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‘Kop’

Voorwoord
Wie naar Melanie kijkt, kan zich moeilijk voorstellen dat ze jarenlang verhuisde
van de ene naar de andere zorginstelling, met een depressie kampte en last had
van psychoses. Melanie is namelijk een stralende jonge vrouw, die ambulante
begeleiding krijgt en zojuist is afgestudeerd.
Ze is één van de twintig studenten die via RIBW Arnhem & Veluwe Vallei met
succes heeft meegedaan aan de opleiding ‘Howie the Harp’. Ze popelt om als
ervaringsdeskundige alles wat ze aan kennis en ervaring te bieden heeft, te delen.
“Door hard te vechten, in mezelf te blijven geloven en uiteindelijk ook door de
juiste begeleiding, kijk ik nu vol goede moed naar de toekomst. Ik ben klaar om
aan de slag te gaan en vanuit mijn eigen kracht anderen te helpen.” Melanie is
een aansprekend voorbeeld van hoe RIBW Arnhem & Veluwe Vallei de maatschappij graag ziet. Wij dromen van een samenleving, waarin de talenten van
iedereen zichtbaar zijn en benut worden. ‘Howie the Harp’ is één van de instrumenten om dat droombeeld te bereiken. De afgestudeerden kunnen met hun
unieke talenten en ervaring onze herstelondersteunende zorg naar een hoger
plan tillen en als bruggenbouwers binnen bedrijven, organisaties en instellingen
werken. Daar kunnen ze vanuit hun vaak wat verhoogde sensitiviteit en creativiteit bijdragen aan een meer open communicatie op de werkvloer, wat positief is
voor het totale arbeidsproces. We hopen ze dan ook snel op verschillende
werkvloeren in Arnhem terug te zien!
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Denken in kansen en mogelijkheden
Het jaar 2014 was even interessant als roerig. De drie decentralisaties (invoering
van de Participatiewet, de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Wmo
en de decentralisatie van de Jeugdzorg) zorgen voor een nieuw speelveld. RIBW
AVV staat daar stevig en vol zelfvertrouwen in. Dat komt allereerst door de
methodische basis. Onze evidence based methodiek SRH en onze aanpak gericht
op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid sluiten goed aan bij de
uitgangspunten van de Participatiewet en de Wmo, omdat ze gericht zijn op
denken in kansen en mogelijkheden. Minstens zo belangrijk als de methodische
basis, is het fundament dat onze medewerkers bieden. Ze weten waar ze zelf
goed in zijn, in het begeleiden van mensen met een psychiatrische aandoening,
en kunnen daarom gericht zoeken naar anderen die nodig zijn om het maximale
te kunnen betekenen voor een burger of cliënt. Ze maken die verbindingen vaak,
graag en duurzaam. Zo zijn we als organisatie koersvast, maar toch continu in
beweging. Collega-organisaties weten wat ze aan ons hebben.
Eigen regie
De drie decentralisaties dragen een grote potentie in zich. Inclusieve, sterke
gemeenschappen, waarbinnen iedereen naar vermogen kan en mag bijdragen.
Waar mensen zelf de regie hebben over hun leven en zo normaal mogelijk kunnen
meedoen. Mensen zijn zelfredzaam of worden daarbij, door hun eigen netwerk,
vrijwilligers of professionals, geholpen. Ze doen er toe en doen écht mee!
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Dat laatste is een belangrijk vertrekpunt voor de manier waarop RIBW AVV
aankijkt tegen het levensgebied participatie. Eind 2014 is het project ‘RIBW Actief’
geëindigd. Het project heeft ervoor gezorgd dat participatie nu stevig in onze
werkwijze is verankerd. Participatie is voor de RIBW AVV meer dan alleen maar in
een wijk wonen, het draait om invulling geven aan je mens-zijn. Ieder mens heeft
dromen, drijfveren, krijgt energie van bepaalde zaken, dat is voor mensen met
een psychiatrische aandoening niet anders. Wij streven ernaar dat ze écht mee
kunnen doen en kunnen bijdragen, op een manier die maximaal aansluit bij hun
wensen, dromen en behoeften. Daarom werkt regiohoofd Carine Lentjes met
haar team sinds kort vanuit wijkcentrum De Nieuwe Hommel. “We zitten nu
middenin de wijk waar onze cliënten wonen. We willen dat zij als wijkbewoners
kennismaken met andere wijkbewoners. Dat ze een rol krijgen in de wijk.”
Participatie
In 2014 hebben we samen met andere partijen hard gewerkt om betekenisvolle
matches te maken voor onze cliënten. We organiseerden een participatiemarkt in
Arnhem, die door 400 mensen werd bezocht en 150 matches opleverde. We
hebben ondernemers gescreend op de mate waarin ze ontwikkelingsgericht
werken, omdat we willen dat onze cliënten voldoende kunnen groeien. Dat leidde
uiteindelijk tot afspraken met ruim 100 ondernemers. Zoals met Bas Roodbergen,
die ontwikkelingskansen biedt via vrijwilligerswerk. Berry is één van zijn vrijwilligers. Hij is blij met zijn werk. “Ik ben weer in een ritme gekomen en voel me echt
onderdeel van de maatschappij.” Begeleiders hebben met hun cliënten de
participatiematrix ingevuld. Het zijn allemaal manieren waarop we als organisatie
blijvend in gesprek zijn met onze cliënten over hun dromen. We willen ze

verleiden stappen te blijven zetten, uiteraard in balans met de andere levens
gebieden. Zo ondersteunen we cliënten bij hun herstelproces.
In verbinding
De samenleving verandert, het speelveld binnen het sociale domein verandert
en RIBW AVV verandert intern mee, simpelweg om nog betere begeleiding te
kunnen bieden aan onze cliënten. Daarom doen we mee in de wijkteams die in
de meeste gemeenten al van start zijn gegaan en is er op elk regiokantoor nu
minimaal één zorgbemiddelaar werkzaam. Deze werkt met en voor mensen die
in een complexe zorgsituatie zijn beland of noodzakelijk geachte zorg mijden.
Ook hebben we onze aanmeldingsprocedure veranderd. Cliënten hebben in
2015 geen plaatsingsgesprekken meer op het Centraal Bureau, maar rechtstreeks
op de regiokantoren. In personele sfeer verandert er ook wat. Hillegonde van den
Berg is begin dit jaar toegetreden tot de nieuwe Raad van Bestuur. De nieuwe
RvB verzorgt het nawoord van deze uitgave. Als RIBW AVV blijven we in deze
periode van verandering doen waar we goed in zijn: het begeleiden van mensen
met een psychiatrische aandoening, zodat ze weer betekenisvol kunnen meedoen
in de samenleving.
Harry Matser en Hanny Jansen
Raad van Bestuur
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sa·men1 <bijwoord> 0.1 bij elkaar 0.2 met
elkaar 0.3 onderling 0.4 bij elkaar gerekend
0.5 “Samenwerking, er niet alleen voor
staan, humor” Jolanda Balder, begeleider
Arnhem Noord
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‘Ik wil de drempel naar het wijkcentrum verlagen’
Regio Ede Rosie is cliëntkwartiermaker in Ede. Ze zet haar ervaringsdeskundigheid in om cliënten en andere wijkbewoners met elkaar te verbinden. ‘Ik maak
vooroordelen zichtbaar en creëer ruimte voor cliënten die het spannend vinden
om de stap naar een wijkcentrum te maken.’ Ze ontwikkelde het plan om de
inloop voor RIBW-cliënten te verplaatsen van het veilige regiokantoor naar het
wijkcentrum. ‘Als cliënten er de sfeer proeven, wagen ze wellicht de stap om er
een cursus te volgen.’
In april 2014 startte Rosie met haar werk als cliëntkwartiermaker. ‘Mijn eerste
stap was het inventariseren van de activiteiten die gehouden werden in het
wijkcentrum. Erg spannend. Ik pakte bewust niet de telefoon, maar ging erheen.’
In plaats van een warm welkom kreeg ze een folder in haar hand gedrukt en kon
ze weer gaan. ‘Omdat het een zakelijk bezoek was, liet ik me niet zomaar
afschepen. Maar als het voor mij persoonlijk was geweest, was ik zeker niet
teruggekomen. ’
Van zo’n ervaring maakt Rosie dankbaar gebruik aan de kwartiertafel. ‘Ik weet dat
veel cliënten extra gevoelig zijn. Zo’n ontvangst werpt absoluut een barrière op.
Daar wil ik iedereen van bewust maken.’ Maandelijks heeft zij kwartiermakersoverleg van RIBW AVV, Philadelphia, de lokale vrijwilligersorganisatie, Sportservice Ede, SIZA, Vilente, SWO en de beheerders van de buurthuizen. ‘Ik heb mezelf
in de eerste periode ten doel gesteld om de talenten en kwaliteiten van cliënten
onder de aandacht te brengen. Zelf ben ik daar een goed voorbeeld van. Als ik in
een crisis zit, kan ik nog steeds functioneren als cliëntkwartiermaker. Ik kom
gewoon naar de vergaderingen. Door dat te laten zien, hoop ik stigma’s te

doorbreken.’ Rosie is tegelijkertijd een voorbeeld voor andere cliënten. ‘Lange tijd
bracht ik mijn tijd vooral thuis door. Nu ik weer mee doe buitenshuis, kunnen
anderen zien hoe goed mij dat doet!’
De komende tijd gaat Rosie zich focussen op de verbinding tussen cliënten en
wijkbewoners. ‘Onlangs deed ik een creatieve cursus waarin ik ondervond hoe
lastig het voor een groep kan zijn om zich open te stellen voor nieuwkomers;
met of zonder kwetsbaarheden. De groep was zo ontoegankelijk.’ Rosie ziet dat
er op meerdere fronten werk verzet moet worden. ‘Niet alleen de cliënten
moeten stappen zetten om mee te doen. Ook een cursusleider heeft de taak
om deelnemers in een groep met elkaar te verbinden en natuurlijk heeft de
samenleving een cruciale rol.’
Rosie voelt zich geroepen om die samenleving wakker te schudden. ‘Mensen zijn
erg op zichzelf. In mijn buurt ga ik daarom verbindende activiteiten organiseren.
Om te beginnen wil ik het spel “Steekje Los” gaan spelen met buurtbewoners en
cliënten. Dat is een gezelschapsspel over psychische gezondheid en de kwaliteit
van leven.’ Daarnaast ontwikkelde Rosie een plan om de drempel naar het buurthuis voor cliënten te verlagen. ‘Elke zondag is er een inloop voor RIBW-cliënten in
het regiokantoor. Die inloop wil ik verplaatsen naar het buurthuis. Als het plan
goedgekeurd wordt, willen we starten met een keer per maand en dat breiden
we geleidelijk uit. Ik hoop dat dit de drempel van het buurthuis voor cliënten
verlaagt. Ik wil dat ze er vertrouwd raken en de stap zetten om er een activiteit
te ondernemen.’
Geïnterviewde: Rosie Elbrecht, cliëntkwartiermaker
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0.6 ‘‘Ook als ik in een crisis zit,
verschijn ik aan de kwartiertafel.’’
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‘Er is een gemeenschap aan het groeien’
Regio Arnhem West RIBW AVV biedt in elke regio zorg dichtbij de cliënten die
beschermd of zelfstandig wonen. In juni 2014 verhuisde het regiokantoor
Arnhem West naar buurthuis De Nieuwe Hommel. Een plek middenin de wijk
waar onze cliënten wonen en leven. Belangrijke ketenpartners SIZA en Rijnstad
zijn er ook gevestigd. ‘Ons gezamenlijk doel is om cliënten en wijkbewoners met
elkaar te verbinden.’
Henk-Jan Messchendorp is bewoner van de wijk Sint Marten. De samenwerkingspartners van de Nieuwe Hommel: RIBW AVV, Rijnstad, SIZA, buurtondernemers en
buurtbewoners, vroegen hem zijn expertise als projectleider in te zetten. Hij kreeg
de opdracht van de Nieuwe Hommel een centrale ontmoetingsplek te maken in de
wijk. ‘Wijkcentra krijgen een belangrijkere rol in de “nieuwe” samenleving, maar ze
krijgen niet meer geld van de gemeente,’ vertelt hij. ‘Ik ben gaan zoeken naar
mogelijkheden om de Nieuwe Hommel te exploiteren en plekken te creëren voor
verschillende initiatiefnemers en ondernemers. Met als doel het buurthuis weer te
laten opbloeien tot bruisend middelpunt van de wijk.’
‘Samenwerken in de wijk waar onze cliënten wonen, past uitstekend binnen de
visie van RIBW AVV,’ vertelt Carine Lentjes. ‘We huren net als SIZA en Rijnstad een
kantoorruimte op de eerste verdieping. Zo zitten we dichtbij onze belangrijke
ketenpartners én zijn we aanwezig in de leefomgeving van onze cliënten.’
Henk-Jan vult aan: ‘We moeten ervoor zorgen dat de samenwerkingspartners een
gezamenlijk doel nastreven. Voor deze partijen is dat het “ontmoeten en verbinden
van buurtbewoners met en zonder beperking”. Zij willen kwetsbare groepen een
plek geven in de samenleving en stigma’s oplossen. Door hun samenwerking in de

