmings 
gesprek legt de RIBW-begeleider de 
combi-ondersteuner uit hoe zij kan 
signaleren wanneer de man middelen 
gebruikt die als trigger werken voor een 
psychose. Ook geeft de RIBW-begeleider 
zijn collega tips hoe zij het contact kan 
opbouwen met de man, zonder hem 
kwijt te raken. En hoe de balans te 
vinden tussen accepteren dat hij soms 
niet meewerkt en stimuleren om toch 
iets te gaan doen. 

Resultaat: de man begrijpt de hulpverle-
ning beter, werkt vaker mee, comman-
deert niet meer, speelt beiden niet meer 
tegen elkaar uit en ervaart meer rust nu 
hij ziet dat hulpverleners overzicht over 
zijn situatie hebben. De RIBW-begeleiding 
kan qua aantal uren omlaag, want de 
combi-ondersteuner neemt taken over. 
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“Ik ben hier helemaal 
op mijn plek”

Spannende stap 
leidt tot meer 

zelfvertrouwen
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Elke week levert La Cocquerie zo’n 25.000 vers 
bereide quiches af aan allerlei supermarkten 
in Nederland en Duitsland. “Met Pasen 

haalden we dat aantal misschien wel per dag”, 
zucht Bart (37) met een lach. “Iedereen was druk, 
maar gelukkig hielpen we elkaar erdoorheen. Mijn 
rol is het inpakken en verzendklaar maken van alle 
producten.” Trots: “Het waren twee stressvolle 
weken, maar we hebben het met z’n allen gered.” 
Bart kwam in december 2021 via een IPS-traject 
bij La Cocquerie terecht. Het UWV bepaalde dat 
Bart moest solliciteren, na jarenlang vrijwilligers-
werk te hebben gedaan. “Ik was in eerste instantie 
niet zo enthousiast”, vertelt Bart. “Ik ben psycho-
segevoelig en weet dat spanning, bijvoorbeeld bij 
een nieuwe baan, juist een risicofactor is. Maar 
tegelijkertijd wilde ik wel vooruit in het leven.” 

Waardevol werk
Fijne gesprekken met trajectbegeleider Esther 
Kolzer zorgden ervoor dat Bart de stap naar een 
baan durfde te zetten. Esther: “We hebben veel 
gepraat met elkaar en zo het vertrouwen opge-
bouwd. Uiteindelijk is Bart gaan solliciteren.”  
Het werd La Cocquerie, een bedrijf waar ze maat-
schappelijk ondernemen hoog in het vaandel 
hebben staan. “Er zitten zoveel kwetsbare mensen 
thuis die met een beetje begeleiding waardevol 
werk kunnen doen”, vindt Bas Bruinsma, produc-
tiemanager bij La Cocquerie. “Als werkgever moet 

je daarvoor openstaan. 
Het vergt creativiteit 
om ons zo goed moge-
lijk aan te passen aan 
de mogelijkheden van 
deze werknemers.”
Het was dan ook even 
zoeken op welke manier Bart 
het best functioneerde bij La Cocquerie. Bart: “Ik 
wilde het liefst drie volle dagen werken, zodat ik 
andere dagen rust had. Dat bleek te hoog 
gegrepen, ik was aan het eind van de dag 
doodop.” Bas: “Ik dacht dan dat hij te laat naar 
bed was gegaan, maar dat was het niet. We zijn 
samen met Esther gaan zoeken naar een beter 
ritme. Nu werkt Bart vijf dagen achter elkaar van 
negen tot kwart over twaalf.” Bart: “Ik voel me er 
veel prettiger bij. Als ik thuiskom, drink ik koffie 
en heb dan nog genoeg energie voor andere 
dingen.”

Maatwerk
Meedenken en maatwerk bieden, het zijn de sleu-
telwoorden die een IPS-traject succesvol maken, 
vindt zowel Esther als Bas. “Als Bart zich verslaapt, 
wil ik niet dat hij daardoor gestrest wordt”, vertelt 
Bas. “Dus ik heb hem gezegd dat hij dan even belt 
om te vertellen dat hij wat later komt, maar dat 
hij zijn ochtendritueel gewoon moet vasthouden. 
Dus drink je bakje koffie, pak een ontbijtje, 

BAS

Hij vond het spannend om aan het werk te gaan, maar Bart 
voelt zich nu helemaal thuis bij La Cocquerie. Samen met IPS- 

trajectbegeleider Esther Kolzer en werkgever Bas Bruinsma heeft 
Bart de perfecte omstandigheden gecreëerd om zijn werk zo 

goed mogelijk te kunnen uitvoeren. “Ik ben blij dat ik deze 
 spannende stap toch heb gezet.”
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ga douchen en kom dan pas naar het werk. 
Zo wordt ‘te laat komen’ geen blok aan je been 
dat voor heel veel onrust zorgt.”
Bart lacht, deze ochtend kwam hij toevallig te laat. 
Maar dat gebeurt maar eens in de paar maanden, 
voegt Bas toe. “Stel dat Bart te vaak te laat zou 
komen, dan ga ik met Esther en Bart om de tafel 
om te kijken hoe we dit kunnen voorkomen. 
We houden ook rekening met de prik-
kelgevoeligheid van Bart. Als hij 
aangeeft dat hij te veel last heeft van 
de lawaaiige machines, kijken we 
waar hij zijn werk wél kan uitvoeren, 
zoals in de stillere expeditiecel.”
Esther: “Het is belangrijk dat de 

