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Riwis 
in beweging
Geloof in eigen kunnen



Voorwoord Nieuwe bestuurder Riwis Zorg & Welzijn

“Riwis begeleidt mensen met complexe psychische of psychosociale hulpvragen en kwetsbare 

ouderen op de levensgebieden die voor hen van belang zijn. We luisteren, ordenen en activeren. 

We begeleiden mensen vanuit hun eigen geschiedenis, eigen doelen, in hun eigen omgeving  

en sociale contacten binnen hun eigen mogelijkheden. Wij zijn makkelijk bereikbaar en snel 

beschikbaar voor mensen die grip op hun leven willen houden en hervinden.”

(Meerjarenstrategie Riwis Zorg & Welzijn 2021-2024)

Onze cliëntbelofte

Wilt u de digitale versie van het jaarbeeld 2020 inzien? 

Ga dan naar www.riwis.nl/jaarbeeld

Nooit eerder maakte ik een pandemie mee van 
deze omvang en ik hoop dat we dit ook nooit 
meer meemaken.

Het jaar 2020 werd gedomineerd door COVID-19. We spraken over 
lockdowns en r-waardes. We creëerden een 1,5 m samenleving en 
tegelijk probeerden we zo ‘normaal’ mogelijk te leven, maar niets 
was normaal dit jaar. Op 3 maart vergaderden we bij Riwis voor het 
eerst met ons corona-crisisteam. Kort daarna gingen de deuren op 
slot van onze ouderenlocaties. In mei stond onze eigen teststraat 
klaar. Tot december waren onze ouderenlocaties nog vrij van 
besmettingen. Helaas ontkwamen we er toen ook niet meer aan en 
hadden we een uitbraak in Tolzicht in Brummen. Gelukkig hadden we 
deze snel onder controle, maar de impact van COVID-19 is enorm. 
Het is een zware tijd voor ons allemaal. 

Gelukkig lijkt het einde van de pandemie in zicht en het was ook 
niet alleen kommer en kwel. We leerden onze eigen buurt en 
omgeving weer beter kennen en waarderen. We hadden meer 
qualitytime met ons gezin. Ik sprak GGz-cliënten die het ook wel 
lekker rustig en prikkelarm vonden. En we hebben geleerd dat  
we kunnen beeldbellen en wat vaker thuiswerken. Niet alle 
vergaderingen hoeven we fysiek bij elkaar te komen en opa en  
oma kunnen nu toch contact hebben met de kleinkinderen. 

Bij Riwis Zorg & Welzijn zijn we niet alleen met de pandemie bezig 
geweest. We zijn doorgegaan met het verbeteren van onze zorg.  
We hebben nieuwe IRB-experts opgeleid in de GGz. In de VVT zijn er 
mooie stappen gemaakt in de ontwikkeling van kleinschalige zorg.  
Er wordt volop verhuist in Apeldoorn, zodat onze cliënten en bewoners 
op meer passende en moderne woonlocaties komen te leven en we 
hen betere begeleiding en zorg kunnen bieden. En onze digitale zorg 
heeft zelfs mede door de coronacrisis een extra boost gekregen. 

Meerjarenstrategie 2021-2024
Samen met onze medewerkers hebben we de nieuwe 
meerjarenstrategie 2021 - 2024 ontwikkeld. Begin juni konden 
alle collega’s hun inbreng geven over de toekomst van Riwis Zorg  
& Welzijn. We vroegen onze belangrijkste stakeholders en de  
Raad van Toezicht om ook hun visie op de toekomst van Riwis  
met ons te delen. Op basis van alle inbreng zijn teamleiders, MT  
in samenwerking met de cliëntenraad, de naastbetrokkenenraad  
en de OR aan de slag gegaan. Het resultaat is een nieuwe koers 
passend samengevat in een heldere strategiekaart voor de  
komende jaren. Wil je meer hierover weten? Bekijk dan  
www.riwis.nl/meerjarenstrategie. 

Een pandemie als deze hoop ik nooit meer mee te maken,  
maar tegelijk ben ik trots op de kracht die ik bij onze medewerkers, 
bewoners, cliënten en naasten heb gezien. Onze organisatie is in 
beweging gebleven en blijft in alle omstandigheden werken aan  
de verbetering van onze zorg en begeleiding. 

