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Inleiding 
 
De cliëntenraad is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het adviseren van zowel het bestuur als 
de teamleiders. Daardoor is ze steeds krachtiger en invloedrijker geworden. 
De stem van de cliënt wordt steeds beter gehoord, de cliënt staat steeds meer centraal. 
Maar wat hebben we nu precies gedaan en nog belangrijker: wat hebben we zoal voor elkaar 
gekregen? Daar zal in dit jaarverslag antwoord op worden gegeven. 
 
Eerst worden de belangrijkste ontwikkelingen omschreven die afgelopen jaar regiobreed 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 globaal overzicht gegeven van waar de regionale cliëntenraden zich voornamelijk 
mee bezig hebben gehouden. Met het voornemen om volgend jaar daar uitgebreider op in te gaan. 
 
Als je vragen hebt over dit jaarverslag, kun je altijd mailen naar cliëntenraad@riwis.nl, of een raadslid 
erover aanspreken. 
 
 
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 
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De belangrijkste ontwikkelingen 
 
We zijn vooral druk bezig geweest met het verder uitbouwen van de cliëntenraad, om zo steeds beter 
en deskundiger de cliënt te vertegenwoordigen. Dit willen we ook op regionaal niveau blijven doen. 
Alleen de bezetting van de regionale cliëntenraden blijft nog kwetsbaar en ook blijft het lastig om 
structureel contact met de achterban te onderhouden. 
Veel cliënten hebben weinig interesse in de cliëntenraad en hebben niet altijd een juist beeld van wat 
zij nu doet. Daar ligt dus een opdracht aan ons om duidelijker te communiceren daarover. 
Maar we hebben wel de cliënt nodig om te horen waar ze tegenaan lopen en ook wat er goed gaat. 
Daar ligt dus ook een opdracht voor de vele cliënten van Riwis. We moeten het immers samen doen. 
 
Riwis heeft ook niet stilgezeten afgelopen jaar. Ze heeft haar werkwijze verduidelijkt door het 
concreter en veel cliëntgerichter te maken. Daardoor ontstond er meer rust bij cliënten en ook bij 
begeleiders. 
Er zijn wat wisselingen geweest in het management, bij de teamleiders en in het bestuur, maar nu lijkt 
alles weer stabieler te zijn en kan Riwis verder uitbouwen. 
Uiteraard werden wij daarbij nauw betrokken, zelfs tot bij verschillende sollicitatieprocedures, en 
zullen wij ook betrokken blijven. 
Met name daar waar voor cliënten belangrijke besluitvorming soms tot onze frustratie te stroef verliep, 
lieten we dat wel steeds merken. Op constructieve, maar ook op kritische wijze. 
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Ervaringsdeskundigheid 
 
We zijn in februari en maart betrokken geweest bij het opstellen van het beleid omtrent 
ervaringsdeskundigheid binnen Riwis, in relatie tot de cliënten en de begeleiders. 
We hebben geadviseerd om de verschillende rollen binnen het ervaringswerk duidelijk te definiëren 
en de relatie met de begeleiders. 
Het beleid rondom ervaringsdeskundigheid werd daarop vastgesteld en wordt nu uitgevoerd binnen 
Riwis middels een aantal werkgroepen. Ook is er een beleidsmedewerker Ervaringsdeskundigheid 
aangesteld. 
 
 
Start & Co en de Startkamer in Doetinchem 
 
We hebben in januari en maart gesproken over de toekomst van Start & Co in Doetinchem, daar het 
financieel niet meer rendabel was. We maakten ons echter zorgen over de vermeende vele prikkels 
op de locatie van de Startkamer, waar Start & Co mee wilde samenwerken. 
De Startkamer bleek echter ook een rustiger gedeelte te hebben, met aparte ingangen en lokalen, 
waar Riwis een aparte ruimte kreeg voor haar toeleidingswerk. 
Daarom adviseerden wij alsnog positief tegenover deze samenwerking. 
 