Nieuwe Hommel kunnen ze verbinden, leren ze elkaars werk kennen en inspireren
ze elkaar.’ In het buurthuis is er ook ruimte gemaakt voor een BSO van SIZA. Er is
een Petit Café, stadslandbouw, er zijn werkplekken voor zzp’ers en er worden er
allerlei cursussen gegeven.
‘Het is onze taak om cliënten te begeleiden naar zo gewoon mogelijk wonen in hun
wijk,’ vertelt Carine. ‘Het contact met wijkbewoners is daarin erg belangrijk. In het
buurthuis ontmoeten mensen met en zonder beperking elkaar en iedereen kan er
meedoen naar vermogen. Of je nu als vrijwilliger koffie schenkt in het restaurant
of meedoet aan een cursus. Het meedoen zorgt voor zingeving.’ De medewerkers
van RIBW AVV die de cliënten daarin begeleiden, komen regelmatig naar het
regiokantoor. ‘Als ze de Nieuwe Hommel binnenstappen staan ze middenin de
participatiemaatschappij in het klein. Soms spreken ze hier met cliënten af. Die
proeven dan de sfeer en zien bij binnenkomst de uitnodigende aanplakbiljetten
van de cursussen die hier gegeven worden. Dat werkt drempelverlagend.’
Meerdere cliënten van RIBW AVV doen al vrijwilligerswerk in de Nieuwe Hommel.
‘Een van onze cliënten haalt onkruid weg rondom het pand. Het lijkt iets kleins,
maar hij wordt gezien door de mensen die hier komen. Een volgende keer ontmoeten ze elkaar in de supermarkt of op straat.’ Carine legt uit hoe belangrijk dat voor
cliënten is: ‘Voor het herstel is het belangrijk om meerdere rollen te hebben. Naast
cliënt wordt deze man dan ook vrijwilliger, collega en buurtbewoner. Dat is goed
voor zijn eigenwaarde.’ Henk-Jan vindt het prachtig om te zien dat er mooie
verbindingen gelegd worden. ‘Er is echt een gemeenschap aan het groeien.’
Geïnterviewden: Henk-Jan Messchendorp, projectleider, Carine Lentjes, regiohoofd
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0.7 “De Nieuwe Hommel is
de participatiemaatschappij
in het klein.”
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‘Ik doe tegenwoordig alles op de fiets’
Regio Arnhem Zuid Sport is een uitstekend middel om te herstellen en verbin
dingen aan te gaan in de wijk. In Arnhem Zuid startte in 2014 het Project in
Beweging voor cliënten die niet makkelijk de deur uitkomen of voor wie de stap
naar de sportschool in de buurt te groot is. Ernst herkent dat: ‘Ik voel me totaal
niet thuis in een sportschool met al die mensen en overal spiegels.’ Hij startte
met sporten onder begeleiding van CIOS-student Ashwin.
Ernst heeft zijn hele leven al moeite gehad met sporten. ‘Op mijn 16e heb ik wel
een poging gedaan, maar ik voelde me zo bekeken in de sportschool. Zelf word ik
het liefst zo min mogelijk met mijn eigen spiegelbeeld geconfronteerd.’ Met
sporten wil Ernst graag zijn zelfvertrouwen vergroten en afvallen. ‘Ik ben lui van
aard. Jarenlang heb ik niets anders gedaan dan thuiszitten en computeren.’
Binnen het Project in Beweging bestaan verschillende mogelijkheden. Cliënten
en buurtbewoners kunnen aansluiten bij een wandelgroep of een hardloopgroep.
Er zijn ook groepssportlessen in een sportschool. Daar had Ernst zich in eerste
instantie voor opgegeven. ‘In het begin vond ik het leuk. Maar toen ik twee keer
niet aanwezig kon zijn, kon ik het tempo al niet meer bijbenen. Dat vond ik niet
prettig. ‘Ernst wilde wel verder sporten en kwam bij Ashwin terecht. ´In mijn
eentje zou het me niet lukken om het vol te houden. Ik ben dus hartstikke blij
met zijn begeleiding.´
Ashwin is student aan MBO sportopleiding CIOS. ‘Op basis van de doelen en
wensen van Ernst heb ik een sportprogramma voor hem gemaakt. We beginnen
rustig en bouwen het steeds verder uit. In de begeleiding leg ik niet te veel nadruk

op de doelstellingen. Ik vertel hem ook niet van te voren wat we gaan doen, want
dan gaat hij er tegenop zien. Dat werkt averechts. Op de eerste plaats wil ik dat
sporten vooral ontspannend en leuk is voor hem!’
Ernst vindt het prettig dat Ashwin hem tijdens het sporten gezelschap houdt en
hem stimuleert. ‘Laatst raakte we aan de praat over gezonde voeding. Hij gaat me
daar nu wat meer informatie over geven, zodat ik ook met mijn voedingspatroon
kan aanpassen.’ Aan sociale contacten ontbrak het Ernst de laatste jaren erg. ‘Het
is goed om met Ashwin te praten. Het kan over vanalles zijn. Ook over mijn
problematiek als ik dat wil. Hij haalt het onderwerp zelf niet aan, maar het wordt
ook niet vermeden.’
Ernst merkt dat zijn conditie verbetert. ‘Ik doe alles tegenwoordig op de fiets. Dat
heb ik jaren niet meer gedaan. Ashwin ziet ook vooruitgang bij Ernst: ‘Ik zie dat hij
steeds meer gemotiveerd raakt. In de toekomst zou hij ook met een maatje
kunnen gaan sporten.’ Dat vindt Ernst nu nog een stapje te ver. ‘Ik wil niet te hoge
doelen stellen. Ik bekijk het stap voor stap. Ik ben nu blij met elke stap die ik zet.
Het leukste vind ik dát ik het doe. Ik ben me er altijd bewust van geweest dat
sporten goed voor me is, maar ik koos ervoor om thuis te blijven. Nu weet ik dat
sporten niet zo erg is als ik dacht dat het zou zijn. Het is eigenlijk best leuk en ik
word er vrolijk van.’

Geïnterviewden: Ernst, cliënt, Ashwin, CIOS-stagiare
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‘Mijn kwetsbaarheid is mijn kracht’
deWaard Thea is ervaringsdeskundig begeleider. Ze kan naast haar opleiding en werkervaring iets voor anderen betekenen door wat ze in haar jeugd
heeft meegemaakt en hoe zij dit verwerkt heeft. De keuze om anderen te helpen
maakte zij toen ze zelf voor de eerste keer hulp zocht om haar traumatische
verleden te verwerken. ‘De hulpverlener dacht te weten hoe ik in elkaar zat en
wat ik nodig had. Op dat moment besloot ik dat ik aan de andere kant van de
tafel wilde komen te zitten. En dat is gelukt!’
Thea’s cliëntervaringen zijn van grote waarde in haar werk. Als ervaringsdeskundig begeleider bij RIBW AVV begeleidt ze mensen met een psychiatrische
aandoening. Omdat ze zich kan inleven in wat cliënten meemaken, kan ze hen
goed begeleiden bij hun herstel. Haar teamleden profiteren ook van haar kennis.
‘Naast mijn expertise als begeleider belicht ik in gesprekken met collega’s
regelmatig het cliëntperspectief. Ik stel kritische vragen waar begeleiders zonder
cliëntervaringen minder snel aan denken. De cliënt de regie teruggeven over zijn
leven is het belangrijkste in ons werk. Iedere begeleider weet dat eigen regie
belangrijk is, ik heb het ook gevoeld.’
‘Zelf heb ik veel geleerd van het doorworstelen van mijn nare ervaringen. Ik zie bij
begeleiders dat ze het soms moeilijk vinden om iemand te laten lijden.’ Thea
geeft een voorbeeld: ‘Onlangs heb ik een vrouw begeleid die graag thuis wilde
blijven in een slechte periode. Het was duidelijk dat het voor haar erg moeilijk zou
worden en bovendien was het tegen de regels. Uit eigen ervaring weet ik dat er
regels zijn die niet bijdragen aan het welzijn van cliënten. Ik besloot hier in overleg
met mijn leidinggevende van af te wijken. Later vertelde deze vrouw mij dat het

erg zwaar was, maar dat ze ervan geleerd heeft met zichzelf om te gaan op die
moeilijke momenten. Ze heeft de gelegenheid gekregen om te leren dat het niet
altijd goed hoeft te gaan. Dit is een ervaring die haar verder heeft gebracht in
haar herstel. Zo zie ik mijn taak.’
Gelijkwaardigheid
In begeleidingsgesprekken merkt Thea dat ze dichterbij cliënten staat. ‘Als het
relevant is vertel ik in gesprekken met cliënten ook wel eens mijn eigen ervaringen. Je kunt je voorstellen dat dit een enorme gelijkwaardigheid geeft. In zekere
zin ben ik ook nog kwetsbaar als het over sommige onderwerpen gaat. Maar ik
heb van mijn kwetsbaarheid mijn kracht gemaakt.’
Haar ervaringsdeskundige blik wordt in haar team gewaardeerd. ‘Ik vertel mijn
collega’s niet hoe het moet, maar ik nodig ze uit om mee te kijken. Daar staan ze
voor open. Soms ben ik ook de luis in de pels. Laatst bijvoorbeeld toen we een
gesprek hadden over een crematie van een medebewoner. Collega’s vulden voor
een cliënt in dat het voor haar niet goed zou zijn om mee te gaan. Dan stel ik de
vraag: “Zullen we het haar zelf vragen?” Als er dan een paar zware dagen volgen,
mag dat. Dat is de keuze van de cliënt. Wat bleek, ze wilde graag mee. Daarna had
ze inderdaad een paar moeilijke dagen, maar dat is logisch. Ik ben juist sterker
geworden omdat ik door al die moeilijke ervaringen kon heengaan. Dat ik die
ervaringen nu kan inzetten om anderen te helpen, geeft me een rijk en sterk
gevoel. Ik beteken iets in deze wereld. Daar ben ik dankbaar voor.’
Geïnterviewde: Thea Jordaan, ervaringsdeskundig begeleider
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0.9 “Iedere begeleider weet dat eigen
regie belangrijk is, ik heb het ook gevoeld.”
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zelf 1 <het; zelven> de diepste, onderbewuste werkelijkheid van de ziel. zelf 2
<aanw. vnw.> 0.1 in eigen persoon 0.2 in
tegenstelling met iets anders 0.3 “Je hoeft
niet iets bijzonders te zeggen of te doen
om bijzonder te zijn.” Cor van de Water,
regiohoofd Malburgen