werkgever eerlijk kan 
aangeven wat niet 
goed gaat, zodat we 
samen kunnen kijken 
hoe het beter kan. Ook 
Bart moet zich veilig 
genoeg voelen om te 
vertellen als hij zich niet 
prettig voelt.” Bart: “Voor mij is 
dat lastig, maar ik heb op deze plek genoeg 
vertrouwen om dat wél te doen.” 

Psychosekaart
Om Bas te helpen Barts gedrag beter te interpre-
teren, heeft Bart samen met Esther een psychose-
kaart gemaakt. Daarop staat allerlei informatie 
over psychosegevoeligheid: wat is een psychose? 
Hoe herken je het? Wie kun je bellen als er iets 
gebeurt? Het geeft Bart rust dat die kaart in de 
kast ligt bij zijn werkgever, en Bas voelt zich 
zekerder met de tools die hij nu in handen heeft. 
Bas: “Ik weet nu beter wanneer ik even een kop 
koffie moet drinken met Bart in plaats van alleen 
‘goedemorgen’ te roepen. Een paar weken 
geleden was zijn fiets gestolen. Door die kaart 
wist ik dat dat voor extra spanning zorgde en dat 
hij erover zou gaan piekeren. Dan sta ik hem bij 
door te benadrukken dat die dingen nou eenmaal 
gebeuren, en tegelijkertijd ben ik extra waak-
zaam.” Esther: “De psychosekaart heeft ervoor 
gezorgd dat het onderwerp bespreekbaar is. De 
drempel voor Bart om aan te geven dat het even 
niet goed gaat, is daardoor veel lager geworden.”
Bart is op z’n plek, concludeert hij tevreden. “Ik 

ben blij dat ik de stap toch heb gezet, ook al 
vond ik het spannend. Bas geeft me 

ontzettend veel vertrouwen en met 
Esther kan ik alles delen, ook de 
zwaardere onderwerpen.” Het doet 
hem zichtbaar goed. Op naar de 
volgende paasperiode. 

ESTHER

BART

Wat is IPS? 
IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is 
een internationaal succesvol arbeids-
reïntegratieprogramma. Steeds meer 
gemeenten zien de voordelen van dit 
programma dat zich richt op het 
vinden of behouden van werk, 
speciaal voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Kenmer-
kend voor IPS: 
• Uitgaan van de wensen en 

 mogelijkheden van de kandidaat. 
• Zo snel mogelijk plaatsen, 

waardoor de kandidaat ervaring 
kan opdoen en kan ontdekken wat 
het best bij hem past.

• Zo intensief mogelijk begeleiden 
als nodig: van meefietsen naar het 
werk tot aanwezigheid op de 
 werkvloer. 

• Een IPS-traject duurt in principe 
drie jaar. Heeft een cliënt betaald 
werk gevonden, dan krijgt hij 
jobcoaching. 
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‘Ik durf weer 
te dromen’

Mensen die diep in de problemen zitten en er zelf niet meer 
uitkomen, hebben baat bij zorgbemiddeling. Hetzelfde geldt voor 

zorgmijders die het vertrouwen in de hulpverlening zijn kwijt-
geraakt. Intensieve begeleiding, soms tegen wil en dank, staat 

centraal. Zorgbemiddelaar Joris Franssen blikt samen met voor-
malig cliënt Heidy terug op een hectische en intensieve periode.
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Op een vrijdagmiddag werd Joris gebeld door 
een collega. Een spoedgeval: een vrouw in 
paniek die belaagd werd door haar partner 
en diep in de problemen zat. Echt iets voor 
Joris, voegde de collega er nog aan toe.
Heidy: “Ik was mentaal en lichamelijk stuk, het 
liefst wilde ik niet meer wakker worden. Tien jaar 
lang had ik geknokt, maar ik kwam er niet meer 
uit. Mijn partner mishandelde me emotioneel en 
weigerde bij me weg te gaan. Er waren schulden, 
hij dronk veel, ik dronk mee. Mijn kinderen 
hadden het contact verbroken, mijn vrienden zag 
ik niet meer. Ik had geen werk, geen inkomen en 
was heel erg bang. Ik durfde mijn partner niet de 
deur uit te zetten. En de instanties zeiden dat ze 
me pas konden helpen als ik op straat zou staan.” 
Joris: “Ik heb haar toen door het weekend heen 
geholpen door veel te bellen. Op maandag zijn we 
direct aan de slag gegaan om haar partner het 
huis uit te krijgen. Door onze gesprekken voelde 
Heidy zich in staat om zijn spullen daadwerkelijk 
aan de deur te zetten.” 
Heidy: “Het was ook erg fijn dat je me in die 
eerste dagen aanspoorde om contact te zoeken 
met een oude vriendin. Ik zat in een isolement, 
omdat ik me schaamde voor mijn situatie. Die 
vriendin is direct gekomen. Stapje voor stapje 
gebeurden er positieve dingen.” 