Joost Harkink
Bestuurder Riwis Zorg & Welzijn

Riwis is het jaar 2020 begonnen onder aansturing van interim bestuurder 
Bram Noorlander. Eind 2019 heeft de raad van toezicht in samenwerking 
en constructieve afstemming met de ondernemingsraad,  
de cliëntenraad en het managementteam het selectieproces doorlopen 
voor de werving van een nieuwe bestuurder. Per 1 februari 2020 mocht 
Riwis Joost Harkink verwelkomen als bestuurder.

v.l.n.r. Bram Noorlander, Joost Harkink en Gert Boeve

Kort nadat Joost zijn werkzaamheden aanving werd de wereld, en 
daarmee ook Riwis, geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. 
Het inwerkprogramma voor de bestuurder met de raad van toezicht 
werd aangepast en de focus en acties gingen in ras tempo naar de 
nodige maatregelen om COVID-19 buiten de deur te houden of 
onder controle te houden.

De raad van toezicht heeft al snel na het in gang zetten van de 
maatregelen door de organisatie gezien dat Riwis een daadkrachtige 
en veerkrachtige organisatie is. Namens de voltallige raad van 
toezicht mag ik zeggen dat wij terugkijken op een turbulent 2020. 
Met waardering en respect kijken we naar alle zorgverleners en 
medewerkers van Riwis die méér dan een tandje bij hebben gezet  
en dat nog steeds blijven doen.

Gert Boeve
Voorzitter Raad van Toezicht

Lees de volledige verantwoording van de Raad van Toezicht op  
www.riwis.nl/verantwoordingen-2020/raad-van-toezicht



1. Zorg 
Waardigheid en trots
Iedere dag verlenen we persoonsgerichte zorg, waarbij we  
kijken naar de kwaliteit van zorg en leven voor onze bewoners.  
Dit willen we blijven verbeteren.  Door deelname aan het  
programma ‘Waardigheid en Trots op Locatie’ krijgen wij  
inzicht in welke mate onze zorg voldoet aan de acht thema’s  
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

www.riwis.nl/nieuws/waardigheid-en-trots-op-locatie
www.riwis.nl/nieuws/update-waardigheid-en-trots-op-locatie

De Wlz (Wet langdurige zorg) is opengesteld voor mensen die 
hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGz) 
nodig hebben. Een groot deel van de cliënten van Stichting 
Riwis Zorg & Welzijn kreeg deze wlz-zorgindicatie. “Dit zorgt 
voor meer rust en grip voor onze cliënten en onszelf”,  
zegt Carla Meuleman, beleidsadviseur bij Riwis. 

indebuurt.nl/doetinchem/gezondheid/deze-nieuwe- 
zorgwet-geeft-rust-voor-onszelf-en-voor-onze-clienten~109167

De Wet langdurige  
zorg in de GGz; van 
onzekerheid naar rust

“Ik vind het ontzettend mooi om te denken vanuit de behoefte van 
de jongere en begeleider. Wat heeft deze jongere nodig? Wat heeft 
deze begeleider en dit team nodig om de jongere goed te kunnen 
begeleiden? Wat betekent het gedrag voor de omgeving en hoe  
is de omgeving van invloed op het gedrag? Dit zijn voor mij hele 
boeiende vragen waar ik graag mee aan de slag ga”.

www.riwis.nl/nieuws/introductie-josine-gedragswetenschapper

Kennismaken met 
gedragswetenschapper Josine
Maak kennis met Josine. Zij is in april  
gestart als gedragswetenschapper  
jongeren bij Riwis Zorg & Welzijn. 

Inhoudsopgave

https://indebuurt.nl/doetinchem/gezondheid/deze-nieuwe-zorgwet-geeft-rust-voor-onszelf-en-voor-onze-clienten~109167/
https://indebuurt.nl/doetinchem/gezondheid/deze-nieuwe-zorgwet-geeft-rust-voor-onszelf-en-voor-onze-clienten~109167/
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Cliëntvertrouwenspersoon
Op wens van de cliëntenraad heeft Riwis twee onafhankelijke 
vertrouwenspersonen. Zo kunnen cliënten kiezen tussen 
bijvoorbeeld een man en een vrouw, mensen van verschillende 
leeftijden en achtergronden. Sinds 2018 zijn Houkelien Maatman  
en Peter van Leusden de cliëntvertrouwenspersonen bij Riwis  
Zorg & Welzijn. 

