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Inleiding
Wanneer je als begeleider een cliënt begin 2019 een correct toekomstbeeld 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.
Waar in 2019 men bij grootschalige bijeenkomsten over veiligheid
sprak wat betreft mogelijke aanslagen, spreekt men in 2020 en 2021
over veiligheid wat betreft mogelijke besmettingen.
Ook binnen Riwis werd alles anders, vreemder. De PWA-locatie is een
stuk rustiger, vergaderingen en zelfs begeleidingsgesprekken gebeuren op afstand, allerlei uitjes en bijeenkomsten werden afgelast en
ook wij als cliëntenraad hadden flink te worstelen met deze rare en
onzekere tijden. Elkaar en cliënten bezoeken ging niet meer, de onzekerheid en soms angst voor het virus ging ook onze leden bepaald
niet in de koude kleren zitten en regelmatig vergaderen werd voor
sommige raden erg moeilijk tot vrijwel onmogelijk.
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.
Konden we ook in deze tijd een zowel kritisch als constructief geluid
blijven, omdat wij en Riwis we tijdens de hele crisis hetzelfde doel
voor ogen hadden: voor de cliënt een zo veilig en prettig mogelijke
zorgverlening bieden.
Daarbij hebben we ook mogen rekenen op de onmisbare medewerking van Riwis zelf, waarvoor wij haar dan ook in het bijzonder dankbaar zijn. Natuurlijk stond dit jaar niet alleen de coronapandemie op
de agenda. De reguliere zorg en bijbehorende Riwis-beslommeringen
gingen ook gewoon door, al dan niet in afgeslankte vorm. Waarover
wij zoal geadviseerd en besloten hebben, kun je daarom lezen in dit
jaarverslag. Eerst worden de belangrijkste ontwikkelingen omschreven die afgelopen jaar qua raadswerk speelden, zowel binnen de
cliëntenraad als binnen Riwis. Vervolgens worden op chronologische
volgorde de belangrijkste agendapunten en gebeurtenissen genoemd
op vooral bestuurlijk niveau. Tenslotte wordt een overzicht gegeven
van waar de regionale cliëntenraden zich voornamelijk mee bezig
hebben gehouden.

Centrale Cliëntenraad
Cliëntenraad GGZ Achterhoek
Cliëntenraad GGZ Apeldoorn-Noord
Cliëntenraad GGZ Apeldoorn-Zuid
Cliëntenraad GGZ Brummen-Eerbeek
Cliëntenraad GGZ Epe-Vaassen
Cliëntenraad GGZ Twello-Voorst
Cliëntenraad VVT Brummen
Cliëntenraad VVT Eerbeek

Contact
Misschien wil je als cliënt de cliëntenraad helpen om haar werk nog
beter te doen? Mail of schrijf ons dan via onderstaand adres. Een
vertegenwoordiger uit jouw regioraad neemt dan zo snel mogelijk
contact met je op. Ook als je meer wilt weten over de Cliëntenraad
zelf dan kun je ons mailen of schrijven.
Clientenraad Riwis Zorg & Welzijn
Prins willem Alexanderlaan 1419
7312 GA Apeldoorn
cliëntenraad@riwis.nl
Vanaf 1 oktober is ons adres:
Bovenkruier 24
7323 AJ Apeldoorn

Als je vragen hebt over dit jaarverslag, kun je altijd mailen naar
cliëntenraad@riwis.nl, of een raadslid erover aanspreken.
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1. De belangrijkste ontwikkelingen in het raadswerk
Door de coronamaatregelen hebben we vooral op afstand vergaderd,
via Microsoft Teams. In het voorjaar, tijdens de versoepelingen tussen
de twee golven, was het nog mogelijk om op locatie in een extra grote
vergaderzaal bijeen te komen, maar daarna doken we weer wekelijks
in onze huiskamers, slaapkamers of op onze zolders.
Bij de regionale cliëntenraden ging dat minder makkelijk. Apeldoorn
kon nog regelmatig samenkomen ’s avonds in de centrale ruimte van
de PWA-locatie, met een aantal leden telefonisch aanwezig.
Maar de andere raden waren nogal eens om ruimte verlegen, bijvoorbeeld omdat hun vaste locatie gesloten was. En op afstand vergaderen
werd vaak toch te lastig bevonden.
Alle bijeenkomsten die we wilden houden moesten worden afgelast
en het bezoeken van cliënten was ook vrij moeilijk tot onmogelijk.
Het jaar stond dus vooral in het teken van op zo creatief mogelijke
wijze toch ons werk proberen uit te voeren. En zo goed mogelijk om