Joris: “Als zorgbemiddelaar stap je in iemands 
leven op zijn of haar kwetsbaarste moment en je 
hebt geen idee hoelang het gaat duren. Vaak is 
iemands leven dan een grote knoop waarin alle 
belangrijke levensgebieden al jarenlang verstrikt 
zitten. We ontwarren die knoop in kleine haalbare 
stukjes. Heidy wilde graag geholpen worden, 
maar meestal krijgen we te maken met mensen 
die hulp afwijzen. Toch laten we dan niet los. De 
praktische zaken regelen we, of iemand wil of 
niet. Maar we hebben zeker ook oog voor de 
emotionele kant.”

Die eerste periode luisterde Joris urenlang naar 
de verhalen van Heidy. Met alle bijbehorende 
emoties. Tegelijkertijd pakte hij een aantal 
praktische zaken aan: het regelen van een 
uitkering, een aanvraag voor schuldhulpver-
lening en later het zoeken naar een andere 
woning. Langzaam kreeg Heidy weer grip op 
haar leven.
Heidy: “Ik durfde stappen te zetten, omdat ik een 
klik voelde met Joris. Als ik struikel, vangt hij me 
op. Dat gevoel was mijn eerste winst. Hij gaf me 
steeds weer een handvat om een volgende stap te 
zetten. Uit mijn verhalen pikte hij details waar ik 
iets mee kon. Liet ik vallen dat ik vroeger graag 
tekende, dan motiveerde Joris mij om die hobby 
weer op te pakken. Zodat ik ook eens uit mijn 
hoofd kwam.”
Joris: “Je dacht erg negatief over jezelf. Ik heb 
stukjes uit jouw verhaal gehaald die goed waren 
en waar je iets mee zou kunnen. Door te kijken 

De kracht van 
zorgbemiddeling 
• Mensen met problemen die hulp 

afwijzen, laten we niet los 
• We hebben een oprecht en 

laagdrempelig contact
• We confronteren de cliënt op een 

respectvolle manier
• We zetten woorden om in actie
• We schakelen waar nodig met  

het lokale netwerk

In 2021 werden 317 mensen 
geholpen met een  

zorgbemiddelingstraject.
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“De kracht van 
zorgbemiddeling is  
het teruggeven van 

vertrouwen”

naar je krachten, won je aan eigenwaarde.”
Heidy: “Een jaar lang kwam Joris zo’n 2,5 uur 
per week bij me langs en ging hij ook mee naar 
instanties. Uiteindelijk heeft hij me zo ver gekregen 
dat ik een dagbehandeling begon in een antropo-
sofische kliniek. Ik zie ons daar nog staan, 
samen een sigaret rokend onder een 
boom. Ik wilde niet, maar Joris  
zei: ‘Doe het nou maar gewoon,  
wat kan er misgaan?’ Dat hielp.  
Het heeft me mentale rust en 
een positiever zelfbeeld  
opgeleverd.” 

Na een jaar vond Joris dat zijn rol was uitge-
speeld. De basiszaken waren geregeld, Heidy 
had haar kracht teruggevonden. Nu was het 
tijd voor een nieuwe fase. Samen met een 
collega van Joris zocht Heidy een opleiding 
uit en zette stappen in de maatschappij. 
Heidy: “We zijn vijf jaar verder en het gaat goed 
met mij. Ik heb een superleuk huis gecreëerd, ik 
heb diploma’s managementsupport gehaald, een 
baan gehad en helaas weer verloren. Maar in 
tegenstelling tot vroeger heb ik nu het vertrouwen 
dat ik wel weer iets anders vind. Ik heb weer 
vriendinnen en de band met mijn kinderen is 
voorzichtig aan het groeien.” 
Joris: “Als zorgbemiddeling er niet was geweest, 
was Heidy waarschijnlijk haar huis uitgezet en 
het daklozencircuit ingerold. Ik heb alles voor haar 
geregeld, met allerlei instanties. Zie dat maar 
eens te doen als je emotioneel aan de grond zit en 
overal tegenwerking ervaart. De kracht van zorg-
bemiddeling is het teruggeven van vertrouwen en 
laten zien dat een ander leven mogelijk is.”
Heidy: “Ik weet dat het een heftige uitspraak is, 
maar Joris heeft mijn leven gered. Hij heeft me de 
kracht gegeven om stappen te zetten. Ik durf nu 
weer te dromen.” 

Zorgbemiddeling gezond  
de toekomst in
Zorgbemiddeling is een snel inzetbare, 
tijdelijke begeleiding of bemiddeling. 
Soms al dezelfde dag. Dit maakt het 
een kwalitatief, maar vaak ook inten-
sief traject. Om het programma in 
2023 budgetneutraal te krijgen, is 
RIBW AVV in 2021 gestart met het plan 
‘Zorgbemiddeling gezond de toekomst 
in’. Er is aandacht voor efficiënt werken, 
het bevorderen van kostenbewustzijn 
en het zakelijk werven van nieuwe 
opdrachtgevers. Workshops op het 
gebied van bijvoorbeeld relatiema-
nagement en pr moeten ervoor zorgen 
dat zorgbemiddeling en het maat-
schappelijk belang nog beter voor  
het voetlicht worden gebracht.

