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Riwis 
in beweging
Geloof in eigen kunnen



“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 2017-2020)

Onze cliëntbelofte
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Voorwoord

Inhoudsopgave

Het zorglandschap is volop in beweging en 
Riwis Zorg & Welzijn anticipeert daarop.  
Riwis heeft een grote variëteit aan cliënten: 
jongeren, volwassenen en ouderen met 
psychische of sociaal-maatschappelijke 
hulpvragen, maar ook ouderen die thuiszorg 
of verzorging en/of verpleging nodig hebben. 
Allemaal helpen we ze om een beweging te 
maken, in beweging te komen of om zo lang 
mogelijk in beweging te blijven. En dat is 
eigenlijk niet anders bij onze medewerkers. 
We leiden nieuwe collega’s op via zij-instroom- 
trajecten en onze vaste medewerkers kunnen 

zichzelf verder ontwikkelen via trainingen en 
e-learnings. Het veranderende zorglandschap 
vraagt ook om die ontwikkeling. 

Bij Riwis kijken we zowel naar  
wat mensen wel kunnen als naar 
wat ze niet kunnen. Ons doel  
is om mensen stap voor stap  
in beweging te brengen. 
Hun geloof in eigen 
kunnen te versterken. 
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Erna ten Have, 
Raad van Bestuur
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1. Zorg
Doorstromen 
Stap voor stap naar je persoonlijke doel. Arjan werkt door de bemiddeling van de werk- 
begeleiders van Riwis Zorg & Welzijn bij Foenix Kringloop en heeft het daar goed naar zijn zin. 
Lees hier het hele interview met Arjan. 

Ervaringsdeskundigheid
Bij Riwis Zorg & Welzijn werken een aantal 
medewerkers die zelf cliëntervaring hebben. 
Het inzetten van de daaruit voortkomende 
ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid biedt 
de cliënt vaak meerwaarde voor zijn of haar 
herstel. Daarom is Riwis Zorg & Welzijn gestart 
met het project ‘Ervaringsdeskundigheid’. 

Yvonne werkt bijna drie jaar als woonbegeleider  
bij een Riwis-locatie voor jongeren in Vaassen,  
ze heeft zelf ook cliëntervaring en was nauw 
betrokken bij de opstart van dit project.  
Meer lezen. 

Nadja is cliënt bij Riwis Zorg & Welzijn en wordt 
begeleid door Adelie, een van onze begeleiders 
met cliëntervaring en ervaringskennis. Nadja vertelt 
ons wat dat voor haar betekent: “Ik voelde meteen 
dat Adelie ook het één en ander had meegemaakt. 
Wanneer ik iets vertel, dan heeft zij aan een half 
woord genoeg om te snappen wat ik bedoel. Ik hoef 
niet alles uit te leggen. Soms weet zij mijn gevoel 
nog beter te benoemen, dan ikzelf. Zij begrijpt 
mij daadwerkelijk en weet ook echt hoe bepaalde 
situaties voelen. We spreken dezelfde taal.”  
Meer lezen. 

“Cliënten kunnen zich net wat vertrouwder voelen 
bij iemand waarvan ze weten dat hij of zij ook een 
psychische achtergrond heeft. Door vragen net 
even wat anders te stellen of meer door te vragen, 

weten wij soms net wat sneller of beter tot de kern 
te komen. Het is een soort van ‘antenne’ die we 
daarvoor ontwikkeld hebben. Daarnaast kan het 
door herkenning en erkenning, net wat meer hoop 
en kracht geven voor herstel”.
- Yvonne

“Ik ben nu lekker bezig en word steeds meer op mijn mogelijkheden 
aangesproken door Riwis. Ik krijg steeds meer zelf de verantwoor-
delijkheid. Vorig jaar ben ik begonnen met twee dagdelen werken  
bij Foenix, maar na twee weken werd dat al twee volledige dagen. 
Mijn zelfvertrouwen stijgt steeds meer”. 
- Arjan

Doorstroom Beschermd Wonen cliënten
Het aantal BW-cliënten dat in 2018 is uitgestroomd naar ambulant bedraagt in aantallen 46. Deze cliënten  
zijn grotendeels zelfstandig gaan wonen.

Beschermd Wonen

http://www.riwis.nl/nieuws/interview-arjan-poel
http://www.riwis.nl/nieuws/begeleider-yvonne-over-inzet-van-ervaringskennis-deskundigheid/
http://www.riwis.nl/nieuws/een-begeleider-met-clientervaring-biedt-client-meerwaarde/
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Participatie
Jeff Wadt is het pseudoniem van een cliënt van  
Riwis Zorg & Welzijn. In zijn maandelijkse blogs 
schrijft hij over zijn gedachten en leven. In zijn  
blog ‘Mijn participatie proces’ schrijft hij:

Jeff participeert bij Riwis Zorg & Welzijn door korte 
overdenkingen te schrijven en  zijn blogs met ons  
te delen. Lees zijn bijdrage ‘Mijn participatie proces’ 
op de website van Riwis hier. 