te gaan met de onzekerheden die bij deze pandemie horen, ook op
persoonlijk vlak.
Daardoor hebben we niet alles kunnen bereiken wat we dit jaar
wilden bereiken en hebben niet alle raden op volle kracht kunnen
werken. Toch mogen we terugkijken op een bijzonder, bewogen jaar,
waarin we ondanks alles toch volwaardig in gesprek bleven met Riwis.
Het versterken van de regionale cliëntenraden blijft weliswaar een
belangrijk doel, zeker gedurende zulke crises, maar we proberen wel
de rust en de tijd te vinden om dat op een voor iedereen haalbaar
tempo te doen. We blijven immers kwetsbare cliënten, met zowel
onze talenten als onze beperkingen, en dat is afgelopen jaar des te
duidelijker geworden.
En misschien is dat wel de belangrijkste bevinding die we hebben
mogen opdoen.

2. Het afgelopen jaar met de CCr
Hieronder volgen de agendapunten en ontwikkelingen die samen met
de CCr zijn besproken.
Bijeenkomst cliëntenraden en WMO-raad
Op 11 februari waren verschillende cliëntenraden van andere zorginstellingen en wijzelf bijeen om samen met de WMO-raad te bespreken
hoe we meer en gestructureerder zouden kunnen samenwerken.
Ook stond op de agenda hoe het cliëntperspectief meer onder de
aandacht bij de gemeente kon worden gebracht.
Verschillende ideeën werden uitgewisseld, van het regelmatig elkaar
zo ontmoeten tot thema-avonden voor cliënten, waar dan ook de
gemeente bij uitgenodigd kan worden. In mei was een vervolgbijeenkomst voorzien, maar die kon helaas niet doorgaan.
Cliënttevredenheidsonderzoek
In februari brachten we advies uit naar aanleiding van de uitslagen
van het cliënttevredenheidsonderzoek. De uitslagen waren grotendeels positief tot heel positief, maar het aanbod voor dagbesteding,
de informatievoorziening over de cliëntvertrouwenspersoon en de tijd
die begeleiders voor de cliënten hebben waren matig tot onvoldoende. Ook over de toewijzing van cliënten in bij hen passende groepswoningen maakten we ons zorgen.

waarbij zij onze zorgen ook deelde. Riwis koerst daarbij op een verdere afbouw van groepswoningen ten gunste van appartementen, zodat
er sowieso minder cliënten naar groepswoningen verwezen worden.
Tweekoppig GGZ-management
Toen in februari een van de GGZ-managers vertrok en er werd
nagedacht of Riwis hem wel of niet wilde vervangen, zagen wij de
gelegenheid om ongevraagd te adviseren dat wel te doen. Wij vonden
(en vinden) dat een tweekoppig GGZ-management de continuïteit van
de zorg beter kan waarborgen.
Naar aanleiding van ons advies en nog een adviesaanvraag hierover
besloot het bestuur toen een tijdelijke tweede manager aan te stellen
tot eind 2022. Wij hebben toen deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken hiervoor.
Aanbod beschermd wonen voor volwassenen
We hebben in februari ingestemd met het nieuwe aanbod voor
beschermd wonen voor volwassenen, waarin elke locatie een eigen
specialisatie krijgt en er een duidelijkere indeling is gemaakt in instroom, doorstroom en uitstroom. Wel hadden we nog enkele vragen
over enkele specialisaties en over het begrip ‘participatieroute’ en die
werden naar tevredenheid beantwoord.