Lees het interview met Houkelien en Peter. www.riwis.nl/nieuws/
interview-met-clientvertrouwenspersonen-houkelien-en-peter

“Als vertrouwenspersoon staan we altijd achter  
de cliënt, hij moet zijn verhaal kwijt kunnen en  
daar kijken we zonder mening of oordeel naar.  
We kijken altijd naar wat voor probleem erachter 
ligt en proberen dat op te lossen, maar vanuit het 
perspectief van de cliënt.” 

Nieuw spelmateriaal Tolzicht
De Vrienden van Tolzicht hebben nieuwe spelmaterialen voor de bewoners 
gesponsord. Zij doen dit om ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ te stimuleren.  
De Vrienden van Tolzicht bekostigen dit via inkomsten die zij verdienen door 
verschillende activiteiten te organiseren. 
www.riwis.nl/nieuws/vrienden-van-tolzicht-sponsoren-spelmateriaal

Een gevarieerd bewegingsaanbod via Life Goals Apeldoorn 
Life Goals Apeldoorn wil bijdragen aan een stad waar iedereen kan sporten onder een 
(veilig) dak. In welke situatie je ook zit, sport kan net het vonkje van positieve energie 
zijn. Riwis Zorg & Welzijn werkt samen met Life Goals om een mooi sportaanbod 
laagdrempelig aan te kunnen bieden. Cliënten en medewerkers doen mee met de hardloop- 
en voetbaltraingen en er kan gebokst worden om extra weerbaarheid op te bouwen. 
www.stichtinglifegoals.nl/steden/apeldoorn

Nationale voorleesweek 
ook voor ouderen
Tijdens de nationale voorleesweek 
worden dit jaar ook onze ouderen 
voorgelezen bij de woonzorglocaties van 
Riwis Zorg & Welzijn. Met korte maar 
mooie, leuke, grappige, ontroerende en 

streekverhalen nemen we hen even mee 
op reis en brengen herinneringen tot 
leven. Voorgelezen worden is niet alleen 
leuk voor kinderen, maar ook vowor onze 
bewoners waarvan sommigen zelf niet 
meer in staat zijn om te lezen. Het geeft 
ontspanning en sfeer en is vaak een 
aanleiding om met elkaar te praten.  
Zo kan voorlezen een rol spelen in het 
doorbreken van het isolement. Ook op 
deze manier geven we aandachtige zorg 
aan onze ouderen. 

www.riwis.nl/nieuws/
nationale-voorleesweek-bij-tolzicht-in-
brummen-en-de-beekwal-in-eerbeek

Een kijkje in de keuken bij Omnizorg
Tijdens een werkbezoek van bestuurder Joost Harkink leidt manager Jet Jacobs van 
Omnizorg hem rond door het karakteristieke gebouw aan de Stationsstraat. Ze vertelt 
dat Omnizorg een centrale voorziening is voor mensen met een verslaving of psychische 
problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen 
hebben. www.riwis.nl/nieuws/een-kijkje-in-de-keuken-locatie-omnizorg-apeldoorn

http://www.riwis.nl/nieuws/vrienden-van-tolzicht-sponsoren-spelmateriaal
https://stichtinglifegoals.nl/steden/apeldoorn/
https://www.riwis.nl/nieuws/nationale-voorleesweek-bij-tolzicht-in-brummen-en-de-beekwal-in-eerbeek
https://www.riwis.nl/nieuws/nationale-voorleesweek-bij-tolzicht-in-brummen-en-de-beekwal-in-eerbeek
https://www.riwis.nl/nieuws/nationale-voorleesweek-bij-tolzicht-in-brummen-en-de-beekwal-in-eerbeek