Ontmoeten & ontzorgen
In onze woonzorglocaties Tolzicht en de Beekwal 
ontmoeten mensen elkaar bij bijeenkomsten en 
in de huiskamers en de dagbesteding. Dat is vaak 
gezellig en nuttig. Tegelijk ontzorgt het ook even 
de mantelzorgers. Cliënten met dementie die nog 
thuiswonen, worden in het dagelijks leven vaak 
geholpen door hun naasten. Dat is een zware 
taak. Om hen even ruimte te geven, biedt de 
dagbesteding vaak uitkomst. 

In ‘t Trefpunt in De Beekwal zijn buren en  
naasten van harte welkom om kennis te maken.  
Op dinsdagmiddag is om 14.45 uur in Tolzicht  
een vrije zangmiddag. Nieuwsgierig geworden?  
Kom gerust eens langs. 

“Het geeft me nu ook voldoening, ontmoeting 
met mensen en ik leer daardoor dingen die  
ik anders zeker niet zou leren. Het houdt mijn 
gedachten in het gareel”. 
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Carenzorgt
Cliënten en naastbetrokkenen willen vaak duidelijk inzicht in de 
vorderingen en meelezen met hoe we zo goed mogelijk samen 
de zorg en begeleiding organiseren. In 2018 heeft Riwis daarom een 
nieuw cliëntendossier geïntroduceerd. Onze organisatie heeft zich 
aangesloten bij Carenzorgt. Een veilig en betrouwbaar systeem voor 
iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. We kunnen samen met de 
cliënt en indien gewenst met de naastbetrokkenen het zorgproces 
volgen. Wat mooi is van CarenZorgt is dat de cliënten zelf de volledige 
controle hebben over wie toegang mag hebben tot hun zorgdossier. 

In beweging met nieuwe techniek
Mensen met (beginnende) dementie blijven 
vitaler door actief te zijn. Onze bewoners in 
Tolzicht en De Beekwal zijn nog veel in beweging. 
In ons verzorgingshuis Tolzicht in Brummen zetten 
we de Tovertafel op verschillende afdelingen in 
om bewoners interactief te laten deelnemen aan 
geprojecteerde spellen op tafel. 

In De Beekwal werd in november de virtuele fiets 
officieel in gebruik genomen. Met dit fietslabyrint 
kunnen onze bewoners interactieve fietstochten 
maken. Ook al kunnen de bewoners zelf niet meer 
goed trappen, door de krachtige trapondersteuning 
komen ze toch in beweging. “Mensen genieten 
zichtbaar als ze in hun stad of dorp van herkomst 
de omgeving herkennen, of zien waar ze gewoond 

hebben”, aldus Annie Peeters, coördinator 
activiteiten en vrijwilligers. 

Voor mensen die lekker naar buiten willen, 
kan een tochtje met de duofiets of de rolstoelfiets 
een uitkomst zijn. Dankzij onze trouwe vrijwilligers 
kunnen onze bewoners regelmatig even een ritje 
door de bossen van Eerbeek en Brummen maken.

Met de duofiets kunnen mensen buiten een tochtje maken 
met een vrijwilliger.

http://www.riwis.nl/nieuws/blog-van-jeff-wadt-mijn-participatie-proces/
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2. Ontwikkeling
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Dag Mama
Ouder worden brengt kwetsbaarheid met zich mee. Is bij u of uw naaste dementie 
geconstateerd, dan staat de wereld op zijn kop. In 2018 heeft Riwis Zorg & Welzijn 
trainingsavonden georganiseerd over dementie en al ons personeel van Tolzicht 
en De Beekwal heeft de voorstelling ‘Dag Mama’ gezien. Een indrukwekkend 
theaterstuk over hoe moeilijk het voor een dochter is om aan te sluiten bij haar 
moeder met dementie. Omdat steeds meer Nederlanders te maken krijgen met 
dementie, vindt Riwis het belangrijk om daar goed bij aangesloten te zijn.