In ons advies adviseerden we om de genoemde punten extra aandacht te geven en het advies werd door het bestuur overgenomen,
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Corona en dagbesteding

Dagbesteding Ontmoet & Co te Brummen

In maart voerde de overheid de eerste coronamaatregelen in en
raakte ook Riwis in de ban van het coronavirus. Er werd in allerijl
een coronateam opgezet en lopende zaken moesten waar mogelijk
even wijken hiervoor. Alle werkzaamheden werden zo veel mogelijk
geconcentreerd op het voorkomen van uitbraken binnen Riwis. We
hebben daarop een brief gestuurd aan het bestuur en het coronateam
om hen een hart onder de riem te steken en aan te geven dat we hen
volledig steunden in deze werkwijze. Wel hebben we later in maart
een ongevraagd advies uitgebracht over de dagbesteding en dagstructuren van cliënten, die ook in deze tijd heel belangrijk bleven. We vonden het van belang dat begeleiders cliënten hierin extra begeleiding
gaven, dat de dagbesteding oplossingen wist te vinden om binnen de
maatregelen toch iets te kunnen aanbieden en dat er in kaart werd
gebracht welke cliënten extra kwetsbaar zijn. Hierop heeft het bestuur
snel en adequaat gereageerd door ons advies door te sturen naar de
begeleidersteams. En die reageerden daar weer op met veel creatieve
oplossingen en initiatieven.

We hebben in juni advies uitgebracht over Ontmoet & Co in
Brummen, waar men nu uitsluitend arbeidsmatige dagbesteding
wilde aanbieden, dus zonder inloopfunctie. Cliënten kunnen er dus
enkel met indicatie terecht. De cliëntenraad Brummen-Eerbeek en
CCr stonden hier positief tegenover, mits het dan wel stabiel bleef
en de inloop dan wel bij de groepen zelf gefaciliteerd kon worden.
Dit gebeurde gelukkig ook al.