“Joris gaf me de kracht om 
nieuwe stappen te zetten”

HEIDY JORIS
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De kennis, de vaardigheden en het enthousiasme van onze collega’s 
maken het verschil voor onze cliënten en onze organisatie. Daarom 
doen we er alles aan om competente en bevlogen medewerkers te 

behouden en aan te trekken. RIBW AVV wil een goede werkgever zijn 
en iedereen die bij ons werkt optimaal ondersteunen. 

AANTREKKELIJKE 
WERKGEVER ZIJN EN 

BLIJVEN
SP

EERPUNT3
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Meer en betere scholing 
voor medewerkers

In 2021 kreeg ons opleidingsbeleid een 
nieuwe impuls. Dankzij het plan ‘Leren & 
ontwikkelen’ kunnen we medewerkers meer 
scholing op maat aanbieden. Denk aan extra 
ondersteuning in het eerste jaar, zodat ze 
zich vanaf dag één welkom voelen, goed 
worden ingewerkt en effectief en concreet 
invulling kunnen geven aan hun werk. Niet 
elke nieuwe collega volgt daarbij hetzelfde 
leerpad. Afhankelijk van (voor)opleidingen, 
competenties en wensen bieden we scho-
ling en begeleiding op maat. Zo vergroten 
we de kans dat nieuwkomers vakbekwaam 
starten en enthousiast aan het werk blijven.

ONS EIGEN FLEXTEAM VAN START

In 2021 startten we met ons eigen Flexteam, 
een groep medewerkers die flexibel in te 
zetten is op plaatsen waar behoefte is aan 
extra hulp of ondersteuning. De gedachte 
hierachter: het flexteam kent de organisatie 
en onze werkwijze. We bieden medewerkers 
die flexibel willen werken een passende 
functie. En we kunnen de inhuur van externe 
medewerkers beperken. Dat scheelt tijd, 
geld en levert uiteindelijk betere zorg op. 
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MEDEWERKERS TEVREDEN OVER
ZELFORGANISATIE 

De teams van RIBW AVV werken al jaren met 
zelforganisatie. In 2021 onderzochten we hoe 
de teams dit ervaren: wat gaat goed, wat kan 
beter? Medewerkers deelden hun mening via 
vragenlijsten en namen deel aan teamses-
sies. De uitkomst? Medewerkers zijn behoor-
lijk tevreden over hoe het gaat. Er zijn ook 
ontwikkelpunten genoemd. Een belangrijke is 
de behoefte aan meer maatwerk waarmee 
teams zich verder kunnen ontwikkelen.

Nieuw proces ontwikkeling medewerker 
Bij RIBW AVV vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven  
ontwikkelen. Daarbij hebben zij zelf de regie en verantwoordelijkheid  
en krijgen zij ondersteuning uit de organisatie en het eigen team.  
Het nieuwe proces Ontwikkeling medewerker helpt daarbij. Dit proces 
omvat alle periode- en halfjaargesprekken die door én met medewerkers 
worden gevoerd. Deze gesprekscyclus ondersteunt medewerkers bij het 
maken van keuzes in hun loopbaan. Daarnaast gebruiken we de 
gesprekken ook voor het verlengen van een arbeidsovereenkomst.  
Medewerkers kunnen nu vanaf tien maanden, een verzoek indienen  
bij hun regiomanager om hun arbeidsovereenkomst te verlengen.  
Daarmee hebben we het proces van  
contractverlenging sterk vereenvoudigd 
en nemen medewerkers ook hier zelf 
de regie in.

“Onze teams willen 
zich graag verder 

ontwikkelen”

35



“Je voelt je 
echt fitter”
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VITALITEITSPLATFORM VITWEB STIMULEERT VEERKRACHT 

Ommetjes 
en yoga op 

het werk
Ommetjes, een gezonde smoothie op het werk, zo veel  

mogelijk yogaposes in een week of een challenge touwtje- 
springen. Medewerkers van RIBW AVV werken volop aan hun 
gezondheid en vitaliteit. Het nieuwe platform Vitweb helpt 
daarbij. Ambassadeur Tessa Jongerius: “Het is mooi om te 

zien hoe collega’s in beweging komen.”
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Waarom is dit initiatief ontstaan?
“Ook RIBW AVV kent een uitdaging op het gebied 
van inzetbaarheid”, zegt Tessa. “Verzuimpreventie 
staat hoog op onze agenda. Want áls een mede-
werker uitvalt, dan is dit vaak voor een langere 
periode. Dat moet en kan anders. Daarom is de 
focus gelegd op preventie. Om verzuim te voor-
komen en om de veerkracht en duurzame inzet-
baarheid van medewerkers te versterken, heeft 
een projectgroep het online platform Vitweb 
opgezet.”