2. Ontwikkeling 

Verhuizen naar de Zonnehoeve 
Onze vlogger en jongerenbegeleider Nick Klokkers neemt 
ons in een webserie mee in de ontwikkelingen rondom  
de verhuizingen bij Riwis. In de eerste aflevering geeft 
teamleider André Stoop ons een rondleiding door  
de nieuwe locatie de Zonnehoeve en gaan we langs bij  
Rob Maan manager GGz. 
www.youtube.com/watch?v=fpFB2DF_R8k]

Nieuwe beschermd wonen locatie  
aan de Henri-Dunantlaan
De oude fotovakschool is volledig gerenoveerd tot een modern 
woningcomplex met 38 eenpersoons studio’s. De studio’s zijn 
bestemd voor mensen met een Wmo- of Wlz-GGz indicatie.  
Het historische pand staat in een mooie wijk omringd door groen 
vlakbij het centrum en het station.
www.riwis.nl/hdlaan

De Bovenkruier
Voor onze jeugd- en jongvolwassenen cliënten in Apeldoorn  
is een geschikte nieuwe locatie aan de Bovenkruier gevonden.  
Daar wordt ook een nieuwe dagbesteding ingericht. Ten slotte 
verhuist het Centraal Bureau in oktober 2021 ook naar de 
Bovenkruier, zodat zorg en organisatie dichter bij elkaar komen. 

Vernieuwde dagbesteding
Voor veel cliënten is het belangrijk en prettig om een waardevolle 
dagbestedingsplek te hebben. Een plek om te werken aan herstel. 
Om die reden organiseren we al meer dan 10 jaar lang goede 
dagbesteding en leer- en werkplekken. Bij het vinden van een 
passende plek kijken we altijd naar wat iemand kan, wil leren en graag 
wil doen. Om dit te kunnen blijven doen passen we ons met de 

nieuwe organisatie aan op de veranderingen binnen de GGz door de 
komst van de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedere cliënt heeft in een 
gesprek met de traject- en woonbegeleider zijn of haar wensen en 
behoeften door kunnen geven. Op basis daarvan zetten we samen 
nieuwe activiteiten en werkplekken op. Er is voor iedereen plek.  
Die plek kan op één van de centrale locaties zijn in Apeldoorn of 
Brummen. Ook organiseren we activiteiten op sommige woonlocaties.

Het nieuwe aanbod is voorliggend voor cliënten met een Wlz 
indicatie. De activiteiten zijn ook beschikbaar voor cliënten met  
een Wmo indicatie. Meer informatie is te vinden op:
www.riwis.nl/dagbesteding

Riwis Verhuist!
In 2020 is Riwis Zorg & Welzijn begonnen met het openen 
van een aantal nieuwe locaties in Apeldoorn. Deze locaties 
bieden betere begeleidingsmogelijkheden voor cliënten 
met een Wlz indicatie of een intensievere hulpvraag bij een 
Wmo beschikking. De komst van deze nieuwe locaties zorgt 
ervoor we een aantal verouderde locaties sluiten. Een aantal 
cliënten die nu nog in oude en kleinere locaties wonen, gaat 
verhuizen naar een van de nieuwe appartementen of naar 
een mooi opgefrist appartement in een bestaande locatie. 



Je woont je hele leven in het dorp. Dat is onze missie in  
de ouderenzorg. Je maakt je hele leven deel uit van de 
gemeenschap en houdt regie over je eigen leven, doordat je 
een eigen (t)huis hebt, een sociaal netwerk hebt, veilig bent, 
altijd iets te doen hebt wat de moeite waard is en keuze 
hebt. Binnen de woonzorglocaties De Beekwal en Tolzicht 
is onze dagelijkse zorgverlening in 2020 gegroeid naar een 
model van kleinschalig wonen. Het ‘thuis’ wonen en het 
dagelijks leven voor de cliënten staat hierin voorop. 
Persoonlijke aandacht, huiselijkheid en zinvolle dag- 
invulling zijn belangrijke uitgangspunten. Centraal staat  

de gemeenschappelijke huiskamer om samen koffie te drinken 
en medebewoners te ontmoeten. Maar waar het ook mogelijk 
is om activiteiten te doen, een spelletje te spelen of te 
helpen bij huishoudelijke taken zoals samen eten en koken. 
Door het samenleven in een kleine groep kennen bewoners 
elkaar en de medewerkers en vrijwilligers snel. Dit zorgt 
voor een groot gevoel van vertrouwdheid en veiligheid. 
www.riwis.nl/nieuws/opening-nieuwe-huiskamers-
kleinschalige-zorg
www.riwis.nl/nieuws/de-beekwal-en-tolzicht-kiezen-voor-
kleinschalig-wonen