Rivit
Twee medewerkers van Riwis Zorg & Welzijn 
hadden een droom om samen met cliënten en 
medewerkers te trainen en mee te doen aan 
verschillende sportieve evenementen. Begeleiding 
bieden hoeft niet alleen aan de keukentafel, maar 
kan ook wandelend of fietsend. Het idee voor Rivit 
was geboren en wordt het in 2019 verder uitgewerkt. 
In oktober 2018 organiseerde Rivit al de ‘Scheid je 
fit’ afvalrace tijdens de week van de duurzaamheid 
en in februari 2019 deed Riwis mee aan de 
Midwintermarahon in Apeldoorn met een team 
dat bestond uit cliënten en medewerkers.

Beter toekomstwensen realiseren 
met de IRB
IRB staat voor ‘Individuele Rehabilitatie Benadering’. 
Met IRB werken we samen met de cliënt nog 
beter aan hun herstel. Deze erkende en beproefde 
methodiek (werkwijze) wordt binnen Riwis Zorg & 
Welzijn steeds meer ingezet. Dat houdt in dat onze 
medewerkers leren om cliënten nog beter te helpen 
bij het realiseren van toekomstwensen op het 
gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding,  
vrije tijd en sociale contacten. Onze collega Esther 
Slaaf was direct enthousiast na haar training.  

“De ‘blokkenkoffer’ maakt de methodiek 
bijvoorbeeld visueel. Ik heb dit gelijk ingezet bij 
een cliënt op het gebied van ‘wonen’. Zij was ook 
enthousiast over deze benadering. Door dit visuele 
middel in te zetten wordt een proces heel zichtbaar 
en kan de cliënt met meer afstand kijken. Voor mij 
persoonlijk betekent het werken met IRB weer een 
frisse wind”. Meer lezen over de IRB en de ervaring 
hiermee van Esther kan op riwis.nl.

http://www.riwis.nl/nieuws/beter-toekomstwensen-realiseren-met-irb/
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Samenwerken in de stad en de regio
Riwis Zorg & Welzijn neemt deel in diverse samenwerkingen met verschillende organisaties en bedrijven in 
het sociale domein. Dit doen we om onze cliënten meer mogelijkheden te bieden, maar ook om innovatie 
en vernieuwing in de zorg te bewerkstelligen. Een kleine greep: 

EPA Taskforce
Samenwerkingsverband 
dat gericht is op het herstel 
van mensen met een ernstig 
psychiatrische aandoening in 
de eigen woonomgeving.  
Naast Riwis Zorg & Welzijn 
nemen ook GGNet, IrisiZorg, 
Tactus en het Leger des Heils 
deel, samen met Zilveren Kruis 
en Menzis en de gemeente 
Apeldoorn.

Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe
Samenwerkingsverband van zorgorganisaties 
en individuele beroepsbeoefenaren. Zij bieden 
een gezamenlijk aanbod van wonen, zorg en 
welzijn voor mensen met (een vermoeden van) 
dementie en zijn mantelzorgers. 

Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe
Regionaal netwerk waarin zorg, welzijn- en 
vrijwilligersorganisaties samen de palliatieve zorg 
zo goed mogelijk organiseren en afstemmen op 
de behoeften van patiënten en naasten. 

FACT-teams
Riwis Zorg & Welzijn werkt 
samen met GGNet in 
verschillende regionale 
FACT-teams. Hierdoor 
worden mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen 
die langdurig zorg nodig 
hebben in hun eigen omgeving 
(huis) behandeld en begeleid. 

Zorgplatform Apeldoorn
In Zorgplatform Apeldoorn 
trekken 22 zorgorganisaties, 
onderwijsinstellingen en de 
gemeente Apeldoorn samen  
op in de aanpak van het tekort 
aan personeel in de zorg.  
Riwis Zorg & Welzijn 
participeert in het dagelijks 
bestuur van het Zorgplatform.

Op www.riwis.nl is te vinden met welke organisatie en in welke verbanden we nog meer samenwerken. 

http://www.riwis.nl
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Green Deal
Riwis Zorg & Welzijn hecht grote waarde aan 
maatschappelijke verantwoord ondernemen. 
Om de verduurzaming in de zorg te versnellen, 
is de Green Deal Zorg in het leven geroepen, 
waarbij Riwis zich heeft aangesloten. Op onze  
GGZ-locaties zijn we onder andere gestart met 

afval scheiden en geven we voorlichting over 
energie-besparing. Wij streven ernaar om ons 
bronzen certificaat te halen.  

Kansen in techniek benutten
De technologische ontwikkelingen gaan snel 
en biedt kansen. Daarom implementeren we 
nieuwe technische mogelijkheden, waarmee 
we het werk eenvoudiger maken. Zo hebben 
we voor de verbetering van onze zorg en de 
medicijnverstrekking Boomerweb geïntroduceerd 
voor alle cliënten in Eerbeek en Brummen.  