 
Begeleiding bij levensbeëindiging 
 
We kregen in april een adviesaanvraag binnen over begeleiding bij euthanasie, geassisteerde 
zelfdoding, palliatieve/terminale zorg en over reanimatie. De vraag was of GGZ-cliënten en VVT-
cliënten ieder een eigen protocol nodig hebben. 
De cliëntenraad adviseerde na ernstig beraad, ook en vooral binnen de VVT-raden, over dit gevoelige 
onderwerp uiteindelijk van niet, omdat voor beide doelgroepen de wet gelijk is en voor beide 
doelgroepen een dergelijke casus even ingrijpend is. 
Daarop besloot het bestuur twee gelijkluidende protocollen te maken, waarin enkel de verwijzingen 
naar instanties binnen Riwis per doelgroep verschillen. 
 
 
Vaste telefoonlijnen in gezamenlijke woningen 
 
We hebben in mei een ongevraagd advies uitgebracht over het wel of niet blijven faciliteren van vaste 
telefoonlijnen in gezamenlijke woningen. Dit naar aanleiding van het bericht dat we ontvingen van de 
ICT over het verdwijnen van de ISDN-lijnen, waar de telefoonlijnen over liepen. 
We hebben geadviseerd per betreffende locatie zorgvuldig te inventariseren of de vaste telefoon daar 
daadwerkelijk weg kan, of via internet alsnog moet worden gefaciliteerd. En natuurlijk om de 
komende ontwikkelingen duidelijk en gefaseerd te communiceren met de cliënten. 
 
 
Nieuw reglement 
 
Op woensdag 26 juni hebben we tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle cliëntenraden en het 
bestuur twee nieuwe reglementen voor de cliëntenraad ondertekend. 
De reglementen regelen de rechten en plichten van de cliëntenraad en zijn nu nog duidelijker en 
overzichtelijker opgesteld. Zij bepalen ook waar wij adviesrecht en instemmingsrecht op hebben. 
Zo mochten we vooruitkijken op een mooie toekomst voor de cliënten en voor Riwis, waar wij als 
cliëntenraad een steeds belangrijkere rol in zullen spelen. 
 
 
Ontspanningsgeld 
 
Naar aanleiding van de uitslag van de enquête over het ontspanningsgeld die we in het voorjaar 
onder cliënten hebben verspreid, hebben we in juni een ongevraagd advies uitgebracht. 
Daarin adviseerden we consistente communicatie over het ontspanningsgeld en de regels daarvoor 
aan cliënten, de keuzevrijheid om het geld individueel of gezamenlijk uit te geven en dat op elke 
locatie dezelfde regels worden aangehouden. 



De cliëntenraad in 2019 

6 
 

Het bestuur nam onze adviezen over, behalve het individuele aspect. Dit omdat zij het 
ontspanningsgeld ziet als ter bevordering van het leefklimaat en dus iets wat je samen besteedt. 
 
 
Zelfredzaamheidsmatrix voor de jeugd (ZRJ) 
 
De cliëntenraad Achterhoek heeft in juni samen met ons gekeken naar de ZRJ, waar Riwis gebruik 
van wil maken bij minderjarige cliënten. 
We hebben in juli daarop de ZRJ besproken met de beleidsmedewerkers. Zij verwerkten onze 
opmerkingen over het belang van goede kennis bij begeleiders over de verschillende onderwerpen, 
zoals soa’s, en gespreksvaardigheden daarover jegens cliënten. 
Deze maand ontvingen we de adviesaanvraag en hebben we daarover advies uitgebracht. Ze 
hebben onze opmerkingen in het stuk verwerkt en ons advies overgenomen. 
 
 
Nieuwe branding van Riwis 
 
We zijn met de organisatie in gesprek geweest over een nieuwe branding van Riwis, waarmee zij in 
een paar korte slagzinnen de missie en het doel van Riwis wil verwoorden. Sleutelwoorden zijn ‘stap 
voor stap’ en de ik-vorm. Voorbeeld: ‘Ik werk stap voor stap aan mijn herstel.’ 
Daarbij vinden we het echter ook belangrijk om cliënten te omschrijven die stabiliteitsdoelen hebben 
en dus niet aan een vastgesteld doel werken. 
De afdeling communicatie gaf echter later aan meer tijd nodig om de branding van Riwis verder uit te 
werken, omdat andere, belangrijkere ontwikkelingen voorrang verdienen. 
 