Kleinschalige zorg in huiselijke sfeer

Met cliënten veilig beeldbellen via FaceTalk
Op nieuwe manieren in contact zijn met cliënten heeft door  
de coronacrisis een enorme vlucht gekregen. Onze ambulante 
begeleiders zijn gestart met beeldbellen via Facetalk. Dit is een goed 
middel ter ondersteuning van de begeleiding en zorgverlening.
www.riwis.nl/nieuws/met-clienten-veilig-beeldbellen-via-facetalk

IRB-methodiek
De IRB wordt ingezet om mensen te ondersteunen bij hun maatschappelijk herstel. We helpen hen met het 
realiseren van hun toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd, sociale 
contacten en ouderschap. Samen gaan we in gesprek over wat iemand graag wil veranderen, welke stappen hij  
of zij kan nemen en hoe wij bij die stappen kunnen helpen. Er wordt uitgegaan van de wensen van de cliënt.  
De cliënt bepaalt zelf waarover gesproken wordt en waaraan hij of zij wil werken. De IRB-expert heeft de tools  
en uitgebreide kennis om begeleiders te ondersteunen en te adviseren in het werken volgens de IRB methodiek. 
In 2020 slaagden maar liefst 9 collega’s voor hun opleiding tot IRB-expert. 
www.riwis.nl/nieuws/negen-nieuwe-irb-experts

Carrièreswitch naar de zorg
Uit twee totaal verschillende achtergronden maakten Erna en 
Shanice begin dit jaar een stap naar de zorg, naar Riwis Zorg & 
Welzijn. Een carrièreswitch kun je wel zeggen. Beiden gaan starten 
met de BBL opleiding Verzorgende IG. 
www.riwis.nl/nieuws/de-zorg-contact-met-mensen

“Het leuke aan de zorg is dat je er veel 
voor terugkrijgt. Contact met mensen 
geeft ons energie.”



Mooie momenten bij Tolzicht en De Beekwal
De dorpen kwamen in beweging en brachten bloemen, 
muziek, lekkers en hartverwarmende boodschappen. 
Het begin van de pandemie was verwarrend en moeilijk. 
Niemand wist wat er ging gebeuren. De deuren gingen ook 
bij Tolzicht, De Beekwal, Avondzon en Zevenhuizen op 
slot. Binnen werd door de zorgteams veel georganiseerd 
voor de bewoners en buiten kwamen omwonenenden, 
muzikanten en kinderen langs om iedereen een hart  
onder de riem te steken. www.riwis.nl/nieuws/mooie- 
momenten-bij-tolzicht-en-de-beekwal

3. Corona

Al anderhalf jaar leven we in een pandemie. Dit heeft gevolgen 
voor iedereen, ook voor de bewoners, cliënten, deelnemers, 
medewerkers en vrijwilligers van Riwis Zorg & Welzijn.  
Het is een zwaar jaar, maar er gebeuren ook mooie dingen. 

Verantwoording Naastbetrokkenenraad 
Bij de aanvang van het jaar 2020 bestond de Naastbetrokkenen-
raad (NBr) uit vijf leden. In januari heeft de NBr afscheid genomen 
van de voorzitter. De taak van voorzitter zijn tijdelijk ingevuld 
door een ander lid als waarnemend voorzitter. De waarnemend 
voorzitter heeft deelgenomen aan de in juni gehouden Strategie-
dagen en zo konden ook daar de belangen van naastbetrokkenen 
extra geaccentueerd worden. 

Ook de NBr werd in 2020 gehinderd door de diverse beperkingen 
als gevolg van de Coronapandemie. De raad meent dat er vanuit 
het bestuur en management van Riwis steeds meer ruimte 
wordt gegeven aan de NBr om vanuit het standpunt van een 
naastbetrokkene adviezen te geven die beter recht doen aan 
hun positie binnen de begeleidingsdriehoek.