Hoe is dit vitaliteitsplatform opgezet?
“Een klankbordgroep van medewerkers en  
de OR onderzochten welke thema’s en 
gezondheidsissues er spelen. Die zijn 
vertaald in een zestal pijlers: mentale, 
sociale en fysieke gezondheid, leefstijl, 
persoonlijke ontwikkeling en wel- 
bevinden. Op basis hiervan is 
Vitweb opgezet. Een online 
platform waar medewer-
kers op een laagdrem-
pelige manier kunnen 
werken aan hun vitali-
teit en veerkracht.” 

Hoe ziet het platform er 
concreet uit? 
“Het idee is dat je op Vitweb de 
ondersteuning kunt vinden 
die jou aanspreekt. Je zult er 
inspiratie en nieuwe energie 
opdoen. Dit draagt eraan bij 

dat je je fitter voelt en dat je sterker in je 
werk staat. Vitweb heeft per kwartaal een 
nieuw centraal thema. Thema’s uit 2021 

waren bijvoorbeeld werkgeluk, ontspanning 
en gezonde voeding. Bij elk thema bedenken 
we tips, leesvoer, podcasts en video’s.  
Maar we organiseren ook challenges, gratis 

cursussen en webinars. Met onderwerpen 
als: ‘Talent ontwikkelen’ en ‘Slimmer dan 

stress’.”

Wat is jouw rol precies? 
“Ik ben ambassadeur voor Vitweb. Samen met 

het projectteam bedenk ik nieuwe thema’s en 
inspireer ik collega’s om te werken aan hun eigen 
vitaliteit. Die rol past mij goed. Want naast mijn 
werk als begeleider ben ik leefstijl- en vitaliteits-
coach. Ik probeer creatief te zijn. In de pauze van 

een teamvergadering maak ik medewerkers 
enthousiast om mee te doen aan een nieuwe 
teamchallenge. Bijvoorbeeld om zo veel mogelijk 

Vitweb in het kort
Een gezonde organisatie, met vitale 
en veerkrachtige medewerkers die in 
staat zijn de beste zorg te leveren. 
Dat is het doel van Vitweb, een plat-
form waar medewerkers aan hun 
vitaliteit, veerkracht en gezondheid 
kunnen werken. Het platform is laag-
drempelig en medewerkers houden 
zelf de regie. En sluit dus mooi aan 
bij de filosofie van zelforganisatie. 
Met plezier en voldoening werken, 
heeft een positief effect op het 
verzuim- en verlooppercentage. 
Vitweb is ontstaan vanuit het 
programma Boeien & Binden en met 
het oog op duurzame inzetbaarheid. 

“Ik help mensen 
graag om sterker in 
hun werk te staan”

TESSA
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yogaposes te doen in een week. En ik geef het 
goede voorbeeld. Dan trakteer ik op bananen-
brood in plaats van slagroomtaart. Ook voor 
cliënten. Zo maken we op woensdag samen 
smoothies.”

En werkt het?
“Voor harde resultaten in het terugbrengen 
van het ziekteverzuim is het nog te vroeg, maar 
medewerkers maken goed gebruik van Vitweb. 

Dat is leuk om te zien. Met name de challenges 
waarbij de teams de strijd met elkaar aangaan, 
zijn een succes. Leuk om te zien hoe fanatiek 
collega’s worden. Of het nu gaat om touwtje- 
springen, yogaposes of de wandelcompetitie  
‘Het Ommetje’. Het leeft. Er is ook voor elk wat 
wils. En elke activiteit helpt. Of je nu meedoet aan 
een challenge, een podcast luistert of een gezond 
recept uitprobeert.” 

CHALLENGE ‘HET OMMETJE’ DAAGT MEDEWERKERS UIT

‘We waren bloedfanatiek’
“We hebben het er nóg over”, zeggen Diana Geven, Willemijn van 
Outvorst en Anouk Elshof van team ‘De Stappers’ uit Velp. Ze doelen op 
de eerste Vitweb-challenge, wandelcompetitie ‘Het Ommetje’, voorjaar 
2021. De wandelcompetitie werd een groot succes. Maar liefst 10 teams 
en bijna 100 medewerkers deden mee en streden om de eerste plaats. 
“Ons team was bloedfanatiek. In onze appgroep bespraken we continu 
de tussenstand. Op de laatste dag van de competitie appten we elkaar 
tot na middernacht. We hadden zelfs afgesproken om op te blijven. 
Het was namelijk stuivertje wisselen met een ander team om de winst. 
Op het laatste moment stapten degenen met de minste kilometers zelfs 
uit de groep, om het gemiddelde omhoog te brengen en waardoor het 
team de winst kon pakken. Aan het eind waren we bloedfanatiek, maar 
ook daarvoor wandelden we elke dag en stimuleerden we elkaar.”  
Het team kijkt met veel plezier terug. “We zijn er drie maanden lang 
druk mee geweest. Elke dag, want anders telde je prestatie niet. En vaak 
vroeg op: voor een wandeling voor 9.00 uur kreeg je extra punten.  
Maar het was de moeite waard. Je leert collega’s op een andere manier 
kennen en je voelt je echt fitter. Het leukste? De strijd aangaan met de 
andere collega’s. Dat maakt echt iets los. En de lol die we met elkaar 
hadden? Die is gebleven!” 