 
Voedingsgeld 
 
In het voorjaar van 2018 werd besloten om de hoogte van het voedingsgeld te baseren op de Nibud-
norm. Deze verhoging werd echter alsmaar niet uitgevoerd, zodat cliënten die er recht op hadden nog 
steeds het oude bedrag kregen uitbetaald. 
Na veel aandringen van ons, werd daarom in het voorjaar van 2019 besloten dit alsnog te doen en 
wel met terugwerkende kracht vanaf het besluit. 
Na nóg meer aandringen van ons is dat in oktober dan ook echt gebeurd. Cliënten die dit jaar recht 
hadden op meer voedingsgeld dan ze kregen, kregen het verschil uitbetaald in bonnen. 
 
 
Cliëntenraad in Epe-Vaassen 
 
In september is er eindelijk een cliëntenraad gestart in Epe-Vaassen, nadat zij een aantal jaren 
zonder moest doen. Er waren nu genoeg enthousiaste gegadigden daarvoor en de raad werd vooral 
in het begin vanuit de centrale cliëntenraad volop ondersteund. 
 
 
Kleine aanpassing begroting 2020 
 
Binnen Riwis werd iedereen in oktober gevraagd om de eigen begroting voor 2020 aan te passen op 
waar bespaard kan worden op de kosten, om de begroting meer kloppend te krijgen. Ook wij kregen 
dus die vraag. 
Het bestuur heeft daarvoor ons een heel reëel voorstel gedaan, waarmee we zonder problemen 
akkoord konden gaan. 
 
 
Rookbeleid 
 
In november 2018 brachten we advies uit over het leer- en leefklimaat, met name met betrekking tot 
het rookbeleid. In februari kregen we een positieve reactie daarop, zodat we met het stuk konden 
instemmen. 
Nadat we ermee instemden, kwamen er echter nog vragen naar boven over of het beleid niet strijdig 
was met de wettelijke vereisten omtrent brandveiligheid. 
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We spraken daarover met het bestuur en daaruit kwam dat als je een eigen appartement hebt, 
beschermd of ambulant, je dan moet kunnen roken, mits je begeleider er geen last van heeft als hij/zij 
je thuis bezoekt. 
 
Het rookbeleid was in juli echter nog steeds niet officieel vastgesteld, dit ook tot ergernis van 
sommige cliënten. Daarom gingen we in gesprek hierover met het bestuur. Daaruit bleek dat het al 
wel was vastgesteld, maar nog niet gecommuniceerd kon worden. 
Ook waren er nog altijd vragen over of ons standpunt toch niet aangepast kon worden vanwege de 
brandveiligheid en de strenge wetgeving omtrent roken. 
 
Daarop besloten we het rookbeleid in september en oktober bij alle regionale cliëntenraden op de 
agenda te zetten, met de vraag wat hun ideeën hierover waren. Daaruit bleek dat zij unaniem vonden 
dat we bij ons oorspronkelijke advies moesten blijven. 
De bestuurder beloofde daarop dit mee te nemen in het managersoverleg. Dit onderwerp is dus nog 
niet afgerond en we hopen dat in 2020 alsnog samen met Riwis te kunnen doen. 
 
 
Nieuwe huurcontracten 
 
We hebben in december een ongevraagd advies uitgebracht over de nieuwe huurcontracten en 
huurvoorwaarden voor beschermd wonende cliënten die een zelfstandige woning binnen Riwis huren. 
We vroegen ons sterk af of Riwis niet teveel zelfstandigheid van deze cliënten vraagt. Wij vinden 
maatwerk hierin namelijk essentieel, omdat het kwetsbare mensen blijven. 
Het bestuur gaf daarop aan dat elke wijziging van de huisregels altijd met de cliëntenraad wordt 
besproken, ook als het om kleine wijzigingen gaat. 
Verder zullen ze bij het navolgen van de regels zoveel mogelijk maatwerk leveren bij elke cliënt en 
elke situatie. Uiteraard houden we dit in de gaten met elkaar. 
 