Voorrangsregeling wachtlijst
Wij hebben in mei de voorrangsregeling op de wachtlijst van Riwis
bestudeerd en waren daar positief over. Wel hebben we geadviseerd
hierover heel helder en concreet te communiceren naar cliënten, met
name naar hen die bovenaan staan en door een urgentiegeval toch
weer moeten wachten. Sowieso is het belangrijk dat cliënten bij de
aanvraag weten dat urgentiegevallen voorrang krijgen.
Bijeenkomst Beschermd thuis
Op 17 juni waren verschillende cliëntenraden van andere zorginstellingen en wijzelf bijeen om van de gemeente Apeldoorn haar visie te
horen op Beschermd Thuis. Het werd een informatieve avond, waarin
echter ook veel kritische vragen werden gesteld.
Dagbesteding Start & Co te Doetinchem
We hebben in juni advies uitgebracht over de samenwerking tussen
Start & Co en de Startkamer in de Achterhoek, die men wilde stoppen
vanwege te weinig financiële middelen en te weinig belangstelling
vanuit de cliënten. Samen met cliëntenraad Achterhoek hebben we
hierop positief geadviseerd, maar wel vragen gesteld over hoe Riwis
in de toekomst een betrouwbare, stabiele partner wil blijven voor
de cliënten als het gaat om dagbesteding. En hoe zij sowieso goede
dagbesteding wil blijven leveren aan cliënten. Want dit is niet de
eerste keer dat zo’n project vroegtijdig afgebroken wordt of op losse
schroeven komt te staan.
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Locaties De Zonnehoeve en de HD-laan te Apeldoorn
We hebben in juni veel met het bestuur gesproken over het vastgoedbeleid, met name over de nieuwe locaties De Zonnehoeve en
de HD-laan in Apeldoorn. Wij vonden het belangrijk dat het zo snel
mogelijk duidelijk wordt wie daar kwamen te wonen en dat het hele
traject zo zorgvuldig mogelijk werd doorlopen, met zowel de cliënten
als de medewerkers.
De cliëntenraad Apeldoorn werd gelukkig al in beide projecten betrokken middels het deelnemen aan verschillende werkgroepen.
Wel hebben we in augustus ongevraagd advies gegeven over het
verhuisbeleid van Riwis, naar aanleiding van de verhuizingen naar de
genoemde locaties. We signaleerden naar aanleiding van gesprekken
met de cliënten aldaar dat ze laat geïnformeerd werden over de verhuizingen en ze daardoor met veel vragen achterbleven. Dit leverde
spanning en stress op. Daarom adviseerden we met klem om voortaan
veel duidelijker en directer te communiceren over alle ontwikkelingen
en daarvoor bijvoorbeeld een informatiemap te maken. Ook hebben
we Riwis het verhuisplan dat binnen de Achterhoek werd gebruikt
aanbevolen, zodat ze niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Riwis heeft ons advies hierover ter harte genomen en onder meer
een eigen website over de verhuizingen gemaakt. Verhuizen blijft
natuurlijk een stressvol gebeuren, zeker voor cliënten, maar we hopen
en verwachten dat het allemaal soepel blijft gaan nu.
Kleinschalige Zorg VVT
We hebben in september gedeeltelijk ingestemd met het nieuwe
beleid omtrent kleinschalige zorg binnen de VVT, op het gebied van
wonen en voeding. We staan hier dus positief tegenover, maar hebben wel enkele vragen over het voedingsbeleid die nog beantwoord
moeten worden, voordat we volledig kunnen instemmen.
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Camerabeleid Riwis Zorg & Welzijn
We ontvingen in oktober een instemmingsaanvraag over het nieuwe
beleid omtrent cameratoezicht binnen Riwis. Ze wilde daarmee beter
het beleid en de inzet van camera’s communiceren naar de cliënten
en met het beleid voldoen aan de AVG.
In het kort schreef het onder meer voor dat enkel de teamleider de
beelden voor beperkte tijd mag zien en bewaren, dat heimelijk cameratoezicht enkel met toestemming van de RvB en niet op toiletten mag
worden gevoerd en dat gewoon cameratoezicht altijd in voorafgaand
overleg met de cliënt dient te worden gevoerd.
Wij hadden echter nog wel onze zorgen hierover. Zo vonden wij dat
heimelijk cameratoezicht ook niet in de badkamer gevoerd zou moeten worden en dat er een deugdelijk, gekeurmerkt camerasysteem
verplicht dient te worden. De Riwis heeft daarop ook de badkamers
betrokken bij het niet mogen voeren van heimelijk cameratoezicht en
ook vastgesteld dat het camerasysteem aan bepaalde veiligheids- en
kwaliteitseisen moet voldoen. Daarop hebben wij alsnog ingestemd
met het beleid.
Jaarplannen en begroting Riwis 2021
We hebben in november een positief advies uitgebracht over de begroting en jaarplannen van Riwis over 2021. Riwis wil groeien naar de
juiste schaal, zodat er minder overhead ontstaat en meer geld aan de
zorg besteed kan worden. Zo wil ze een sterke speler op de markt
Rookbeleid GGZ
We ontvingen in november een instemmingsaanvraag over het
nieuwe rookbeleid dat Riwis wil invoeren. Haar doel is om in 2023 alle
locaties rookvrij te krijgen. Daar hadden wij echter nog onze vragen en
zorgen over, die we beantwoord wilden hebben, voordat we konden
instemmen.
Zo vonden we het belangrijk dat cliënten niet gepusht worden om te
stoppen en dat als ze willen stoppen, Riwis hen daar actief in ondersteund. Cliënten moeten wel de vrijheid behouden om zelf te kiezen
of ze willen blijven roken of niet.
Riwis antwoordde daarop dat zij cliënten niet zal pushen, maar wel
de ambitie heeft om rookvrij te worden en het roken door cliënten
sterk te ontmoedigen, ook middels het aanbieden van onder meer
trainingen en verschillende activiteiten. Met het geuite voornemen
daar extra op te letten hebben wij met het beleid ingestemd.
Nieuw beleid dagbesteding
We ontvingen in november een instemmingsaanvraag over het
nieuwe beleid omtrent dagbesteding. We stonden er positief tegen-
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over, maar hadden wel wat vragen en opmerkingen over vooral de
duurzaamheid van de betreffende dagbesteding, de aansluiting bij de
cliënten en hun begeleidingsdoelen en het beperkt aantal locaties die
voor minder mobiele cliënten lastig tot onmogelijk te bereiken zijn,
met name in Epe-Vaassen.
Riwis antwoordde daarop dat ze met elke cliënt die het betreft individueel in gesprek wil voor een rustige overgang, dat ook in Epe-Vaassen dagbesteding zal worden opgezet en vervoer kan worden geregeld
voor cliënten die dat nodig hebben. Daardoor konden wij alsnog
instemmen met het beleid.
Afgevaardigden en medewerkers
Er zijn in 2020 twee nieuwe afgevaardigden bijgekomen vanuit de
Achterhoek en Twello-Voorst, maar ook hebben we van twee afgevaardigden afscheid genomen, namelijk vanuit Apeldoorn en weer
degene vanuit Twello-Voorst. Omdat Twello-Voorst daarna echter
geen nieuwe afgevaardigde kon voordragen, werd besloten dat de
afgevaardigde vanuit Epe-Vaassen tijdelijk Twello-Voorst zou waarnemen.
De oud-afgevaardigde vanuit Apeldoorn werd in september benoemd
tot onafhankelijke secretaris van de CCr, een nieuwe vaste functie
binnen de cliëntenraad. Zijn taak is nu het notuleren van de vergaderingen met het bestuur, het schrijven van alle formele stukken, het
beheren van de administratie en desgevraagd lichte representatieve
werkzaamheden.