WILLEMIJNDIANA
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EEN WENDBARE 
ORGANISATIE, GERICHT 

OP DE BEDOELING

SP

EERPUNT4

40 RIBW AVV TERUGBLIK 2021



Ook in de toekomst willen we onze cliënten de best mogelijke zorg en 
begeleiding bieden. Dat vraagt om een organisatie die financieel 

gezond is, soepel meebeweegt met ontwikkelingen en zowel kosten- 
bewust als effectief werkt. Ons handelen moet bijdragen aan goede 
zorg en begeleiding voor onze cliënten. Dat blijft ons uitgangspunt.

Nieuwe corona-uitdagingen 
succesvol toegepast
Het tweede coronajaar zorgde voor nieuwe 
uitdagingen in onze bedrijfsvoering. Denk 
aan de uitvoering van het vaccinatie- 
programma, het zorgen voor voldoende 
beschermingsmiddelen en de inkoop van 
voldoende (zelf)testen.

ICT: NIEUWE MOGELIJKHEDEN
VOOR DIGITALE ONDERSTEUNING

In 2021 vernieuwden we op alle zorg- en 
woonlocaties de netwerkomgeving. We 
werken nu met een eigen netwerk met 
sneller internet voor bewoners, nieuwe 
mogelijkheden voor domotica en betere 
ondersteuning van digitaal werken. Ook 
zijn we begonnen met het vernieuwen 
en optimaliseren van de Windows-om-
geving, zodat we nog beter in ‘de cloud’ 
kunnen samenwerken. Een groot deel 
van de smartphones van medewerkers 
hebben we vervangen door een 
moderner en goed beveiligd model. 

KUNSTPORTAAL SLUIT  
DE DEUREN

Met pijn in het hart hebben we  
na tien jaar afscheid genomen  
van Kunstportaal. Deze vorm van 
dagbesteding bleek financieel niet 
langer haalbaar. De gemeente gaf 
aan dat er onvoldoende alterna-
tieven beschikbaar waren. De 
meeste cliënten hebben een 
andere dagbesteding gevonden. 
Ook bijna alle medewerkers 
vonden binnen RIBW AVV een 
nieuwe werkplek. 

Cliënten waarderen ons met een 8,3 

De gemiddelde cliënttevredenheid was in 2021 
hoog. Daar zijn we trots op! Naast alle positieve 
reacties en waardering zijn we ook blij met de 
aangedragen verbetermogelijkheden in onze 
begeleiding en in onze organisatie. Samen maken 
we de zorg beter!

Bron: Cliëntwaarderings onderzoek 2021

8,3
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VAN STAGIAIRE NAAR BEGELEIDER

‘Veerle maakt 
cliënten blij’

VEERLE

FRANK

“Een cliënt die meteen een glimlach 
op het gezicht krijgt als ik 

binnenkom, daar doe ik het voor”
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Midden in Zevenaar wonen elf cliënten op de BW-locatie Bastion. De sfeer 
is er gemoedelijk en het contact tussen bewoners en vaste begeleiders is 

goed. In 2021 begon Veerle er als stagiaire. Inmiddels werkt zij er als mede-
werker begeleiding. De collega’s en bewoners van Bastion zijn blij met haar. 

Begeleider René: “We geloofden vanaf het begin in haar kracht, geweldig 
hoe ze hier is gegroeid.”

Toen Veerle als stagiaire in Bastion begon 
was ze wat terughoudend. Rustig ook. 
Inmiddels heeft ze de schroom duidelijk van 

zich afgegooid, vertelt haar begeleider René: “Ik 
ken Veerle inmiddels als proactief. Ze geeft goed 
grenzen aan, durft anderen aan te spreken. Ze 
voelt zich comfortabel in haar rol en dat straalt ze 
ook naar cliënten uit.”  
 
Stiltes in de zinnen
Veerle lacht om zoveel complimenten. Ze herin-
nert zich nog goed hoe het was toen ze voor het 
eerst binnenkwam. “De tafel zat vol met cliënten. 
Het was druk. Mijn stagebegeleider was er ook.  
Ik werd stil, rood en vond het doodeng. Ik had nog 
nooit op een woonlocatie gewerkt, alleen bij 
dagbesteding. Ook durfde ik nauwelijks 
gesprekken met meerdere mensen aan te gaan. 
Gelukkig is hier een mooie balans, waarin werk-
zaamheden goed worden afgestemd op waar een 
stagiair zich prettig bij voelt.” Inmiddels komt 
Veerle totaal anders de kamer binnen. Ze praat 
gezellig met collega’s en de bewoners op de groep 
en doet wat nodig is. René: “Veerle pakt de 
verantwoordelijkheden die bij dit werk horen 
goed op. Ze straalt rust uit. En heel bijzonder:  
ze laat ‘witjes’ vallen: stiltes in zinnen. Hiermee 
geeft ze gewicht aan een gesprek.”