18

‘We kijken wat jongeren nodig hebben en wat er wel goed gaat’
Regio Arnhem Jeugd Mila is 12 jaar. Samen met negen andere kinderen woont
ze op de Boulevard Heuvelink waar ze werkt aan haar persoonlijke leerdoelen.
‘Ik wil leren omgaan met mijn boosheid.’ Ze krijgt daarbij ondersteuning van
cognitief gedragstherapeut Joyce Hendriks en haar persoonlijk begeleider.
‘Ik kook soms samen met de begeleiding en ik organiseer sportactiviteiten voor
de ZO.’ Daar is Mila trots op. ‘Ik zit ook op paardrijden en ik kan al galopperen.’
Mila heeft een van de mooiste kamers in het huis vindt ze zelf. ‘Ik ben er net
naartoe verhuisd,’ vertelt ze glimlachend. ‘Nu heb ik een eigen badkamer en het
is wat rustiger hier. Ik vind het fijn als het rustig is.’ Joyce Hendriks is cognitief
gedragstherapeut. Eens per week geeft zij Mila therapie. ‘Ik ken haar al een aantal
jaar omdat ik bij Karakter werkte waar ze eerst woonde.’ Karakter is een behandelvoorziening voor kinderen met psychiatrische problematiek. Joyce is inmiddels
gedetacheerd bij RIBW AVV. ‘Als terug naar huis nog niet mogelijk is, kunnen
kinderen zoals Mila terecht op deze woonvoorziening van RIBW Jeugd. Op de
groep en in de therapie werken we met haar toe naar meer zelfstandigheid.’
Op de groep wordt gewerkt met Mission Possible. Een methode die uitgaat van
het positieve. ‘We richten ons niet op het probleem,’ vertelt Joyce. ‘We kijken wat
jongeren nodig hebben om te groeien en wat er wél goed gaat. Samen met haar
persoonlijk begeleider en met Joyce heeft Mila persoonlijke leerdoelen gemaakt.
Mila: ‘Ik vind het leuk om te koken en daarom wil ik dat leren.’ Ze werkt in zes
stappen naar dat doel toe. ‘Nu bedenk ik een keer per week wat we gaan eten en
de volgende stap is dat ik een keer ga meehelpen.’ Mila wil ook heel graag leren
om niet meer zo snel boos te worden. Joyce besteedt hier veel aandacht aan in

de therapie. Joyce: ‘We onderzoeken waarom ze boos wordt en welke gedachten
ze heeft als ze boos is. Ik leer haar hoe ze helpende gedachten, helpend gedrag
en aandachtsoefeningen kan inzetten.’
‘“Leren omgaan met boosheid” is een groot doel,’ vervolgt Joyce. ‘We hebben het
opgedeeld in subdoelen. Ze is nu bij “Ik kan anderen negeren als ze me pesten” en
daar werkt Mila naartoe in negen stappen. ‘Ik ben nu bij stap 3: “Ik loop weg uit
de situatie, doe een ademhalingsoefening en ga daarna naar de begeleiding om te
vertellen waarom ik boos of geïrriteerd was”.’ Mila vindt dat het heel goed helpt.
‘Ik weet steeds meer oplossingen als ik boos ben. Laatst lukte het me om niet
boos te worden toen ik in de taxi van school naar huis zat. Daar ben ik erg trots
op.’ Waar ze ook trots op is, zijn de sportactiviteiten die ze organiseert voor ZO.
Ze is sowieso al dol op sporten. Vooral tikkertje en voetbal op de verplichte
sportavond van de groep vindt ze leuk. Maar door zelf activiteiten te organiseren
ontdekt Mila haar eigen kracht. ‘De eerste keer was het ontzettend spannend om
met de andere kinderen die in de ZO zitten te vergaderen. Maar nu is het normaal
geworden. Eigenlijk is het gewoon leuk!’

Geïnterviewden: Mila, cliënt, Joyce Hendriks, cognitief gedragstherapeut
Om privacy redenen is Mila een gefingeerde naam
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0.4 “Ik organiseer
sportactiviteiten voor
de andere kinderen.”
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‘Het is belangrijk dat cliënten elkaar over de drempel helpen’
Regio Rheden/Dieren Gemeente Rheden organiseerde in 2014 het project
‘Herstel in de Wijk’. RIBW AVV nam hieraan deel met belangrijke samenwerkingspartners als SIZA en Vrijwillige Inzet (VIVA). Hieruit voort kwam het idee om
cliënten te ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk door ze
een oriëntatiecursus aan te bieden. ‘Cliënten gaan op zoek naar hun talenten en
interesses. De cursus sluiten ze af met een certificaat en het liefst een plek voor
vrijwilligerswerk of dagbesteding.’
Naast RIBW AVV, SIZA en VIVA deden ook STIP GGZ, Vriendendienst, Indigo en het
Inloophuis mee aan het project Herstel in de Wijk. Tijdens de projectbijeenkomsten werden tal van ideeën uitgewisseld om cliënten te ondersteunen bij participatie in de wijk. Namens RIBW AVV namen begeleiders Marian en Merina deel aan
het project. Marian: ‘We kwamen op het idee om een oriëntatiecursus te
organiseren waarin cliënten kunnen onderzoeken waar hun kwaliteiten liggen,
maar ook wat minder goed bij ze past. Zo kunnen ze gerichter op zoek naar
vrijwilligerswerk.’ De cursus bestaat uit een reeks praktische opdrachten waardoor
deelnemers zichzelf beter leren kennen. In de laatste bijeenkomst houden cliënten
een presentatie over hun talenten, kwaliteiten en wensen rondom vrijwilligerswerk.’ Marian en Merina waren daarbij: ‘Het is voor sommige cliënten een hele
stap. Dus die successen vieren we graag met onze cliënten.’
Merina vertelt dat een van haar cliënten een stuk opener is geworden door de
cursus. ‘Ze heeft zichzelf beter leren kennen. Ook de gesprekken met andere
cliënten deden haar goed. Ze ervaarde herkenning.’ Marian vult aan: ‘Die uitwisseling van ervaringen is belangrijk. Na de oriëntatiecursus kunnen cliënten daarom

meedoen aan het themacafé “Ik tel mee!”. Op deze manier houden we de flow
er in. We vinden het belangrijk cliënten die stappen zetten, te blijven prikkelen.’
De eerste bijeenkomsten van het themacafé waren oriënterend. ‘Een buurtcoach,
een preventiemedewerker en een van ons, hebben geïnventariseerd aan welke
ondersteuning cliënten behoefte hebben,’ vertelt Marian. ‘Uit de gesprekken
kwamen thema’s naar voren als “grenzen aangeven”, “wat vertel je wel en niet
over je psychiatrische aandoening” en “hoe kun je aangeven welke begeleiding je
nodig hebt in je werk?”’ Merina vult aan: ‘Het is de bedoeling dat het een vorm
van collegiaal contact wordt. Cliënten kunnen ervaringen delen en elkaar motiveren om door te gaan. Dat werkt soms beter dan wanneer een begeleider dat doet.
Het is belangrijk dat cliënten elkaar over de drempel helpen.’ Nu de inventarisatiefase achter de rug is, gaat het themacafé van start. ‘Op termijn zou het mooi zijn
als de cliënten deze bijeenkomsten zelf gaan organiseren. Dat biedt weer extra
mogelijkheden om vanuit eigen regie en krachten te werken.’
Merina en Marian zijn blij met de samenwerkingsrelaties die ontstaan zijn door
het project Herstel in de wijk. Netwerken wordt een steeds belangrijkere taak voor
begeleiders vinden ze. Merina: ‘Als je je verdiept in het aanbod en de expertise van
andere organisaties kun je dat inzetten om je cliënt nog beter te begeleiden.’
Marian vult aan: ‘Door de intensieve samenwerking in het project ontstaat er ook
meer een wij-gevoel. Dat wordt nog eens versterkt doordat we met SIZA en VIVA
in hetzelfde gebouw werken. We voelen meer gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor elkaars cliënten die allemaal inwoners van gemeente Rheden zijn.’
Geïnterviewden: Marian Salemink, begeleider, Merina Meijer, begeleider

0.5 “Netwerken wordt
steeds belangrijker in
ons werk.”
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‘Het werkt twee kanten op’
Regio Overbetuwe/Lingewaard Voormalig Loesje-redacteur Michiel Jaspers,
gastheer/huishoudelijk medewerker bij RIBW AVV, definieert herstel zo: ‘Je wordt
je bewust van jezelf en je omgeving, je bouwt eigenwaarde op en een netwerk.’
Om cliënten te ondersteunen zich meer onderdeel te voelen van de maatschappij,
organiseerde hij Loesje workshops. ‘Schrijven biedt een uitlaatklep en geeft
inzicht.’ Na twee succesvolle pilotworkshops in Elst werd het aanbod uitgebreid.
Alle cliënten en medewerkers konden uiteindelijk een Loesje-workshop volgen.
Toen er in regio Overbetuwe / Lingewaard waar Michiel werkt een aantal cliënten
verhuisden van van een groepswoning naar zelfstandig wonen werd hij aan het
denken gezet. ‘Cliënten worden ineens meer onderdeel van de samenleving. De
meesten hebben een klein of zelfs geen netwerk waarop ze kunnen terugvallen als
er wat aan de hand is. Bij herstel hoort het opbouwen van een netwerk dat bij je
past. Wie ga je bellen als er iets geregeld moet worden? Hoe maak je contact met
je buren?’
Michiel wilde cliënten ervan bewust maken dat ze onderdeel van de samenleving
zijn. Hij besloot zijn jarenlange ervaring als Loesje-redacteur te gebruiken. Samen
met de ZO-ambassadeurs, die activiteiten organiseren in het kader van herstel,
empowerment en ervaringsdeskundigheid, werden er twee pilotbijeenkomsten
georganiseerd waar tweeëndertig cliënten aan meededen. ´In zo’n workshop kom
je erachter wat cliënten allemaal bezighoudt. Voor veel cliënten was het ook de
eerste keer dat ze andere cliënten hoorden praten over bepaalde onderwerpen.
Het rondschrijven zoals ze dat bij Loesje noemen, werkt echt als een uitlaatklep.
Het mag namelijk overal over gaan.’