 
Nieuwe raad van bestuur 
 
We zijn nauw betrokken geweest bij de wisselingen in het bestuur, samen met de Raad van Toezicht. 
Mede daardoor kon Erna ten Have in december 2019 op goede wijze afscheid nemen, kon Bram 
Noorlander als bestuurder ad interim op prettige wijze stabiliteit en rust brengen en kon Joost Harkink 
als nieuwe bestuurder in februari 2020 rustig deze rol op zich nemen. 
We zijn Erna en Bram bijzonder dankbaar voor alles wat zij voor Riwis en voor ons gedaan hebben 
en wensen ook vanuit hier Joost veel succes met zijn nieuwe functie. 
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Achterhoek - onveiligheid woonlocatie, thema-avond 
 
Hier hebben we ons vooral bezig gehouden met de nieuwe woonlocatie in Doetinchem aan de Hubert 
Noodtstraat. Er heerste een gevoel van onveiligheid vanwege (vermeende) drugsdealers die in- en 
uitliepen en geluidsoverlast door cliënten. 
Door extra veiligheidsmaatregelen werd dat gevoel grotendeels weggenomen en werden de 
problemen grotendeels opgelost. En na een buurtonderzoek in het najaar vanwege klachten vanuit de 
buurt, is de relatie tussen cliënten en buren ook verbeterd. 
 
Ook heeft de raad een thema-avond gehouden over omgaan met geld. Daaruit bleek dat er behoefte 
was aan meer begeleiding en trainingen hierover. 
 
 
Apeldoorn - nieuwe woonlocatie, gesprekken teamleiders, achterban 
 
We zijn betrokken geweest bij de opzet van de nieuwe woonlocatie De Zonnehoeve, wat een 
appartementencomplex gaat worden voor beschermd wonende cliënten. 
 
Daarnaast hebben we daar met de teamleiders een systeem opgezet van één-op-ééngesprekken met 
raadsleden, buiten de vergaderingen om, zodat we veel directer de belangrijkste ontwikkelingen 
meekrijgen. Ook hebben we wervingsposters verspreid in onze zoektocht naar nieuwe raadsleden. 
 
Tenslotte hebben we geprobeerd om woonlocaties te bezoeken, om zo contact met de cliënten te 
krijgen, maar we kregen weinig respons. Daarom hebben we nagedacht over andere manieren om 
het contact met de achterban te verbeteren, waaronder een thema-avond komend jaar. 
 
 
Brummen-Eerbeek - samenstelling cliënten, nieuwe werkwijze 
 
Het plaatsen van ambulante en beschermd wonen-cliënten in één gebouw bleek vooral 
onduidelijkheid en een onveilig gevoel te scheppen. Daarover zijn verschillende gesprekken geweest 
met de teamleiders, ook met de CCr erbij, waarin werd erkend dat de zorgvragen in de toekomst 
zwaarder en complexer zullen worden. 
We adviseerden daarop om de regelmatige huisraden weer op te pakken en hierover met cliënten in 
gesprek te blijven gaan. 
 
Om de contacten tussen cliëntenraad en teamleiders te verbeteren, is er een systeem van informeel 
één-op-éénoverleg tussen teamleider en raadslid opgezet en wordt er afwisselend vergaderd over 
Brummen en over Eerbeek. 
Daardoor merkten we dat Riwis ook in Brummen-Eerbeek steeds constructiever meedacht met ons 
en de cliënt steeds meer centraal stelde. 
 
 
Epe-Vaassen - beperkte Wifi, voedingsgeld sparen 
 
De Wifi-aansluiting werd er in alle groepswoningen van 10 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens 
afgesloten voor alle cliënten. Dit ter bescherming van enkele gameverslaafden. Hierover hebben we 
ook samen met de CCr over gesproken, omdat dit niet zou passen binnen de werkwijze van Riwis. 
De teamleider gaf aan open te staan voor dialoog hierover, maar het team wil echter wel duidelijke 
grenzen blijven aanhouden omwille van de genoemde verslaafden, ook al is hun visie daarop niet in 
beton gegoten. Daarover zijn we dus nog in gesprek. 
 