Code kraken
Veerle toont volgens René oprechte interesse in 
de cliënten. Ze gaat uit van hun kracht en leeft 
zich in om de mens achter de cliënt te leren 
kennen. Daarmee leeft ze de visie van RIBW AVV. 
“Iedere cliënt heeft een ‘code’, die je als bege-
leider moet zien te kraken om contact te maken”, 
legt René uit. Hij geeft een voorbeeld. “Met 
bewoner Frank bijvoorbeeld kom je in contact 
door te praten over kunst of hardrock. Veerle had 
dit snel door en ging in gesprek over de kunst-
werken van Frank. Ze vond raakvlakken en 
maakte hiermee echte verbinding. Met als resul-
taat dat Veerle nu een van de begeleiders is met 
wie Frank het liefst in gesprek gaat.”

Signalen vroegtijdig ontdekken
Onlangs zag Veerle in Frank gedrag dat ze nog 
niet eerder had gezien. Ze kon het ook niet terug-
vinden in het signalerings- of zorgplan. “Hij was 
tegendraads en koppig, luisterde niet naar mijn 
advies. Ik stond op scherp, want het is belangrijk 
dat ik vroegtijdig signalen ontdek. De signalen 
verschillen per cliënt. Zo kan ijsberen of neuro-
tisch gedrag een voorbode zijn voor psychotisch 
gedrag. Ik luister niet alleen naar woorden, maar 
observeer en geef terug wat ik zie en hoor.“ René 
vindt het bijzonder om deze ontwikkeling bij 
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Veerle te zien. “Net als we geloven in de eigen 
regie en kracht van de cliënt, doen we dit ook bij 
onze stagiairs. Bovendien biedt een stagiair een 
frisse blik en recente kennis van het vak.”

Vragen stellen
Vier dagen in de week werkte Veerle als stagiaire 
bij Bastion. “Geen dag was hetzelfde”, zegt ze. 
“Normaal gesproken startte ik de dag met het 
doornemen van de dagplanning en een medicatie-
ronde. Daarna pakte ik de taken op die voor die 
dag op de planning stonden om mijn collega’s te 
ontzorgen. Zo konden zij bijvoorbeeld administra-
tieve taken oppakken of een zorgplan schrijven. 
Diensten stemmen we onderling goed af. Het 
team is flexibel er is een informele sfeer: heel fijn!” 

Meer verantwoordelijkheid 
Gedurende haar stage kreeg Veerle steeds meer 
verantwoordelijkheden. Waar ze eerst door colle-
ga’s mee op sleeptouw werd genomen, sloot ze 
steeds vaker aan bij cliëntgesprekken als extra 
kracht. “In het begin heb ik vooral geobserveerd 
en stelde achteraf mijn vragen: waarom doe je 
iets zus of zo? Hierdoor zag ik steeds beter hoe 
bewoners en begeleiders met elkaar omgaan. 
Maar ook op basis waarvan begeleiders keuzes 
maken.” In gesprek gaan met bewoners vond ze  
in het begin best spannend. Inmiddels gaat Veerle 
vol zelfvertrouwen met cliënten in gesprek en 
doet ze steeds meer zelfstandig. “Dit vertrouwen 
krijg ik van collega’s. Ik voelde de veiligheid om te 
leren en mocht fouten maken. Collega’s zeiden: 
‘We weten dat je het kan, kom er zelf ook maar 
achter.’ Ik bied de cliënt de veilige omgeving die  
ik ook van mijn collega’s krijg.”

Glimlach
Veerle vindt het werk fantastisch en haalt veel 
energie uit haar stage. Uit reacties van cliënten 
maakt ze op dat ze het goed doet. Dat geeft haar 
zelfvertrouwen. “Een cliënt die meteen een glim-
lach op het gezicht krijgt als ik binnenkom, daar 
doe ik het voor. Maar is een bewoner kortaf en 
denk ik dat er meer achter zit, dan observeer ik 
eerst. Ik blijf stil, laat iemand vertellen en luister 
naar het hele verhaal. Als cliënten, zoals Frank, 
vertellen dat ze ‘geen zin hebben of niet mee 
willen doen’ probeer ik veiligheid te bieden en de 
ruimte om door te vertellen. Ik oordeel niet, niets 
is goed of fout. En ik laat ook mijn eigen onzeker-
heid zien. Een voorbeeld? Als Frank vertelt dat hij 
het spannend vindt om contact aan te gaan met 
andere mensen, dan vertel ik zelf ook over situa-
ties die ik spannend vind. Zo weet hij ook wie ik 
ben.” 
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Zelforganisatie: 
beter voor 

medewerker én 
cliënt

Meer eigen regie en meer verantwoordelijkheden, dát is het 
idee achter zelforganisatie. Hoe meer een team zelf beslist, 
hoe beter het is voor de cliënt. Medewerkers van RIBW AVV 
werken nu een paar jaar in zelforganiserende teams. 2021 

stond in het teken van doorontwikkeling.