Dit is een hulpmiddel om via de telefoon of 
tablet de medicatie digitaal te beheren. De app 
staat rechtstreeks in contact met de apotheek. 
Dit bevordert de communicatie en samenwerking 
tussen onze medewerkers en de apotheek. 
Bovendien houden we zo een goed overzicht 
van wat er wel en niet verstrekt is aan een cliënt. 

“De app is ideaal om de kwaliteit 
van zorg te waarborgen. Het zorgt 
ervoor dat we altijd de juiste, actuele 
medicatiegegevens bij de hand 
hebben. Het risico op fouten wordt 
verkleind. Alles bij elkaar wordt ons 
werk klantvriendelijke en veiliger en we 
houden meer tijd over voor de cliënt, 
omdat we al het regelwerk met de 
apotheek niet meer hoeven te doen.”
- Eliane (Thuiszorg Beekwal)
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Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een positieve 
en actieve benadering van mensen die in de zorg aan 
de slag willen gaan. Riwis Zorg & Welzijn biedt daarom 
veel mogelijkheden voor zij-instromers en herintreders. 

Een van de projecten is de Verbrede Leerpaden, 
waarin we samenwerken met het Zorgplatform 
Apeldoorn. Door middel van praktijkgestuurd 
onderwijs leiden we breed inzetbare en proactieve 
medewerkers in de zorg op. Leerlingen krijgen een 
contract met een van de zorgorganisaties, maar 
krijgen hun praktijkopleiding bij de verschillende 

zorginstellingen (cure, care en ook het 
maatschappelijk domein). De leerling heeft de regie 
en bepaalt zelf wat hij/zij nodig heeft aan leer- en 
praktijkervaring om een brede professional te 
worden. Op deze manier komen er meer 
zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de 
regio ingezet kunnen worden. Na diplomering 
krijgen de nieuwe zorgmedewerkers de garantie op 
een werkplek. Mede dankzij onze inzet voor het 
opleiden van meer kundig personeel in de zorg won 
Riwis Zorg & Welzijn in 2017 al de titel van beste 
leerbedrijf van Gelderland in de categorie Sport, 
Zorg & Welzijn. 

3. Kerncijfers

0 0

20 20

40 40

60 60

80 80

100 100

Stageplekken
2018-2019

Stageplekken
2019-2020

Begeleiders

BBL
48

BBL
90

BOL
75

BOL
75

3 praktijkbegeleiders

137
gecertificeerde 

werkbegeleiders

55 
gecertificeerde 
beoordelaars 

Aantal cliënten

Totaal

WLZ
159

ZVW
289

FZ
2
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1.199



Aantal medewerkers
Personele bezetting in 2018

GGZ
440 incl. stagiaires en 416 excl. stagiaires

Bedrijfsondersteuning
53 incl. stagiaires en 50 excl. stagiaires

VVT
253 incl. stagiaires en 241 excl. stagiaires

RvB/Centraal
11 (geen stagiaires)
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Medewerkersonderzoek
Samen werken we aan de verbeterpunten.

Bram Noorlander, 
voorzitter van de Raad van Bestuur a.i.: 

“De uitkomsten zijn divers en Riwis kan zich nog op 
een aantal punten verbeteren. Dat gaan we samen doen. 
Het is belangrijk dat iedereen zich hierbij gerespecteerd en 
gehoord voelt, dat er ruimte is om kennis op te doen en te delen en 
dat we met elkaar het geloof in eigen kunnen versterken. Dat van de cliënt, 
collega en onszelf!.” 

Aantal deelnemers aan het medewerkersonderzoek

2016

47,4%

70,7%

2018

301 van de 635 medewerkers 477 van de 675 medewerkers
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4. Missie, colofon & contact
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. 

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 en ondersteuning)
E: info@riwis.nl
I: www.riwis.nl

Colofon
Dit jaarbeeld is een uitgave van Riwis Zorg & Welzijn. 
Redactie & coördinatie: Communicatie Riwis Zorg & Welzijn
Foto’s: Jeroen Keep, Evelien Stijf, Thomas Boelaars, Jaap van Duijne
Vormgeving: Emotion
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mailto:%20info%40riwis.nl?subject=
http://www.riwis.nl
http://www.youtube.com/watch?v=u9FbmDAopWI
https://www.youtube.com/watch?v=u9FbmDAopWI
https://www.facebook.com/Riwis.nl/
https://www.linkedin.com/company/riwis-zorg-&-welzijn
http://www.twitter.com/riwis
https://www.instagram.com/riwis_zorg_en_welzijn/
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