Ook is er gesproken over het voedingsgeld, dat er niet gespaard kon worden, terwijl dat wel zou 
moeten kunnen. Cliënten hebben immers recht op dat geld. Het geld dat een cliënt dan overhield, 
werd in een pot voor gezamenlijke activiteiten bewaard. 
De teamleider gaf aan dat dit vanuit een ‘opvoedingsvisie’ gedaan werd, maar wilde dit wel evalueren 
met de cliënten. Wij vonden dat toch wel de omgekeerde wereld, dus houden dit nog in de gaten. 
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Twello-Voorst - pilot Twello middelenvrij 
 
In Twello is een pilot bezig tot juni 2020 om verschillende locaties middelenvrij te maken. Daarover is 
in juni 2019 samen met de CCr overlegd en naar aanleiding daarvan brachten we via de CCr een 
ongevraagd advies uit aan het bestuur. Daarin gaven we het belang aan van professionele, 
specialistische begeleiding. 
Officieel hadden wij in Twello-Voorst hierover echter een instemmingsaanvraag moeten krijgen van 
de teamleiders, maar aangezien het toen al in vergevorderde stadium was en we de plannen op zich 
voldoende onderbouwd vonden, hielden we het nu bij het ongevraagde advies.  
Wel bleven er veel vragen en opmerkingen over en bleef dit onderwerp daarom het voornaamste 
agendapunt tijdens de vergaderingen. 
 
 
VVT Brummen en Eerbeek - dagbesteding, alarmsysteem, overlast 
 
We hebben bij de VVT ingestemd met de beëindiging van de dagbesteding in de toenmalige vorm, 
vanwege de te hoge kosten. 
Wij staan positief tegenover het uitbreiden van de huiskamers en het integreren van de dagbesteding 
hierin. 
 
Het nieuwe alarmsysteem voor bewoners werkt niet optimaal. We vinden het uiteraard van 
(levens)belang dat dit op orde is, dus de verdere implementatie ervan zal op de agenda blijven staan. 
 
In Eerbeek hadden de bewoners klachten over het eten, wat de cliëntenraad vervolgens besproken 
heeft met de bewoners en de teamleider. Sindsdien is het eten verbeterd en zijn er geen klachten 
meer vernomen 
In Brummen was er overlast van verschillende rondlopende hanen die vooral in de vroege ochtend 
voor veel geluidsoverlast zorgden. Ook hadden de bewoners zorgen over de verzorging van de 
dieren. Er is daarom nu één verzorger aangesteld voor de dieren. 
 
Middels een bijeenkomst samen met alle medewerkers werden de VVT-raden betrokken bij het 
kwaliteitsplan en jaarplan 2020 voor de VVT. Belangrijkste thema daarin is de overgang naar 
kleinschalige zorg, waarbij aandachtige zorg en het welbevinden van de cliënt voorop staat. 
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Namens en met de cliënt 
 
We hebben een actief en bij tijd en wijle enerverend jaar achter de rug. Veel is er besproken, veel 
adviezen en instemmingsbesluiten zijn er gegeven. 
Toch is er altijd ruimte voor verbetering, om steeds meer in onze kracht te staan. Niet alleen op 
bestuurlijk niveau, maar vooral ook op regionaal niveau. Om niet alleen het contact met bestuurder en 
teamleiders te verstevigen, maar vooral ook het contact met cliënten. 
Daarvoor hebben we niet alleen nieuwe raadsleden nodig, maar ook cliënten die ook op andere 
wijzen met ons in gesprek willen gaan over wat er in de regio speelt, over waar de begeleiding beter 
kan en soms moet. Die het belang van goede zorg voor álle cliënten met ons delen. 
Ook het contact met cliëntenraden van andere zorginstellingen en met de verschillende gemeenten 
willen we graag meer aanhalen, om ook op politiek niveau de stem van de cliënt krachtiger te maken. 
 
We zullen daarom altijd zoekende zijn. Zoekende naar een balans tussen meebewegen en 
standvastig blijven. Tussen professionaliteit en toegankelijkheid. Tussen weten wat we moeten doen 
en beseffen wat we kunnen doen. 
We blijven, met al onze ambities en idealen, immers ook zelf kwetsbare cliënten. We kunnen het niet 
alleen, maar hebben daarvoor u en jou nodig, of je nu cliënt bent, begeleider of bestuurder. Want 
samen hebben we één doel, namelijk de beste zorg en begeleiding waarin de cliënt centraal staat en 
echt mag geloven in eigen kunnen. 
Alleen moet dat doel af en toe weer even scherpgesteld worden en dat zullen wij ook het komend jaar 
met veel inzet en motivatie blijven doen. Namens de cliënt en met de cliënt. 