Voordat Michiel met de deelnemers ging schrijven deed hij oefeningen om de
geest wat vrijer te maken. Hij stelde vragen als: “Wat is je droom? Als je minister
van VWS zou zijn, wat zou je dan doen?” Humor, zelfspot en ongebruikelijke
tegenstellingen maken dat zo’n Loesje-tekst heel toegankelijk wordt. ‘Je kunt
dingen eens op een andere manier zeggen,’ vertelt Michiel. ‘De zinsnede “Mijn
begeleider zeurt altijd dat ik moet gaan sporten”, wordt in zo’n workshop:
“Sporten, mijn geest heeft al een triatlon achter de rug”. Een stuk luchtiger.’ Er zijn
mooie dingen uitgekomen vindt hij. Michiel betrapte zichzelf wel op een vooroordeel: ‘Ik had het idee dat veel deelnemers een beperkte visie op het leven zouden
hebben en in een kleine wereld leven. Dat bleek een totale misvatting. De
onderwerpen en ideeën die zij aandroegen waren gevarieerd en verrassend.’
De Loesje pilotworkshops in de regio Overbetuwe waren zo’n succes dat besloten
is om meer workshops te organiseren waar alle cliënten van RIBW AVV aan deel
konden nemen. Uiteindelijk hebben ook alle medewerkers een schrijfworkshop
gevolgd. De uitkomsten van deze workshops zijn als input gebruikt voor het
strategische meerjarenplan wat in 2015 ingaat. Als het aan Michiel ligt, rolt hij het
landelijk uit. ‘Ik vind namelijk dat niet alleen cliënten verantwoordelijkheid dragen
voor het slagen van de participatiemaatschappij. De samenleving moet leren
omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening. Cliënten moeten zich
welkom en gezien gaan voelen in de maatschappij. Een stukje bewustzijn kan echt
geen kwaad. Het mooie is dat je de Loesje poster kunt ophangen op straat. Je kunt
deze boodschap kenbaar maken aan de wereld. Zo groeit individueel bewustzijn
uit naar groepsbewustzijn en vervolgens wijkbewustzijn.’
Geïnterviewde: Michiel Jaspers, gastheer/huishoudelijk medewerker

0.6 “Cliënten moeten zich welkom
voelen in de samenleving.”
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‘Medewerkers kunnen veel voor elkaar betekenen’
Regio Arnhem Presikhaaf/Spijkerkwartier Op de Arnhemse Dalweg ligt de
openbare stadsmoestuin Kweekland waar buurtbewoners groente en bloemen
kunnen kopen of tussen het groen kunnen genieten van een kopje thee. De tuin
wordt onderhouden door ondernemer Bas Roodbergen en twintig vrijwilligers
met en zonder een psychiatrische aandoening. Berry werkt er een dag per week.
‘Het doet me goed om in de buitenlucht te werken met mijn handen in de aarde.
Hier kan ik mezelf zijn en in mijn eigen tempo werken.’
Bas Roodbergen werkt sinds begin 2014 met RIBW AVV samen. Hij begeleidt
samen met twee andere ondernemers cliënten van RIBW AVV, maar ook vrijwilligers van de gemeente en stagiaires van groenopleidingen. ‘Kweekland heeft drie
sociale doelstellingen,’ vertelt hij. ‘Re-integratie, verbinden en educatie. We willen
mensen in deze buurt met elkaar een hun omgeving verbinden. Dat doen we door
producten te kweken die mensen hier kunnen kopen.’
’s Ochtends maakt Bas met de vrijwilligers een rondje door de tuin. ‘Ik wijs ze op
het proces dat gaande is in de natuur en welke werkzaamheden er gedaan
moeten worden.’ Een keer per week is Berry daarbij. ‘Ik zocht al langere tijd werk
wat ik buiten kon doen, maar er was niets voor mij. Vroeger heb ik op een
boerderij gewerkt en dat vond ik ontzettend fijn.’ Via een kwartiermaker van
Rijnstad kwam Berry uiteindelijk bij Kweekland terecht. ‘Ik heb veel drukte in mijn
hoofd. Door buiten te werken en met mijn handen in de aarde te wroeten, kom ik
tot rust. Ik leer ontzettend veel over tuinieren. Ook is mijn conditie vooruitgegaan
en zit ik weer in een gezond ritme.’

Bas legt uit dat dit een van de ideële doelstellingen van Kweekland is. ‘Ik en de
andere twee ondernemers willen mensen graag in contact brengen met gezonde
voeding, gezond leven en het zelf kweken van je voedsel. Dat spreekt het zelfhelend vermogen aan waar Berry over vertelt.’ Bas houdt er een organische
manier van werken op na. ‘Ik bedenk niet van te voren wat iedereen moet gaan
doen. Dat ontstaat vanzelf tijdens de ochtend wandeling. Berry begint elke
werkdag met het voeren van de kippen. Daarna gaat hij doen wat nodig is. Bijvoorbeeld zaaien, oogsten of snoeien. Laatst heeft hij een ruitje van de kas
vervangen.’ Bas werkt ook mee. ‘Ik geef iedereen zoveel mogelijk ruimte. De
vrijwilligers ontdekken zelf veel en kunnen elkaar om hulp vragen. In de pauze zie
ik dat ze veel voor elkaar kunnen betekenen.’ Berry beaamt dat: ‘We hebben
allemaal onze rugzakken met ervaringsdeskundigheid. Die zetten we in om elkaar
te ondersteunen. Dat gaat soms een stuk beter dan wanneer er een begeleider
tussen zit.’ De ongedwongen sfeer die Bas creëert, past goed bij Berry: ‘Hier voel
ik me thuis. Ik mag op mijn eigen tempo werken. En doordat ik met andere
vrijwilligers werk, voel ik weer verbonden met de maatschappij. Mijn blik wordt
breder en ik kan me weer staven aan anderen die in deze maatschappij leven.’

Geïnterviewden: Berry Merts, cliënt, Bas Roodbergen, Kweekland

0.7 “Ik geef iedereen zoveel
mogelijk ruimte.”
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Kweekland is een van de ongeveer 100
ondernemers uit de digitale kaartenbak
van RIBW AVV. Deze ondernemers bieden
onze cliënten groei- en ontwikkelings
mogelijkheden op verschillende niveaus
van de participatieladder waardoor ze de
kans krijgen hun talenten te ontwikkelen
en aan hun herstel te werken. De kaartenbak bevat ongeveer 300 activiteiten.
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sta·bi·li·teit <de~(v.)> 0.1 vastheid van
evenwicht 0.2 vastheid van toestand
of grootte 0.3 “Er zijn en staan voor wat
je doet. Hier helder over communiceren.”
Wilma van der West, regiohoofd
Arnhem Presikhaaf Spijkerkwartier
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‘Onze expertise is waardevol voor het Sociaal Team in de wijk’
Regio Westervoort Zorgbemiddeling is er voor mensen die de weg naar zorg
niet weten te vinden of die zorg bewust mijden. Jarenlang waren drie teams
zorgbemiddelaars verantwoordelijk voor het hele werkgebied van RIBW AVV.
Onze organisatie volgt de landelijke decentralisatie en heeft nu in elke regio
een of meerdere zorgbemiddelaars die wijkgericht werken.

Maarten: ‘Nu al zien we voorbeelden dat door de lokale samenwerking met sociale
wijkteams mensen sneller in beeld zijn en direct de goede koers wordt ingezet.
Dat is onder andere een resultaat van een unieke, praktische aanpak. Praktische
problemen worden door de zorgbemiddelaar namelijk direct aangepakt, en
tegelijkertijd wordt de juiste zorg en behandeling georganiseerd.’

‘Feitelijk heeft ons werkwijze, zorg dicht bij de cliënt, de decentralisatiegedachte
al in zich,’ vertelt Maarten van Triest, regiohoofd Westervoort/Duiven. ‘Het centrale
team zorgbemiddelaars miste de binding met de lokale zorgstructuur van een
gemeente als Westervoort of Duiven. Door het wijgerichter werken, is het logisch
om in elke regio een zorgbemiddelaar te hebben die lokaal integreert. Het sluit voor
ons werkgebied de Liemers ook goed aan bij de ons-kent-ons-cultuur .’

Als het aan Sjaak en Brechtje ligt, gaan ze meteen aan de slag als het Sociaal Team
of een andere partner uit het lokale zorgnetwerk een melding doet. ‘Het is vaak
dringend als we bij iemand komen,’ vertelt Sjaak. ‘Laatst kwam ik bij een man die
meer dood dan levend was door overmatig alcoholgebruik. Ik regel dan met spoed
een intake bij verslavingszorg. We proberen er snel achter te komen of er nog meer
problemen spelen. Brechtje vult aan: ‘Mensen zijn vaak het vertrouwen in
hulpverlening kwijt. Hierdoor is het niet makkelijk om bij ze binnen te komen.
Eenmaal binnen zoeken we meteen naar oplossingen. Ik merk dat onze zorg op die
manier vaak toch heel welkom blijkt.’
Om een goede doorstroom te realiseren kunnen de zorgbemiddelaars in hun regio
een beroep doen op het team Bemoeizorg. Brechtje: ‘Als wij verwachten dat een
cliënt een beschikking voor Ambulante Begeleiding zal krijgen, kunnen we cliënten
overdragen. Soms neem ik meteen iemand van het team mee. De cliënt hoeft dan
niet te wennen aan een nieuw gezicht. Dat is voor onze cliënten extra belangrijk.’

Zorgbemiddelaars Sjaak en Brechtje werken met cliënten met meervoudige,
complexe problematiek. ‘Omdat ze op zoveel fronten problemen hebben, weten ze
niet meer waar ze moeten beginnen,’ legt Sjaak uit. ‘De meesten hebben te maken
met schulden, vervuiling, verslaving, niet-gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking en/of dreigende uithuisplaatsing.’ ‘Het is belangrijk
dat de politie, woningbouw en wijkteams ons makkelijk weten te vinden,’ vertelt
Brechtje. ‘Ik heb veel gesprekken gevoerd om mezelf bekend te maken in het lokale
netwerk. En ik zit in het Sociaal Team* in Duiven.’ Brechtje vindt de expertise van de
GGZ waardevol in het wijkteam. ‘Onlangs ging ik met iemand van de woningbouw
mee naar een huurder die al jaren problemen veroorzaakte. Bij binnenkomst
begreep ik direct dat de huurder een psychiatrische aandoening had. Toen ik dit
met de medewerker van de gemeente besprak, viel er een kwartje bij haar.’

Geïnterviewden: Maarten van Triest, regiohoofd (niet op de foto), Brechtje van Zutphen,
zorgbemiddelaar, Sjaak van Tilburg, zorgbemiddelaar
*G
 emeenten gebruiken verschillende termen voor de teams die actief zijn in de wijken.
Gebruikte termen zijn wijkteam, gebiedsteam of Sociaal Team
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0.4 “Een zorgbemiddelaar per wijk
of gemeente heeft
meer binding met de
lokale zorgstructuur.”
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‘We hebben allebei expertise op een specialistisch gebied’
Regio Malburgen In de wijk Malburgen staat het gebouw Malburgstaete waarin
RIBW AVV en Pleyade gevestigd zijn. Regiohoofd Cor van de Water zocht de
samenwerking om de zorg voor beide partijen naar een hoger plan te tillen.
‘We delen de klant, het gebouw en de wijk. Wij hebben verstand van psychiatrie,
Pleyade van somatische aandoeningen. Die expertise zetten we in om onze
cliënten en bewoners nog beter te ondersteunen.’
Toen Malburgstaete in gebruik werd genomen stonden de organisaties RIBW AVV
en Pleyade nog erg op zichzelf. Cor: ‘De cliënten die bij ons wonen zijn 50 jaar of
ouder. In toenemende mate krijgen ze te maken met somatische klachten en op
dat gebied hebben we onvoldoende expertise.’ Monique vertelt op haar beurt:
‘Onze ouderen hebben naast somatisch klachten ook steeds vaker te maken met
psychiatrische aandoeningen zoals een depressie of een dwangstoornis.’ Cor
vervolgt: ‘We hebben allebei expertise op een specialistisch gebied. We kunnen
op elkaars expertise vertrouwen en er gebruik van maken.’
Voordat de samenwerking geïntensiveerd was, kregen sommige RIBW-cliënten al
wel persoonlijke verzorging van Pleyade. ‘Die zorg was soms wat onpersoonlijk,’
vertelt Cor. ‘Voor de verzorgenden was het ook lastig om met onze cliënten om
te gaan omdat ze soms onbegrijpelijk gedrag vertonen. Het was nodig om meer
begrip te kweken.’ Om de samenwerking goed vorm te geven werd er een kar
trekker aangesteld om het plan “Een welkom Malburgstaete” uit te voeren. Er
gingen drie werkgroepen aan de slag met de thema’s zorg, activiteiten en gebouw.
‘In eerste instantie was het belangrijk dat de beide teams elkaar beter leerden
kennen,’ vertelt Monique. ‘We organiseren af en toe een gezamenlijke lunch.