3. Het afgelopen jaar met de regionale raden
Hieronder volgen de agendapunten en ontwikkelingen die samen met
de regionale cliëntenraden zijn besproken.
Achterhoek
Door de coronamaatregelen lag het raadswerk bij ons grotendeels
stil. We hebben daardoor weinig kunnen vergaderen. We hebben
onder meer gesproken over het rookbeleid, dat we samen met de CCr
hebben opgepakt en uiteindelijk afgerond. Ook hebben we gesproken
over de internet- en televisievoorzieningen op de verschillende woonlocaties en hebben we kennisgemaakt met de nieuwe teamleider.
Bij de sollicitatiegesprekken voor de nieuwe teamleider was ook een
raadslid aanwezig.
Apeldoorn
De belangrijkste agendapunten in Apeldoorn, naast corona, waren
de Buurtcirkel en de nieuwe locaties De Zonnehoeve en de Henry
Dunantlaan. De Buurtcirkel is een initiatief waarin een groepje bewoners uit dezelfde wijk onder begeleiding elkaar regelmatig ontmoeten
en in praktische dingen helpen. Met name de opening van de twee
genoemde locaties en de bijbehorende verhuizingen waren een
belangrijk thema. We hebben onder meer een bezoek gebracht aan
De Zonnehoeve en waren en zijn actief in werkgroepen voor beide
locaties.
Er zijn vier vergaderingen met de teamleiders geweest, waarbij een
van hen namens hen allen aanschoof. Daarnaast worden er al enige
jaren tweemaandelijks individuele gesprekken tussen teamleiders en
raadsleden gehouden.
Door de coronamaatregelen ging het allemaal wat beperkter, maar we
hebben wel bijna elke maand op locatie kunnen vergaderen, waarbij
een aantal leden telefonisch aanwezig waren.
Onze plannen voor een themabijeenkomst met cliënten viel natuurlijk in duigen en contact met de achterban is er verder nauwelijks
geweest. De plannen die we hadden voor 2020 hebben we daarom
doorgeschoven naar 2021, in de hoop dat uiteindelijk alles zo snel
mogelijk weer als normaal wordt.
We hebben afscheid genomen van twee raadsleden, maar hebben
er ook weer een benoemd. Een van de vertrekkende raadsleden was
tevens de voorzitter en een van de afgevaardigden (wij hebben twee
afgevaardigden vanwege de grootte van onze regio), zodat beide functies overgedragen moesten worden aan een ander raadslid.
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Brummen-Eerbeek
Ook bij ons lag het raadswerk grotendeels stil. Als doelen hadden we
het creëren van meer verbinding en samenwerking met de teamleiders en het oprichten van een bewonersoverleg op de locaties en
voor ambulante cliënten. Deze doelen hebben we helaas niet weten
te halen, zodat ze voor 2021 blijven staan.
De impact van corona op zowel cliënten als medewerkers hebben we
op de voet gevolgd. Er bleek veel angst en onwetendheid te zijn over
de besmettelijkheid van het virus, de toekomst en over hoe strikt de
regels nu nagevolgd moesten worden. Een locatie moest tien dagen
in quarantaine vanwege een zieke cliënt, en het doen en laten van de
medewerkers gedurende de quarantaine hebben we gevolgd. Daaruit
concludeerden we dat zij deze situatie goed hebben aangepakt.
We hebben ingestemd met het plan om Ontmoet & Co om te vormen
tot een Wlz-locatie voor dagbesteding. Er wordt nog gewerkt aan een
nieuwe naam voor deze locatie door de projectgroep Dagbesteding.
Het komend jaar willen we blijven inzetten op een goede werksfeer
op de locaties en ook binnen onze raad, waarin men openlijk feedback
kan geven, van elkaar wil leren en elkaar als waardevolle krachten
blijft zien. Zo willen we ook in 2021 de schouders eronder zetten en
met goede moed uitzien naar de ontwikkelingen die ons te wachten
staan.
Epe-Vaassen
Door de coronamaatregelen hebben we niet altijd kunnen vergaderen, maar toch zijn we regelmatig bij elkaar geweest en hebben we zo
tweemaandelijks met de teamleiders kunnen overleggen.
We hebben afgelopen jaar onder meer regelmatig gesproken over de
werkcultuur binnen de teams, over hoe het beleid van Riwis het beste
vertaald kon worden in de praktijk. Dat leverde enige positieve ontwikkelingen op omtrent vooral het voedingsgeld en ook de internetvoorzieningen op de locaties. Wel verliep het overleg soms moeizaam.
Ook is er van teamleider gewisseld en hebben we deelgenomen aan
de sollicitatiegesprekken voor de nieuwe teamleider.
Als doel hadden we vooral gesteld om onze nog jonge raad uit te
breiden, met een bredere vertegenwoordiging vanuit de verschillende
locaties. Dat is ten dele gelukt; we wisten vier nieuwe raadsleden te