Lees de volledige verantwoording van de Naastbetrokkenenraad 
op www.riwis.nl/verantwoordingen-2020/naastbetrokkenenraad

Hoe komen Gijs, Jarno en Petra de coronatijd door?

Jarno (16) vertelt in hoe het corona-virus invloed heeft op zijn dagelijks leen. Hij woont in Jeugdlocatie De Kroon in Vaassen.  
Dit is een beschermde woonvorm voor jongeren van 14 tot 23 jaar, waar 24-uurs zorg aanwezig is. 
www.riwis.nl/nieuws/interview-met-jarno

Gijs (69) woont beschermd in groepsverband in Twello: 
“Door Corona is al mijn dagbesteding weggevallen en ging ik in  
het begin alleen eens naar buiten voor boodschappen of een stuk 
fietsen en thuis puzzelde ik. Maar dat heeft niet echt een doel, geen 
waarde. Toen dacht ik wel “Ik moet snel weer wat meer te doen 
hebben, anders word ik nog depressief”. Gelukkig belde half april de 
directrice van de school dat ze me wel weer goed kon gebruiken”.  
www.riwis.nl/nieuws/gijs-pakt-rustig-de-draad-weer-op

Petra (54) krijgt ambulante begeleiding in Brummen. 
“We moeten het allemaal samen doen. Ik vind het goed  
hoe de mensen het in de zorg hebben gedaan, ze doen  
het maar wel. Ik vind dat het echt toppie gaat binnen  
Riwis. Daar mag best een handdruk voor komen.  
Niet letterlijk maar figuurlijk nu dan dus haha!” 
www.riwis.nl/nieuws/de-corona-tijd-van-client-petra-in-brummen

Verantwoording OR 
Voor velen is 2020 een jaar om snel te vergeten. Het coronavirus 
confronteerde ons met nieuwe dilemma’s. Daardoor was het ook een 
jaar waarin we creatief zijn geweest en aanpassingsvermogen hebben 
getoond. Online vergaderen; ondanks dat het even wennen was, 
hadden we het snel onder de knie. Hiermee kreeg zorgdragen voor 
onze collega’s wel een andere invulling, maar gelukkig met nog wel 
dezelfde betekenis. Bij nieuwe plannen van Riwis proberen we onze 

collega’s te betrekken en informatie op te halen. Daarnaast hadden 
we grootse plannen om fysiek bij onze collega’s langs te gaan.  
We wilden ons gezicht laten zien door de teams te bezoeken, te 
vertellen wat we als OR doen, en ophalen wat er in de teams speelt. 
Door corona was er weinig mogelijk, maar gelukkig weten collega’s 
ons te vinden als het écht nodig is. Lees het volledige jaarverslag 
van de OR op de website. www.riwis.nl/verantwoordingen-2020/OR

Verantwoording Cliëntenraad 
Wanneer je als begeleider een cliënt begin 2019 een correct toekomst- 
beeld over eind 2020 zou geven, dan had zij zich waarschijnlijk 
afgevraagd of zij wel echt degene is die hulp nodig heeft. Rijen 
mensen die vreemd op afstand van elkaar staan en elkaar welbewust 
ontwijken, mondkapjes in supermarkten, lege winkelstraten en 
kantoorlocaties, nergens kerstmarkten, een vuurwerkverbod tijdens 
oudejaarsavond, de ellebooggroet, ongeknipte haren, hele gezinnen 
die thuisblijven vanwege één ziek lid en zelfs een avondklok.