Een tweede, grotere verandering was de manier waarop we onze teams georga
niseerd hebben. Voorheen werkten verzorgenden van Pleyade op alle etages.
Nu hebben we één team per etage en zij overleggen met elkaar over wat cliënten
en bewoners nodig hebben.’ Het gebouw vereenvoudigt de samenwerking
doordat er op elke etage een tussendeur tussen Pleyade en RIBW AVV zit.
Monique vervolgt: ‘Voor cliënten is het een grote vooruitgang. Zij zien vaker
hetzelfde gezicht. Ook organiseren medewerkers van de RIBW deskundigheids
bevordering over psychiatrische ziektebeelden.’
‘De werkgroepen Activering en Gebouw hebben ook mooie resultaten geboekt,’
vervolgt Cor. ‘Er is een gezamenlijk terras gemaakt. Cliënten en medewerkers
genieten samen van het zonnetje. Ook organiseren we gezamenlijke activiteiten
zoals een beauty-dag. Op termijn willen we ook het reguliere activiteitenprogramma samenvoegen.’ Monique vult aan: ‘We overhaasten niets. Het kost
immers tijd om twee culturen bij elkaar te brengen.’
Als de samenwerking intern ingebed is, start de vierde werkgroep Wijk. Cor:
‘Deze gaat de verbinding met de wijk opzoeken. Pleyade heeft een goed restaurant waar wijkbewoners welkom zijn. Nu al komen er buurtbewoners biljarten
in het restaurant.’ Als Cor en Monique over de toekomst nadenken zien ze een
gebouw waarin wijkbewoners zich welkom voelen en waarin bewoners en
personeel van RIBW AVV en Pleyade elkaar ontmoeten en samenwerken. ‘We
hopen dat het een ontmoetingsplaats wordt waar een natuurlijke afstemming
plaatsvindt die de zorg verder op een hoger plan brengt.’
Geïnterviewden: Cor van de Water, regiohoofd, Monique Paauwe, teamhoofd Zorg Pleyade
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0.5 ‘Cliënten zien vaker hetzelfde gezicht’
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‘Ik word goed verzorgd en begeleid’
Regio Arnhem Centrum In verzorgingshuis en verpleeghuis Huize Kohlmann in de
Arnhemse binnenstad woont Henk. Hij krijgt er geplande zorg van de medewerkers van het verzorgingshuis en begeleiding van RIBW AVV. ‘Elke ochtend en
avond worden mijn benen verzorgd en een aantal keer per week komt mijn
persoonlijk begeleider Ellen Stuart langs voor begeleidingsgesprekken.’ Henk
voelt zich tevreden in zijn nieuwe huis. ‘Er wordt goed voor me gezorgd. Daar
ben ik dankbaar voor.’
Henk is gesteld op zijn privacy en zelfstandigheid. ‘Ik vind het fijn om mijn eigen
gang te gaan. Ik maak mijn eigen lunch klaar in mijn keukentje en ’s avonds eet ik
graag alleen. Twee keer per dag ga ik wel even koffie of thee drinken in de
woonkamer.’ Voordat Henk verhuisde naar Huize Kohlmann, woonde hij in een
eenpersoons BW-appartement in de Vossenstraat omdat hij hersenletsel opliep
na een herseninfarct. Omdat hij regelmatig met wonden aan zijn scheenbenen
kampt, lag hij ook vaak in het ziekenhuis.
Oudere mensen die beschermd wonen hebben vaker medische zorg nodig, zoals
Henk voor zijn benen. ‘Voor Henk is het natuurlijk fijn als hij thuis kan blijven en
niet naar een ziekenhuis hoeft. Dit is een van de vele redenen om meer plekken te
creëren voor cliënten die naast begeleiding van RIBW AVV door hun medische
conditie ook verzorging nodig hebben.’ Ellen werkt nauw samen met de verzorgende en verplegende medewerkers van Huize Kohlmann, zij heeft dit nieuwe
project mede samen met hen vormgegeven. ‘We hebben op de tweede etage van
het verzorgingshuis 18 appartementen voor cliënten die vijftig jaar of ouder zijn.
Ook zijn er twee woonkamers waar gezamenlijk gekookt en gegeten wordt.’

Henk vond het een goed idee toen Ellen hem voorstelde om te verhuizen naar
Huize Kohlmann. ‘Twee keer per dag krijg ik bezoek van de verzorgers die ’s
ochtends en ’s avonds wondverzorging doen. Zelf leg ik altijd zoveel mogelijk
klaar, zodat ze snel aan de slag kunnen. ’s Avonds krijg ik hulp bij het aantrekken
van de steunkousen en ze helpen met douchen. Een gastvrouw/huishoudelijk
medewerker van de RIBW helpt me met het schoonmaken van mijn kamer en
mijn persoonlijk begeleider Ellen komt op afspraak langs.’
Ellen is erg te spreken over de samenwerking tussen Huize Kohlmann en
RIBW AVV. ‘We hebben elkaar gevonden. Elke avond als onze dienst er om
21.30 op zit, dragen we over aan de verzorgden van Huize Kohlmann. In geval
van nood kunnen ze handelen of onze bereikbare dienst bellen.’ Ellen vindt dat
beide organisaties doen waar ze goed in zijn. ‘Onlangs seinde de verzorging
een gespecialiseerde wondverpleegkundige in voor Henk. En als begeleider
richt ik me erop dat Henk actief is in de samenleving.’
Laatst kwam Henk naar de woonkamer omdat er liedjes van Ja Zuster, Nee
Zuster gedraaid werden. ‘Dat was hartstikke gezellig,’ vertelt hij. ‘Maar ik kan
me ook prima alleen vermaken. Ik loop regelmatig de stad in. Laatst kwam ik
een oud-collega van de reinigingsdienst tegen waar ik 35 jaar gewerkt heb.
We hebben koffie gedronken en adressen uitgewisseld. We gaan elkaar zeker
nog eens ontmoeten.’

Geïnterviewden: Ellen Stuart, begeleider, Henk, cliënt

0.6 “We hebben in
het verzorgingshuis
18 appartementen
voor cliënten die
vijftig jaar of ouder
zijn”
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ont·wik·ke·ling <de~(v.);~en> 0.1 geleidelijke
verandering in een bepaalde, vaak gunstige
richting 0.2 het ontwerpen en uitvoeren op
basis van onderzoek 0.3 het ontwikkelen van
fotografische films 0.4 het kundig zijn
0.5 gebeurtenis 0.6 “Openstaan voor en alert
zijn op nieuwe ontwikkelingen” Bertil Bomers,
begeleider Wolfheze
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‘Ik voel me trots dat we zo zelfstandig zijn’
Regio Wolfheze Wouter woonde acht jaar op een behandelafdeling van Pro
Persona. Ruim een jaar geleden voelde hij dat hij zich verder wilde ontwikkelen.
‘Ik wilde meer zelfstandigheid.’ Samen met twee groepsgenoten verhuisde hij
naar een groepswoning op het terrein van Wolfheze waar hij begeleiding krijgt
van RIBW AVV. ‘Het is veertig meter verderop, maar een wereld van verschil.’
‘Als je in behandeling zit, krijg je er een bijnaam bij: “psychiatrische patiënt”. Eens
per week wordt je kamer schoongemaakt en het eten wordt gebracht uit een
centrale keuken. Er was een tijd dat ik die rust nodig had, maar op een dag
realiseerde ik me dat ik weer meer zelf wilde gaan doen. Samen met een huisgenoot filosofeerde ik over een toekomst met meer zelfstandigheid. Dat werd
serieus opgepakt door de behandelaar en al snel konden we verhuizen.’
Wouter verhuisde met twee groepsgenoten naar een woning aan de overkant. ‘Ik
vind het fijn dat het wel op het terrein van Pro Persona is, omdat ik en mijn
huisgenoot moeite hebben met zelfstandig reizen. We wonen nu aan de overkant
van ons oude huis en krijgen begeleiding van de RIBW. Het is maar veertig meter
verderop, maar een wereld van verschil.’ Wouter en zijn twee huisgenoten koken
nu bijna elke dag zelf. ‘Toen ik voor het eerst de boodschappen in de kast zag
staan en de kookgeuren in huis rook, voelde dat zo goed. Koken werkt bovendien
therapeutisch. Je moet goed plannen om alles tegelijkertijd klaar te hebben.’
Dat Wouter zo met zijn ontwikkeling bezig is, geeft hem moed. ‘Lange tijd ben ik
niet met mijn toekomst bezig geweest. Nu ben ik echt aan mijn herstel aan het
werken. Nog steeds vraag ik me wel af, “kan ik dat eigenlijk wel?” Maar als ik dan

weer eens te horen krijg hoe schoon mensen ons huis vinden, voel ik me echt
trots dat we al zo zelfstandig zijn. Soms krijgen we nog hulp van een gastvrouw.
Alleen als het nodig is. Het motto van de RIBW is: “wat je zelf kan doe je en wat je
niet kan, daar vraag je hulp bij”. ’
Die praktische insteek van de begeleiders bevalt hem uitstekend. ‘Met mijn
persoonlijk begeleider heb ik een plan gemaakt over onder andere wonen,
werken, leren, zingeving en vrije tijd. Ik vind het waardevol om over deze punten
na te denken en doelen te stellen voor mijn toekomst. Wat mij betreft is het hier
wonen een springplank naar weer meer zelfstandigheid.’ Onlangs heeft Wouter
een grote overwinning op zichzelf behaald. ‘Sinds jaren ben ik met mijn begeleider in de auto naar een dorpje geweest om taart te halen voor mijn verjaardag.
Het zweet brak me aan alle kanten uit naarmate we verder van huis gingen. Maar
het is gelukt!’ Ook in zijn werk ontdekt hij steeds meer zijn kwaliteiten. ‘Ik werk in
de catering in het restaurant van Pro Persona. Ik ontdek dat mijn communicatieve
vaardigheden me goed van pas komen. Het werk prikkelt me om mijn creativiteit
te gebruiken. Eigenlijk gebruik ik steeds meer delen van mijn hersenen die ik lange
tijd niet gebruikt heb. Dat noem ik herstel en ontwikkeling!’

Geïnterviewde: Wouter, cliënt

0.7 “Hier wonen
zie ik als een
springplank naar
nog meer zelfstandigheid.”
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‘We willen kwetsbare en zelfstandige burgers samenbrengen’
Regio Wageningen Jarenlang organiseerde RIBW AVV dagbesteding zelf.
Om cliënten te stimuleren extra stappen te zetten op de participatieladder,
verhuisde de dagbesteding naar Stadsatelier Ons Huis van welzijnsorganisatie
Solidez. Stadsatelier Ons Huis biedt haar bezoekers meer mogelijkheden voor
doorstroom naar vrijwilligerswerk. Sinds de verhuizing hebben cliënten ook
daadwerkelijk meer stappen op de participatieladder gezet.
Begeleider Jolijn was actief betrokken bij de overgang van de dagbesteding naar
Solidez. ‘We wilden onze cliënten meer mogelijkheden bieden om buiten hun
beschermde omgeving te participeren. Toen we op zoek gingen naar een partner,
kwamen we al snel uit bij Solidez die ook creatieve dagbesteding verzorgt.’
Welzijnswerker Melitta was blij met de aanvraag: ‘Het past uitstekend binnen
onze visie en de ontmoetingsfunctie van ons wijkcentrum. We willen kwetsbare
en zelfstandige burgers samenbrengen, zodat ze elkaar leren kennen en beter
gaan begrijpen.’
Omdat het voor cliënten een spannende stap was, is de overstap zorgvuldig
verlopen. Jolijn: ‘In het begin was ik vier dagen bij de groep aanwezig. Op datzelfde moment werden de activiteitenbegeleiders van Solidez ingewerkt en
leerden ze de groep kennen.’ Dori: ‘Ik ben naast mijn werk als thuisbegeleider bij
mensen met een psychiatrische aandoening aan de slag gegaan als activiteitenbegeleider. Omdat de cliënten het spannend vonden om met andere bezoekers
aan één tafel te zitten, hebben we eerst een aparte groepstafel gemaakt voor
RIBW-cliënten.’