13
9

benoemen, maar moesten van twee leden ook weer afscheid nemen.
Ook is de locatie Zichtstede nu binnen onze raad vertegenwoordigd.
Hiermee kunnen we volgend jaar ons blijven richten op de genoemde
doelen en ook op de ontwikkelingen rondom de nieuwe woonlocatie
die er gaat komen.
Twello-Voorst
Bij ons was de pilot voor het middelenvrij (abstinent) wonen in Twello
een belangrijk thema afgelopen jaar. Deze pilot hebben we als raad
kritisch gevolgd, maar helaas slaagde het onzes inziens niet; er werd
alsnog middelengebruik gedoogd. De voorwaarde dat je er een verslavingshulpvraag hebt werd uiteindelijk ook losgelaten, zodat cliënten
er eenvoudiger instroomden en de leegstand op de verschillende
woonlocaties ook opgelost werd. Vergaderen was echter moeilijk
dit jaar. Digitaal vergaderen was voor ons geen optie en we kwamen
daarom enkel samen als het echt nodig was. Daardoor was het echter
voor ons ook lastig om met de teamleider over het middelenvrij wonen in gesprek te blijven. Dit onderwerp zal komend jaar dus nog wel
blijven spelen. We hebben de teamleider slechts drie keer gesproken
afgelopen jaar, maar het contact dat we hadden verliep wel soepel.
Ook hebben we op de woonlocaties met cliënten gesproken, daar wij
er zelf ook wonen, maar bijeenkomsten zijn er niet georganiseerd.
We hebben een nieuw raadslid benoemd, maar ook van een raadslid weer afscheid genomen. Daar we nu drie leden hebben, is het
komend jaar ook gericht op het versterken van onze raad. Zowel qua
leden als qua positieve invloed op het beleid.
VVT Brummen en Eerbeek
Daarnaast hebben we het kwaliteitsplan 2020 op de voet gevolgd en
daarover overleg gehad met de manager VVT.
Het stellen van doelen voor 2020 was door alle beperkingen en veelal
gesloten locaties lastig, maar we kwamen uiteindelijk uit op het werven van meer leden, vooral in de thuiszorg, het zo goed mogelijk verwoorden van hoe we de zorg beleven op de werkvloer en het houden
van een themabijeenkomst voor cliënten. Dat laatste ging natuurlijk
niet door. Drie raadsleden zijn bij ons gestopt, maar we hebben wel
weer een erbij gekregen in december. De groep blijft daardoor wel
klein en kwetsbaar.