We werden extra geconfronteerd met onze kwetsbaarheid,  
maar ook met de creativiteit waarmee allerlei oplossingen werden 
bedacht, zowel door ons als door medewerkers en cliënten die  
met ons meedachten. Daardoor hebben we als cliëntenraad binnen 
alle beperkingen Riwis toch zo goed mogelijk weten te adviseren  
en te ondersteunen. Lees het volledige jaarverslag van de 
Cliëntenraad op www.riwis.nl/verantwoordingen-2020/cliëntenraad

https://www.riwis.nl/nieuws/de-corona-tijd-van-client-petra-in-brummen


Blog Jeff Wadt:

Corona
“Onverwacht voor onbepaalde tijd vakantie. 
Zo kun je het helaas niet zien. Was dat  
maar zo, er ligt heel veel akelig stil vanwege 
het dreigende gevaarlijke virus Corona.  
Het is dus zaak mezelf bezig te houden.  
Op zich heel beroerd, maar daardoor heb  
ik wel geleerd mezelf te vermaken. Dat kan 
ik nu gebruiken. Simpel gezegd: de dingen 
die ik al deed in mijn vrije tijd doe ik nou 
extra veel.”
www.riwis.nl/nieuws/blog-jeff-wadt-corona
Jeff Wadt, schrijver en cliënt bij Riwis  
Zorg & Welzijn

Licht
Nooit keer ik weer naar die 

donkere dingen

Weg met angsten
en zeer

Ik wil alleen dansen
ik wil alleen zingen

Naar droefheid en kwaad
keer ik mijn rug

Op schoonheid en licht
wil ik mij richten

Over geluk en liefde alleen
wil ik dichten

Dan kom ik eens weer
In een zonnige sfeer

Silvia Smis-Benistant 

Spiegelen
In december organiseerden we een gedichtenwedstrijd onder de noemer ‘Spiegelen’, 
waaraan we onze cliënten, bewoners, vrijwilligers en medewerkers hebben gevraagd  
om in een gedicht terug te kijken en te reflecteren op dit coronajaar. Een van de drie 
winnaars werd mevrouw Smis-Benistant (86 jaar). Zij woont in Tolzicht en schreef het 

prachtige gedicht “Licht”. 

Coronacijfers 
In juni 2020 na de eerste golf heeft Riwis onderzoek gedaan onder medewerkers naar hoe we de coronacrisis komen en 
hoe we de eerste golf hebben beleefd. Ruim een kwart van de medewerkers (26,1%) heeft aan dit onderzoek meegedaan.

De grote rapportcijfers in het rondje zijn de resultaten 
van Riwis. De kleinere cijfers geven de resultaten van 
de benchmark aan. Zo kunnen we vergelijken hoe de 
resultaten zijn ten opzichte van andere zorginstellingen 
die dezelfde vragenlijst hebben ingevuld. 

Trotspunten:
1. Inspanningen van collega’s                                   
2. Samenwerking met collega’s                                               
3. Beleid en Communicatie

Verbeterpunten:   
1. Veiligheid / gezondheid medewerkers                           
2. Middelen op locatie                                                 
3. Verwachtingen van werk / productiviteit  

Samenvatting van Riwis Zorg & Welzijn
Thema’s

Crisismanagement Vertrouwen

Prestaties vermogen Continuïteit 
bedrijfsvoering

7,6
7,4 7,5

6,5 7,0

7,3

6,7 7,3



*  Doordat cliënten in 2020 zorg hebben ontvangen op 
basis van verschillende financieringsvormen en/of 
zorgproduct kunnen de totaalcijfers uit de verschillende 
tabellen en DigiMV afwijken. 

Financieel resultaat

Cliënten

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 

GGZ 2020

VVT

Intramuraal Extramuraal Dagactiviteiten 
(extramuraal)

562 848 26

 2020 2019

Totaal € 40.686.760€ € 37.987.631

Opbrengsten zorgverzekeringwet € 1.775.835 € 1.749.759

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WIZ € 7.750.758 € 6.762.413

Opbrengsten Jeugdwet € 687.654 € 787.151

Opbrengsten Wmo € 26.317.935 € 25.860.863

Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid € 0 € 20.363

Overige zorgprestaties € 4.154.578 € 2.807.082

Intramuraal Extramuraal Dagactiviteiten 
(extramuraal)

121 274 14
WMO
1224

Jeugdwet
58

ZVW
249

WLZ
178

Overig
18

GGz VVT Bedrijfsondersteuning Raad van Bestuur/
Centraal

FTE 303 148 43 11

Aantal medewerkers 405 259 52 14

Uit dienst in 2020 73 57 7 3

In dienst in 2020 65 77 10 4

Verzuim (gemiddeld) 6,8% 9,4% 3,5% 0,9%

15-25 26-35 36-45 46-55 56- >

91 179 107 161 192

BOL stagiairs BBL medewerkers

58 57

Personeel
Aantal medewerkers (31-12-2020)

Stagiairs & leerling medewerkers

Leeftijdsopbouw 31-12-2020:

Hierbij het totaal aantal van onze studenten binnen Riwis Zorg & Welzijn. 