Jolijn vult aan: ‘In de eerste week hebben we zelfs de tussenwand half dicht
gedaan. Toen de mensen steeds meer gewend raakten, heb ik mijn dagdelen
afgebouwd en gingen Dori en haar collega’s meer werken.’
‘Ik heb wel kennis en ervaring met mensen met een psychiatrische aandoening,’
vertelt Dori. ‘Maar niet zo specialistisch als de RIBW-medewerkers dat hebben.
Jolijn en ik hebben daarom veel gesprekken gevoerd waaruit ik geleerd heb hoe
ik nog beter met de cliënten kan omgaan.’ Om de samenwerking goed te laten
verlopen is ook geïnvesteerd in goede communicatielijnen. Melitta: ‘Als het nodig
is, nemen we direct contact op met de persoonlijk begeleiders van de cliënten die
hier komen. En andersom weten zij ons ook te vinden.’
‘Ook de werkwijzen zijn op elkaar afgestemd,’ vertelt Jolijn. ‘We hadden andere
invalshoeken. RIBW AVV is gewend om vraaggericht te werken, terwijl Solidez
uitgaat van haar creatief dagbestedingsaanbod.’ Melitta vult aan: ‘Ik vond in
eerste instantie dat cliënten iets creatiefs moeten leren, dus het was wennen
als ik zag dat een cliënt een kleurplaat maakte. Nu weet ik dat het voor sommige
cliënten al een hele prestatie is om te komen.’ Cliënt Maarten komt het liefst
zoveel mogelijk. ‘In het begin moest ik wennen, maar nu vind ik het erg fijn hier.
Voorheen kon ik drie keer per week een paar uur komen. Hier kan ik elke dag
terecht en ik mag langer blijven.’ Hij geniet het meest van de gezelligheid: ‘Ik
vind het ook fijn om met andere mensen te praten die ik nog niet ken.’
Geïnterviewden: Melitta Steenhuis, locatiemanager Solidez, Dori Verbruggen, activiteiten
begeleider Solidez, Jolijn Bosman, begeleider, Maarten, cliënt
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0.8 “Ik vind het fijn om met mensen
te praten die ik nog niet ken.”
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‘Ik wil het op mijn eigen manier doen’
Regio Arnhem Noord Jo is ongelooflijk trots op zichzelf. Zeventien jaar woont ze
nu in een beschermende woonvorm van RIBW AVV. Dat was nodig omdat ze
door angsten en medicijngebruik niet voor zichzelf kon zorgen. Het tij keerde
toen een medewerker begeleiding waar ze erg aan gehecht was overleed. ‘De
ontwikkeling die ik samen met haar in gang gezet had, wilde ik voorzetten.’ Jo
doet nu vrijwilligerswerk en zoekt een huisje voor zichzelf. ‘Ik vond de kracht
terug die ik goed ken uit mijn jonge jaren.’
Jo straalt van oor tot oor als ze vertelt over haar ontwikkeling van de laatste
maanden. ‘Ik heb jarenlang op de bank gezeten. Mijn leven zag er alles behalve
rooskleurig uit.’ Nu Jo terugkijkt op die periode ziet ze hoeveel veerkracht ze heeft
opgebouwd door alles wat ze meegemaakt heeft. Het grote keerpunt in haar
leven was het overlijden van een medewerker begeleiding. ‘Voordat ze overleed,
durfde ik niet zelfstandig de deur uit. Zij nam mij mee naar plekken waar ik
dierbare herinneringen aan had. Daar ben ik haar zo dankbaar voor. Afscheid
nemen is altijd een moeilijk thema voor me geweest. Ik had nooit gedacht dat
haar overlijden me zoveel kracht zou geven.’
‘Ik wilde de goede dingen die ze me gegeven had voortzetten. In drie maanden
heb ik mijn medicijnen afgebouwd. Dat ik ineens zonder pillen kon, maakte me
een stuk minder afhankelijk. Dat voelt ontzettend goed!’ Jo’s motivatie om
dingen voor zichzelf te regelen kwam terug en haar ontwikkeling kwam in een
sneltreinvaart. ‘Ik vroeg me ineens af wat ik nog in een beschermende woonvorm
deed. Het klopt niet meer om hier te wonen. Ik wil uit het wereldje stappen van
de RIBW en op mijn eigen benen gaan staan.’

Jo maakte een plan om deze droom werkelijkheid te laten worden. ‘Eigenlijk heb
ik mijn hele leven al in Australië willen wonen, maar dat is wel erg ver weg. Dat
blijft een droom. Maar een huisje in Arnhem gaat me lukken!’ Om zich voor te
bereiden op deze stap, ging Jo op zoek naar sociale contacten om op terug te
vallen als het nodig is. ‘Ik wilde graag weer gaan werken. Bij ons in de woonvorm
op het prikbord hing een vacature voor vrijwilligerswerk. Ik heb zelf gebeld en
werd na een sollicitatiegesprek direct aangenomen in de linnenkamer van
verzorgingshuis DrieGasthuizen.’ Tijdens het sollicitatiegesprek vroegen ze of Jo
een indicatie had voor dagbesteding. ‘Nee, zei ik. Ik wil graag aangenomen
worden om wie ik ben en om wat ik kan. Niet om mijn verleden.’
Weer werken na zo’n lange tijd, bevalt Jo uitstekend. ‘Ik zie het als een gewone
baan. Mijn collega’s kunnen op me rekenen en dat waarderen ze in me. Een
heerlijk gevoel is dat.’ Jarenlang zei ik tegen mezelf: “Jij zit hier voor altijd!”. Maar
ik ben nu gewoon op zoek naar een huis en ik ben mijn uitzet bij elkaar aan het
sparen. Eigenlijk ben ik ontzettend zelfstandig. Die kracht die ik zo goed kende
van mezelf uit mijn kindertijd, is weer terug. Ik wil de dingen op mijn eigen manier
doen. Zo heb ik het vroeger altijd gedaan en zo ga ik dat nu ook weer doen.’

Geïnterviewde: Jo, cliënt
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0.9 “Dat ik ineens
zonder pillen kon,
maakte me een stuk
minder afhankelijk.”
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Ervaringsdeskundigen: bruggenbouwers op de werkvloer
Ervaringsdeskundigen zijn van toegevoegde waarde op de werkvloer. Het zijn
bruggenbouwers tussen medewerkers met een psychische aandoening en
werkgevers. De 1-jarige opleiding Howie the Harp™ die RIBW AVV in 2014 is
gestart in Arnhem, biedt mensen, die voorheen zelf afhankelijk waren van
zorg, de mogelijkheid om na de opleiding aan de slag te gaan als professioneel
ervaringsdeskundige. Dit kan in verschillende rollen. Als voorlichter, als bege
leider of als schakel tussen kwetsbare mensen en hun werkgever. ‘Van onze
klachten hebben wij onze krachten gemaakt’, zegt studente Melanie Oldenhave.
Melanie is 26 jaar, heeft autisme (PDD NOS), woont zelfstandig en krijgt ambulante begeleiding in Dieren. Vol trots vertelt ze over haar presentatie enkele dagen
eerder op een congres van professionals in de psychiatrie. Haar eigen levensverhaal en de omgang met mensen met een psychiatrisch verleden staan centraal.
Jarenlang verhuisde ze van de ene naar de andere zorginstelling, kwam in een
diepe depressie en had last van psychoses. ‘Door hard te vechten, te geloven in
mezelf en uiteindelijk de juiste begeleiding kan ik nu weer naar de toekomst
kijken. Ik ben sterker dan ooit. Toen ik van Howie the Harp hoorde, heb ik die kans
met beide handen aangegrepen. Het resultaat is dat ik nu klaar ben om vanuit
mijn eigen kracht anderen kan gaan helpen.’
Het concept Howie the Harp bewijst zijn meerwaarde al jaren in de Verenigde
Staten. In 2011 is de opleiding door Pameijer naar Nederland gehaald. Na de
eerste vestiging in Rotterdam, heeft RIBW AVV in 2014 de tweede vestiging in
Arnhem geopend. ‘De meerwaarde is groot’, zegt Melanie. ‘Iemand die niet
hetzelfde heeft meegemaakt als ik kan zich nooit helemaal voorstellen hoe

het met me gaat. Cliënten onderling kunnen dat beter. Zie ons daarom als een
tolk voor professionals en werkgevers. Bij Howie the Harp hebben we communicatietrainingen gehad en kennis opgedaan van verschillende ziektebeelden in
de psychiatrie.’
Sociaal ondernemen
Tijdens de stagefase van de eerste lichting studenten van Howie the Harp hebben
vooral hulpverlenende instanties zich gemeld. Dat was geen verrassing, maar in
de toekomst mogen daar ook andere bedrijven bijkomen, vindt Nynke Mulder,
ervaringsdeskundig projectleider van RIBW AVV. ‘In bedrijven heerst er een groter
spanningsveld tussen winstgevendheid van de organisatie en sociaal onder
nemen. Maar als je bedenkt dat een kwart van alle Nederlanders vroeg of laat te
maken krijgt met psychische klachten, dan kan het niet anders dat die kwetsbare
mensen nu ook al op de werkvloer lopen. Ervaringsdeskundigen kunnen de brug
slaan tussen werkgevers en mensen met een psychische aandoening. Ze ontzorgen de werkgever en voegen een specialisme toe. En dat biedt kwetsbare
medewerkers nieuwe perspectieven. Want als je mag zijn wie je bent in je werk,
val je minder snel uit en stijgt de kwaliteit van je werk.’
Focus op kwaliteiten en krachten
Op haar beurt hoopt Melanie na haar stage op kansen bij werkgevers in haar
omgeving. ‘Ik wil graag dat mensen mij beoordelen op mijn kwaliteiten en
krachten. De rol van ervaringswerkers moet ongetwijfeld nog bekender worden.
Ik zag laatst een mooie uitspraak: Ik kan geven wat ik zelf heb gemist. Dat ga ik
nu doen. Het is een ommekeer in mijn leven.’
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“Ik kan geven
wat ik zelf heb
gemist.”
www.ribwavv.nl/howie-the-harp
www.howietheharp.nl
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Nawoord
In deze Terugblik hebben we laten zien wat we, samen met onze cliënten en
samenwerkingspartners, hebben bereikt in 2014 en waar we trots op zijn.
Het jaar 2014 was ook het jaar waarin bestuurder Hanny Jansen haar vertrek bij
RIBW AVV aankondigde. Circa 24 jaar heeft zij met hart en ziel vormgegeven aan
de RIBW AVV. In die periode was zij, naast bestuurder, ook altijd boegbeeld en
inspiratiebron voor velen. Op 12 maart 2015 heeft zij afscheid genomen. Wij
willen haar bedanken voor alles wat zij voor RIBW AVV, medewerkers en cliënten
heeft betekend.
Harry Matser en Hillegonde van den Berg
Raad van Bestuur
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Op weg naar 2016
Strategie en Beleid
1. De RIBW ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Arnhem en andere
preferente zorgaanbieders in het kader van de Centrale Toegang een plan om
te komen tot voldoende aanbod van woonvoorzieningen voor mensen uit het
dak- en thuislozencircuit. Als opdrachtgevers/financiers verstrekken de gemeente Arnhem en Menzis partijen de opdracht om een sluitend aantal woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen te realiseren. De RIBW streeft ernaar iedere
opdracht afzonderlijk binnen een jaar gestart en afgerond te hebben.
In 2012 heeft de gemeente Arnhem het Masterplan ‘Minder Opvang Beter
Leven’ vastgesteld. In het kader van dit plan heeft de RIBW meegewerkt aan
het ontwikkelen en implementeren van een format voor de invoering van
trajectfinanciering. Eind 2012 heeft de RIBW vervolgens vanuit de Wmo voor
2013 wederom een subsidie toegekend gekregen voor zorgbemiddeling en
psychosociale begeleiding. Het beleid van de gemeente Arnhem was erop
gericht om in 2012 en 2013 trajectfinanciering te implementeren en door te
ontwikkelen, zodat in 2014 de zorgaanbieders vanuit dit systeem konden
worden gefinancierd. De trajectfinanciering is in 2014 ingevoerd. Ook is de
RIBW in 2012 een intensieve samenwerking aangegaan met JONA om de
opvang en hulp aan zwerfjongeren binnen de gemeente Arnhem te conti
nueren. Dit met het doel de stichting JONA op te heffen en het inloophuis en
de logeerfunctie over te dragen aan de RIBW. Dit heeft in 2013 zijn beslag
gekregen.
De geplande uitbreiding van het aantal wooneenheden in het kader van
‘onconventioneel wonen’ in Arnhem heeft niet plaats kunnen vinden,
ondanks dat de gemeente Arnhem in samenwerking met onder meer de
woningcorporaties naarstig heeft gezocht naar een goede locatie. In 2013