Bij zelforganisatie zijn teamleden zelf verant-
woordelijk. Managers werken op afstand, 
teamcoaches ondersteunen. “De manager 

schetst het kader, maar het team kijkt zelf hoe het 
daar invulling aan wil geven”, vertelt teamcoach 
Cindy Willems. “Een voorbeeld: het aantal ambu-
lante cliënten moet omhoog. Ik kijk dan samen 
met de teams hoe zij dat willen aanpakken. Wie 

kan daar een rol in spelen? Kan hij of zij de andere 
collega’s hierin meenemen?”
Elk teamlid is ergens goed in. Het is de bedoeling 
dat ieder individu de mogelijkheid krijgt het eigen 
talent of expertise te ontwikkelen. Cindy: “De een 
is goed met cijfers, de ander is sterker in het orga-
niseren. Hoe meer je jezelf kunt ontwikkelen in de 
rol die bij je past, hoe gelukkiger je in je werk 
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bent.” Ambulant begeleider Heine Algra ontdekte 
zo dat het coachen van collega’s hem erg goed 
lag. “Dankzij zelforganisatie kan ik me daar nu 
veel meer op richten. En dus word ik er vanzelf 
beter in. Ik heb cursussen gevolgd en spreek 
regelmatig met collega’s die ook een coachende 
rol hebben. Dat geeft verdieping én voldoening.”

Win-win
Zelforganisatie leidt tot een 
betere ondersteuning van de 
cliënt. Ga maar na: als je iets 
dichtbij de cliënt kunt regelen, 
dan is het vaak sneller voor 
elkaar én is de oplossing vaak 
passender. Cindy geeft 
opnieuw een voorbeeld. 
“Als de inzet van een vrij-
williger nodig is, dan weet 
het team beter wat een 
cliënt nodig heeft dan 
iemand op het centraal 
bureau. Een begeleider 
bespreekt met de cliënt 
waar hij of zij behoefte 
aan heeft en regelt dat 
vervolgens zelf.” Ook 
Heine ziet veel voordelen 
van zelforganisatie. “Een 
win-winsituatie als het om 

eigen regie gaat”, vindt hij. “Als 
begeleider hoef je niet voor elk 

wissewasje toestemming te 
vragen aan een leidingge-

vende. Cliënten voelen dat ze 
meer zeggenschap krijgen 
over hun eigen proces. Het 
team heeft de zaakjes beter 
op orde en dat leidt tot een 
betere begeleiding.”

Lerende omgeving
Stap voor stap wordt 
zelforganisatie vanzelf-
sprekend en verder door-
gevoerd. Zo zijn teams nu 
ook betrokken bij de 

werving en selectie van 
nieuwe medewerkers. De 
eerste sollicitatieronde orga-

niseren de teams zelf, in de 
tweede ronde sluit een 

manager aan. Heine: “Teams 
weten zelf heel goed wie ze 

nodig hebben, en wie juist niet. 
Nu ze er zelf bij betrokken zijn, is de 

kans op een verkeerde keuze veel 
kleiner.” Ook de jaargesprekken met 
medewerkers vinden nu plaats in de 
teams zelf. Cindy: “Een medewerker 

haalt eerst feedback op bij de 
collega’s en bespreekt die 

“Je hoeft niet voor elk wissewasje 
toestemming te vragen aan een 

leidinggevende”

“Het belangrijkste is 
dat de teams goed 

functioneren”

CINDY

HEINE
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vervolgens in het team. Waar sta je? 
Welke ontwikkeling wil je doormaken? 
Hoe kijk je naar de feedback die je hebt 
gekregen? Door daar met elkaar over te 
sparren, ontstaat er een lerende omge-
ving.”
Goede samenwerking is daarbij essen-
tieel. “Als teamcoach organiseer ik 
daarom twee keer per jaar een training 
om de samenwerking naar een hoger 
niveau te tillen”, zegt Cindy. “Ter voorbe-
reiding geven medewerkers aan hoe ze 
de samenwerking met collega’s ervaren. 
Dat gaat heel handig, met ons online 
meetinstrument Teamie.” 

Maatwerk
Het evaluatierapport uit 2021 laat zien 
dat teams steeds beter snappen wat de 
bedoeling van zelforganisatie is. Ze waar-
deren de grotere verantwoordelijkheid 
en vinden het prettig om meer en beter 
samen te werken. Ze worden meer uitge-
daagd hun eigen kwaliteiten in te zetten 
en staan dus meer in hun kracht. Nu de 
basis op orde is, wordt het tijd voor de 
volgende stap: maatwerk. “Geen enkel 
team is hetzelfde”, legt Cindy uit. 
“We gaan met elk team in gesprek om 
te inventariseren wat er nodig is. Welke 
visie hebben ze? Wat hebben ze daarvoor 
nodig? Het belangrijkste is dat de teams 
goed functioneren. Als een team veel te 
maken heeft met ziekteverzuim, verloop 
of onderbezetting, betekent dat elke keer 
een stap terug.” Heine herkent dat. “Dan 
is het lastig om alle taken goed te blijven 
uitvoeren. Zelforganisatie valt of staat met 
een goed lopend team. Dat is een uitda-
ging die we continu moeten aangaan.” 
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