4. 2021 en verder
Ook dit jaar zal grotendeels in het teken blijven staan van corona en
alle bijbehorende maatregelen. Het digitaal vergaderen zal nog wel
even blijven en voor de regionale raden zal het nog wel extra moeilijk
blijven om haar werk te blijven doen.
Maar niet onmogelijk en ook niet zonder hoop. De vaccinatiecampagne is immers nu van start gegaan en ook wij blijven dat binnen Riwis
natuurlijk volgen.
Ook staan er verschillende verhuizingen op het programma komend
jaar, vooral in Apeldoorn. Riwis zelf gaat bijvoorbeeld naar de Bovenkruier en zo de CCr zeer waarschijnlijk ook.
Riwis zal dit jaar echter verder kijken dan alleen 2021. Een langetermijnstrategie wordt nu opgezet. Daartoe hebben twee afgevaardigden
al deelgenomen aan de tweedaagse bijeenkomst in juni over het strategisch beleid. Hier waren ook het managementteam, de teamleiders,
de ondernemingsraad en de naastbetrokkenraad bij aanwezig.
Daarnaast zullen we in verschillende werkgroepen deelnemen, in
voortdurend overleg met het bestuur. Met als belangrijkste thema’s
verbinding en aandacht. Aandacht voor elkaar en verbinding tussen
de verschillende teams en tussen medewerkers en cliënten.
Ondanks alle moeilijkheden, belemmeringen, zorgen en onzekerheden, hebben we toch zo goed als mogelijk ons werk kunnen blijven
doen. Met volop steun van Riwis zelf en met alle kwaliteiten en creativiteit van onze raadsleden.
Maar we willen meer, we willen verder. Niet alleen meer leden, maar
ook sterkere regionale raden en nog meer betrokkenheid bij wat voor
de cliënten belangrijk is. Voortdurend willen we onszelf verbeteren
en de stem van de cliënt nog helderder laten horen. Daarbij willen we
ook het contact met de ondernemingsraad en de naastbetrokkenenraad meer aanhalen.
Daar hebben we niet alleen onze raadsleden, maar ook alle medewerkers en alle cliënten bij nodig. Want goede zorg is iets waar we samen
voor staan, waar we samen voor of namens de cliënt aan moeten
blijven werken. Corona of geen corona.

We blijven daarom proberen onze weg te vinden in het zo goed mogelijk blijven werven, vooral onder bewoners, en het zo goed mogelijk
ons raadswerk blijven doen. Daarbij willen we komend jaar vier keer
overleg houden met de kwaliteitsmanager VVT en manager VVT over
de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Maar verder blijft de toekomst te onzeker om nog grote plannen te kunnen aanhouden.
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In de driehoek Apeldoorn, Hattem en Doetinchem biedt
Riwis Zorg & Welzijn ambulante begeleiding en beschermd
wonen aan zo’n 1320 cliënten met psychische of lichamelijke
hulpvragen. In Brummen en Eerbeek bieden we verzorging,
verpleging en thuiszorg aan zo’n 250 bewoners en cliënten
waarbij wij gespecialiseerd zijn in dementie en intensieve
langdurige zorg voor ouderen.
Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft
om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven.
Meer informatie
Voor vragen over zorg en begeleiding is onze Zorgservice
dagelijks bereikbaar tussen 8.30 –17.00 uur
T 0900-242 42 41
E zorgservice@riwis.nl
Centraal Bureau
Riwis Zorg & Welzijn
postbus 10230
7301 GE Apeldoorn
T 055-539 45 00
E info@riwis.nl
W www.riwis.nl

RZW-CR 15/6/2021