lag er ook een optie om te onderzoeken of de gemeente Lingewaard hierin
iets kon bieden. Inmiddels is bekend dat de nieuwe wethouder in Lingewaard
heeft vastgesteld hier geen mogelijkheden toe te zien.
Daarnaast zijn er in het kader van dit Masterplan in 2014 veertien woningen
gerealiseerd voor mensen uit het opvang-/verslavingscircuit, volgens het
beproefde concept van ‘Housing First’. Een concept waarbij men begint met
het beschikbaar stellen van een woning gekoppeld aan een vrij intensieve
vorm van begeleiding. De essentie is gelegen in het feit dat de cliënt in dit
construct zijn/haar woning als het ware moet gaan en blijven ‘verdienen’.
2. De RIBW heeft op geleide van de vraag en wachtlijst uiterlijk in 2013 voldoende
eenpersoons BW-plaatsen voorhanden. De term voldoende is af te meten en
concreet te maken aan de hand van de betreffende wachtlijst.
In 2013 was de instroom van cliënten 15 tot 20% hoger dan in 2012. Hierdoor
stonden er eind 2013 nog 30 mensen op de wachtlijst voor een eenpersoons
BW-plek, zowel interne als externe cliënten. Eind 2014 is dit aantal 32
waarvan 23 intern.
3. De RIBW heeft uiterlijk eind 2011 een beleidsnotitie vastgesteld over de
implementatie van voldoende Beschermd en Begeleid Zelfstandig Wonen-plaatsen voor jongeren/ jongvolwassenen binnen de regio’s van de RIBW. Ook hier
geldt dat de term voldoende is af te meten en concreet te maken aan de hand
van de aantallen jongeren die willen doorstromen vanuit de woonvormen voor
jongeren van de RIBW.
	Deze beleidsnotitie is in 2011 vastgesteld en in het verlengde hiervan zijn er
nu binnen alle regio’s plaatsen voor jongvolwassenen gerealiseerd. Hierdoor
hebben jongeren nu goede doorstroommogelijkheden binnen alle regio’s.

4. De RIBW heeft uiterlijk in 2012 een plan ontwikkeld waarin een analyse is
gemaakt van de invloed die de RIBW maximaal kan uitoefenen op derden
inzake het realiseren van betaalbare woonruimte voor jongeren die willen
doorstromen vanuit Beschermd Wonen. De RIBW schakelt eventueel deskun
digen in voor extern advies.
Met de hulp van een extern adviseur heeft de RIBW AVV een onderzoek laten
uitvoeren naar de probleemstelling: ‘Hoe zorgen we voor goede doorstroming
van jongeren uit de instelling voor begeleid wonen, zodat we de groei die
jongeren laten zien optimaal benutten?’ De uitkomsten van dit onderzoek zijn
weergegeven in de Kanskaart RIBW-jongeren op eigen benen. Deze kanskaart
had en heeft tot doel partijen aan elkaar te verbinden die vanuit de verschillende invalshoeken met het vraagstuk te maken hebben, zodat er samen aan
een oplossing gewerkt kan worden. Dit heeft er in 2013 in geresulteerd dat er
per jaar twintig (betaalbare) woningen beschikbaar komen voor jongeren die
eraan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen.
E.e.a. is inmiddels ook ‘vertaald’ naar een maatschappelijke Business Case.
In deze casus hebben we uiteengezet dat door deze actie enerzijds al negen
jongeren konden doorstromen naar eigen woonruimte op het moment dat
zij daaraan toe waren en anderzijds dat we ruim 1 miljoen euro konden
‘inverdienen’ doordat men niet langer dan nodig gebruik maakte van een
AWBZ-gefinancierde Beschermd Wonen-plaats.
5. De RIBW heeft uiterlijk eind 2011 nader onderzoek gedaan naar de mogelijk
heden om een nieuw Beschermd Wonen-plus project te starten in Arnhem voor
haar verzorgingsbehoeftige ouderen. De RIBW stelt ook de noodzakelijke
capaciteit vast waarbij we streven naar een zo kleinschalig mogelijke opzet.
In 2011 is een onderzoek afgerond naar uitbreiding van het aantal BW-plaatsen voor verzorgingsbehoeftige ouderen in de geplande nieuwbouwprojecten. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een uitbreiding van
twaalf plaatsen voor deze doelgroep.

6. De RIBW onderneemt de komende beleidsperiode zodanig actie, dat er uiterlijk
in 2016 minimaal drie extra Centraal Wonen-projecten gerealiseerd worden.
Dit gebeurt in de eerste plaats in samenwerking met de plaatselijke woning
corporaties en waar nodig met particuliere woningcorporaties en/of projectontwikkelaars.
In 2012 en 2013 hebben we geen nieuw Centraal Wonen-project gerealiseerd.
Wel zijn er plannen ontwikkeld voor een Centraal Wonen-project in Duiven, in
samenwerking met de plaatselijke woningcorporatie. Deze plannen konden
helaas niet doorgaan vanwege de te lage mutatiegraad in het betreffende
appartementencomplex. Per december 2014 kent de RIBW in totaal acht
Centraal Wonen-projecten. Zeer duidelijk is inmiddels dat het een variant is
die de uitstroom uit Beschermd Wonen bevordert.
7. De RIBW heeft uiterlijk in 2013 een tussenvoorziening gerealiseerd op het
snijvlak van ggz-opnameafdelingen en Beschermd Wonen.
In 2011 hebben we in nauwe samenwerking met Pro Persona het zogenaamde Resos-project gerealiseerd, een tussenvoorziening op het snijvlak tussen
opnameafdeling en de RIBW. In 2014 sloten we de projectfase af en is dit
structureel zorgaanbod geworden binnen de RIBW.
8. Uiterlijk medio 2012 heeft de RIBW onderzoek uitgevoerd naar de meest
gewenste positie van haar ZBM-teams en de mogelijkheden voor intensievere
samenwerking met ACT-teams en andere partijen in de regio.
Dit onderzoek is afgerond in 2012 en kreeg zijn beslag in 2013, toen de
samenwerking met de (F)ACT-teams Ede/Wageningen startten. Een van de
begeleiders neemt deel in dit team. In Arnhem is enig oponthoud opgetreden,
mede door directiewisseling bij Pro Persona, en moet e.e.a. nog nader worden
afgestemd en geëffectueerd. Wel is binnen het Resos-project al intensief
samengewerkt met FACT-team Zuid.
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9. In 2011 ontwikkelt de RIBW een beleidsnotitie in samenwerking met een
cliëntenpanel, waarin de werkwijze en implementatie van het HEE-concept
nader uiteengezet is. Het beleid wordt uiterlijk in 2012 vastgesteld in het MO.
In 2012 is deze doelstelling vastgesteld en geïmplementeerd. De implementatie is in 2013 voortgezet. Inmiddels zijn we, volgens plan, aangeland bij de fase
waarin ervaringsdeskundigheid wordt ingezet in de RIBW-teams. Twee regio’s
hebben in 2014 gewerkt met ervaringsdeskundige begeleiders. Medio 2015
wordt de inzet van ervaringsdeskundig begeleider geëvalueerd.
10. De komende beleidsperiode ontwikkelt de RIBW, mogelijk in samenwerking met
de RIBW Alliantie, instrumenten waarmee de effectiviteit van de hulpverlening
die de RIBW biedt, kan worden gemeten.
Inmiddels zijn er meerdere instrumenten voorhanden. Met ingang van 2011
is de RIBW gestart met de zogenaamde MANSA meting (= Manchester Short
Assessment of quality of life) als deelnemer aan het landelijke project ROM
(Read Outcome Measures). De MANSA meet de subjectieve kwaliteit van
leven aan de hand van twaalf vragen waarbij een hogere score een indicatie
is voor meer tevredenheid. De vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld
woonsituatie, dagbesteding en sociale contacten. Met de uitkomsten van
de MANSA vult de RIBW sinds 2012 de uitgevraagde prestatie-indicator 1.4
(verandering ervaren kwaliteit van leven) van de IGZ. Tevens is in 2012 een
pilot gestart in het werken met de zogenaamde ROPI (Recovery Oriented
Practices Index), een instrument dat de effecten meet van het werken vanuit
het HEE-concept. De pilot is positief geëvalueerd. Het instrument werd in
2013 organisatiebreed geïmplementeerd. Dit is voortgezet in 2014.
Waardering door klanten
11. Uiterlijk in 2012 is er in samenwerking met onder meer het Dr. Leo Kannerhuis
een zorgprogramma en/of zorgpad beschreven voor mensen met ASS. Aansluitend daarop wordt deze werkwijze binnen deze beleidsperiode in het primaire
proces geïntegreerd.

De beschrijving en ontwikkeling van een integraal zorgpad is met ondersteuning van een extern bureau in 2011 opgepakt en in 2012 afgerond. De
integratie in het primaire proces zal in de volgende jaren tot stand komen
en indien wenselijk ook nog worden doorontwikkeld. In 2014 heeft deze
ontwikkeling door verschillende omstandigheden stilgestaan. Met het Dr.
Leo Kannerhuis is in december 2014 afgesproken de ontwikkeling in het
eerste deel van 2015 weer op te pakken.
12. Uiterlijk in 2012 is er in samenwerking met de afdeling Jeugd van De Gelderse
Roos, het Dr. Leo Kannerhuis en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie een
zorgprogramma en/of zorgpad voor jongeren tussen 14 en 18 jaar beschreven.
Aansluitend daarop wordt deze werkwijze in 2013 geïmplementeerd in het
primaire proces (NB: Gelderse Roos is nu Pro Persona).
De beschrijving van een zorgpad en/of zorgprogramma voor de jeugd is in
2012 afgerond en kreeg in 2013 zijn beslag. Ook dit traject wordt ondersteund
door een externe deskundige. Het zorgpad met Pro Persona is inmiddels geïmplementeerd. Het zorgpad ASS Jeugd (met het Leo Kannerhuis) is vastgesteld
en ingegaan.
13. Uiterlijk 2012 heeft de RIBW inzake het dagbestedingsbeleid een manier van
werken ontwikkeld waarbij de cliënt in hoge mate zelf de regie krijgt over het
‘verzilveren’ van zijn dagbestedingsindicatie. Het werken met zogenaamde
vouchers wordt onderzocht op haalbaarheid.
In 2012 is het werken volgens de vouchersystematiek succesvol geïmplementeerd. De voucher als instrument heeft aantoonbaar bijgedragen aan de eigen
regie van de cliënt bij het verzilveren van zijn of haar dagbestedingsindicatie.
Eind 2012 is het instrument geëvalueerd. In 2013 en 2014 is de werkwijze
voortgezet waarbij geconstateerd wordt dat het percentage verzilverde
dagbestedingsindicaties nog steeds stijgt.