Gecertifi ceerde 
begeleiders

waarvan

beoordelaars

Studenten (met name BOL) van andere opleidingen die we binnen Riwis Zorg & Welzijn scholen;

• Combi opleiding VIG/MZ
• Sociaal werk SMD (mbo)
• Social Work (HBO)
• Toegepaste Psychologie (HBO)
• GGz Agoog (HBO)
• Hovenier

• Communicatie
• HR Administratie
•  Gespecialiseerd verzorgende 

psychogeriatrie (GVP)
•  Gespecialiseerd pedagogisch 

medewerker

•  Juridisch Administratieve 
dienstverlening (niveau 4)

• Facilitair niveau 2
• Facilitair leidinggevenden niveau 4
• Vastgoed/Facilitair (HBO)

Gemiddelde leeftijd:

Verdeling man/vrouw 31-12-2020:
Man: 143

= 43

120 34

Vrouw: 587

4. Kerncijfers 
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5. Missie, colofon & contact

Colofon
Dit jaarbeeld is een uitgave van Riwis Zorg & Welzijn. 
Redactie & coördinatie: Communicatie Riwis Zorg & Welzijn
Foto’s: Jeroen Keep, Veronique Dils, Jaap van Duijne

Vormgeving: Emotion

Verhuisbericht
In oktober 2021 verhuist het Centraal Bureau van Riwis Zorg & Welzijn. 
Ons nieuwe bezoekadres wordt: 
Riwis Zorg & Welzijn
De Bovenkruier 47
7323 AJ Apeldoorn

Contact
Riwis Zorg & Welzijn
Postbus 10230 
7301 GE Apeldoorn

Riwis Zorg & Welzijn Centraal Bureau
Prins Willem-Alexanderlaan 1419
7312 GA Apeldoorn

T: 055-539 45 00 (algemeen)
T: 0900-2424241 (vragen over zorg/ondersteuning)
E: info@riwis.nl
I: www.riwis.nl

Missie
Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt mensen met een psychische, sociaal-maatschappelijke of 
lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. In onderstaande video 
leggen we uit waarvoor we staan en wat we doen en betekenen voor onze cliënten. 

Trainingen en opleidingen medewerkers
Aantal medewerkers

Cliënttevredenheidsonderzoek GGz

Cliënttevredenheid VVT

Jaarlijks kunnen onze medewerkers trainingen volgen. 
In dit coronajaar konden veel fysieke trainingen niet 
doorgaan. In 2020 is wel het nieuwe digitale leerplatform 
LEO voor onze medewerkers gelanceerd. 

Begin 2020 zijn de resultaten van ons clIënttevredenheidsonderzoek onder GGz-cliënten bekend 
geworden. Ambulante cliënten beoordeelden Riwis met een 8,3 en beschermd wonen cliënten 
met een 7,3. Dit zijn prachtige cijfers in vergelijking met het CTO uit 2014 en de landelijke cijfers:
• Ambulante cliënten beoordelen Riwis GGz in 2019 met het cijfer 8,3. Response 25%
• In 2014 was dit een 7,9, landelijk scoort ambulante begeleiding een 7,9.
• BW-cliënten beoordelen Riwis met een eindcijfer 7,3. Response 33%
• In 2014 was dit een 7,2, in de benchmark een 7,1.

Op Zorgkaart Nederland krijgt Riwis Zorg & Welzijn een gemiddelde score van 7,6
• Onze thuiszorg in Eerbeek en Brummen scoort een 8,6 gemiddeld
• Locatie De Beekwal scoort een 7,2
• Locatie Tolzicht scoort een 7,1



Geloof in eigen kunnen www.riwis.nl/jaarbeeld
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