14. Uiterlijk in 2012 ligt er een beleidsnotitie van de RIBW waarin het wijkgericht
werken is uitgewerkt dan wel vorm en inhoud is gegeven. In de navolgende
jaarplannen van de regio’s wordt dit beleid nader uitgewerkt en/of geconcretiseerd en afgestemd op de dynamiek en de gegevenheden per regio. Dit alles op
grond van onze ervaringen tot nu toe, zoals met betrekking tot de pilot
Kwartiermaken in Arnhem en de samenwerking met Stuw, de plaatselijke
welzijnsinstelling te Elst.
Wijkgericht werken wordt steeds meer een (dagelijks) thema binnen de RIBW.
In diverse regio’s zijn projecten in wording en/of al gerealiseerd. In 2012 is de
gemeente Arnhem gestart met het organiseren van enkele ‘proeftuinen’
waarin wijkgericht werken als thema is opgenomen. De RIBW werkt actief
mee in deze proeftuinen, die in 2013 vorm kregen. Met de resultaten en
ervaringen uit deze proeftuinen zullen we ontdekken of het huidige beleid in
het kader van het wijkgericht werken zal moeten worden aangepast of
doorontwikkeld.
Eind 2013 zijn er drie sociale wijk-/gebiedsteams in de sfeer van ‘proeftuinen’
gestart. Twee onder regie van de gemeente Arnhem, één onder regie van de
gemeente Ede.
In 2014 is zowel in Arnhem als in Ede besloten de wijkteams als concept in
2015 verder uit te rollen. In de tweede helft van 2014 is gestart met het
werven van medewerkers voor de wijkteams. Zowel in Ede als in Arnhem zijn
met ingang van 2015 medewerkers van de RIBW opgenomen in de wijkteams.
15. Uit het Utopia-onderzoek komt een aantal onvervulde zorgbehoeften naar
voren, dat door cliënten zelf is genoemd. Omdat het landelijke uitkomsten zijn,
willen we uiterlijk in 2011 een check doen binnen de RIBW om te bezien of deze
(uitvoerings)aspecten voldoende verankerd zijn in ons uitvoerend beleid. Als dat
niet het geval is, worden ze alsnog opgenomen in de begeleidingsmethodiek
van de RIBW. NB: Een aantal aspecten uit het onderzoek (zoals het naastbetrokkenenbeleid) is meegenomen en/of komt overeen met de beleidsvoornemens in
dit meerjarenbeleidsplan.

Eind 2011 is de CQ-index (Consumer Quality) RIBW-breed uitgevoerd, een
methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten met de zorg. De
uitkomsten van dit cliëntwaarderingsonderzoek zijn in 2012 geanalyseerd en
geëvalueerd. De ontwikkelpunten die hieruit zijn voortgekomen, zijn in 2012
decentraal in de regio’s opgepakt om ingebed te worden in het reguliere
zorgbeleid van de RIBW.
Waardering door medewerkers
16. In 2011 rondt de RIBW haar onderzoek af naar de meest wenselijke manier om
uitgangspunten van Het Nieuwe Werken te integreren in de manier van werken
binnen de RIBW.
De implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW) heeft in 2012 succesvol
plaatsgevonden. In 2013 heeft de verdere decentrale implementatie plaatsgevonden. Eind 2013 is de ‘eindstand’ van het HNW in het MO besproken.
Daarmee is formeel het project HNW afgerond.
Dat houdt niet in dat er geen voortdurende aandacht zal moeten zijn voor
deze pijlers. HNW is al lang geen P&O- project meer, maar heeft zich uiteindelijk ontpopt tot een cultuurveranderingtraject waar heel veel andere zaken
mee samen vallen (kanteling AWBZ-Wmo, nieuwe cliëntregistratiesysteem,
thuiswerkregeling, opleidingenregistratiesysteem etc.) Hiermee is het een
overstijgend project geworden. Dat betekent dus niet dat we dan, met
afronding van het project HNW, klaar zijn. Het is een doorlopend traject om
mee te kunnen bewegen met de veranderingen in de omgeving om die goede
hulpverleningsorganisatie, werkgever en samenwerkingspartner te kunnen
zijn en blijven.
17. Uiterlijk in 2012 is nader beleid geformuleerd inzake meer mogelijkheden voor
(horizontale) doorstroming binnen de RIBW.
Dit is een doorlopend onderdeel van het personeelsbeleid van de RIBW
geworden.
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Waardering door de maatschappij
18. In 2012 is er een beleidsnotitie vastgesteld waarin het (toekomstige) beleid van
de RIBW nader uiteen is gezet op het gebied van het onderhoud van de
contacten en het samenwerken met naastbetrokkenen van een cliënt, inclusief
een plan van aanpak voor de implementatie.
Deze notitie is in 2012 vastgesteld. Eind 2013 heeft dit, conform het inmiddels vastgestelde beleid in deze, geresulteerd in het aanstellen van een
familievertrouwenspersoon.
19. Uiterlijk in 2013 heeft de RIBW haar beleid en haar bijdrage in het kader van
milieuvriendelijk werken verwoord en vastgesteld in een beleidsnotitie, inclusief
een stappenplan om dit tot uitvoering te brengen.
Er zijn tot nu toe nog geen activiteiten op dit gebied.
20. Mede in het kader van wijkgericht werken wordt in 2011 onderzocht op welke
manier de RIBW beter in beeld kan komen bij huisartsen in de wijken, stadsdelen
en dorpen waar de RIBW werkzaam is.
In het kader van bovenstaande is eind 2013 onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om via de RIBW een Praktijk Ondersteuner Huisarts (de zogenaamde POH’er) binnen een huisartsenpraktijk te plaatsen. Een POH’er die
zich dan naast de reguliere POH’er specifiek bezighoudt met de RIBW-doelgroep oftewel de wijkbewoners die kampen met langdurige psychiatrische
problematiek. Omdat er in de wijk Malburgen nauwe contacten zijn met de
huisartsengroep waarmee we een pand delen, zal aldaar wellicht de eerste
pilot kunnen plaatsvinden.
In 2014 heeft een eerste pilot plaats gevonden in Malburgen die helaas niet is
voortgezet. Wel zijn er op andere plaatsen in en buiten Arnhem contacten
gelegd met de plaatselijke POH’er en/of huisarts.

Management van processen
21. Uiterlijk in 2012 heeft de RIBW een beleidsnotitie vastgesteld over haar
risicomanagement in bredere zin. Er wordt onderzocht op welke beleidsterreinen er risicogebieden zijn, om vervolgens vast te leggen in hoeverre die gebieden
al voldoende beheerst en/of ‘gemonitord’ worden en waar zich eventueel nog
hiaten bevinden.
Dit onderzoek heeft in 2011 plaatsgevonden en de implementatie van een
pragmatisch risicomanagementinstrument is in 2012 succesvol afgerond.
Vanzelfsprekend zal deze oefening c.q. analyse op gezette tijden worden
herhaald.
22. De RIBW pleegt zodanig onderhoud op haar kwaliteitssysteem dat het
HKZ-certificaat na de herbeoordeling ofwel externe audit in 2012 wederom met
een periode van drie jaar wordt verlengd.
Het onderhoud op ons kwaliteitssysteem is goed ingebed in de organisatie.
De externe audit zijn we in 2012 en 2014 moeiteloos doorgekomen en het
vernieuwde HKZ-schema 2009 is inmiddels succesvol geïmplementeerd. In
2015 zal er wederom een externe audit plaatsvinden.
23. In het kader van het werken in ketens kiest de RIBW er nadrukkelijk voor om
steeds te werken volgens een helder format en een cyclus van doelen stellen,
jaarplan maken, evalueren, doelen bijstellen. Ook stelt de RIBW per keten vast
welke outputtermen gehaald moeten worden; dit om te borgen dat het overleg
dat plaatsvindt met de ketenpartners ook toetsbaar blijft qua rendement.
Ook in 2012 is met dit format gewerkt en tevens op die wijze gerapporteerd
aan de financier Menzis. De ketensamenwerking c.q. de werkgroepen die
daaromtrent tot en met 2012 actief zijn geweest, onder meer op initiatief van
Menzis (via de inkoopvoorwaarden), zijn inmiddels gestopt of doorgegaan
onder andere titels. Zo is de keten in oprichting voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH) gestopt vanwege te gering resultaat.

In 2013 is nog steeds de samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis rond de
doelgroep mensen met autisme aan de orde, zoals het Experience-project in
Oosterbeek en ook de samenwerking met Pro Persona rond het Resos-project
en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Inzake deze twee laatste projecten is
inmiddels ook een maatschappelijke Business Case geschreven, dit met het
doel meer expliciet aan te tonen wat het (maatschappelijk) rendement is van
de (keten)samenwerking.
Management van medewerkers
24. In 2012 is op grond van nader onderzoek naar de wenselijkheid van beoordelingssystemen bekend of de RIBW een dergelijk systeem gaat ontwikkelen.
Het onderzoek naar de wenselijkheid is in 2012 uitgevoerd door de afdeling
Personeel & Organisatie. Naar aanleiding hiervan is geconstateerd dat het
huidige systeem voldoet aan alle eisen en een nieuw systeem niet nodig is.
25. In 2012 heeft de RIBW nader beleid geformuleerd op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en gaat aansluitend tot uitvoering van dit beleid over.
In 2012 is met de hulp van een externe adviseur onderzoek gedaan naar
arbeidsmarktcommunicatie binnen de RIBW. Uit dit onderzoek is gebleken
dat de huidige systematiek prima voldoet en nader beleid niet noodzakelijk is.
Management van middelen
26. In 2011 vindt een evaluatie plaats van ons huidige managementinformatie
systeem. Naar verwachting kunnen aansluitend wederom enkele verbeteringen
worden doorgevoerd.
Dat laatste is ook in 2012 weer gebeurd. In 2013 heeft de RIBW na uitgebreide
verkenningen naar managementinformatiesystemen gekozen voor het
systeem onder de naam ONS van leverancier Nedap. De implementatie
hiervan is eind 2013 ingezet, per januari 2014 was het operationeel. In 2014
is een werkgroep opgericht om de managementinformatie binnen de RIBW

te stroomlijnen. Naar verwachting zullen in 2015 de resultaten worden
gepresenteerd.
27. In 2011 wordt een nieuw plan geschreven inzake de toekomstige ontwikke
lingen binnen de RIBW op het gebied van automatisering en informatisering.
Dit is gerealiseerd.
28. In 2015 heeft 70% van de Beschermd Wonen-cliënten van de RIBW een
wooneenheid van minimaal 20 m2 inclusief een eigen sanitaire ruimte.
Na 2012 zijn er ook in 2013 en 2014 verschillende wooneenheden bijgekomen
die voldoen aan het nieuwe Programma van Eisen (PvE). In onder andere in
de regio Lingewaard, Rheden en Ede is weer een aantal wooneenheden
gerealiseerd dat geheel voldoet aan het nieuwe PvE van de RIBW.
Dit gebeurt in de eerste plaats in samenwerking met de plaatselijke woningcorporaties en waar nodig met particuliere woningcorporaties en/of projectontwikkelaars.
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