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riwis volop  
in ontwikkeling

Erna ten Have-Weustenenk

Beste lezer, 

Het Ritweetje houdt u elke drie weken op de hoogte 
van het reilen en zeilen binnen Riwis. Nieuws van 
cliënten, nieuws van naastbetrokkenen en uiteraard 
nieuws van medewerkers van onze organisatie. Nu 
het eerste half jaar van 2015 alweer achter de rug is 
willen we u ook op een andere manier informeren 
over de ontwikkelingen binnen onze organisatie. 
Het leek ons goed om met deze uitgave terug 
te blikken op het afgelopen half jaar: aan welke 
projecten werken de medewerkers, op welke manier 
zijn we bezig om de ondersteuning voor cliënten 
te verbeteren, wat gebeurt er in het zorglandschap 
om ons heen? U ziet een keur aan onderwerpen 
waarmee we willen zorgen dat Riwis een gezonde 
organisatie is en blijft. Een organisatie die zich flexibel 
kan aanpassen aan de snel veranderende wereld 
om ons heen. Een organisatie die financieel gezond 
is. Maar vooral een organisatie die maar een doel 
voor ogen heeft: de cliënt. Hoe kunnen we de eigen 
kracht van onze cliënten verder versterken, hoe 
kunnen we de ontwikkeling van cliënten (nog) beter 

ondersteunen? Dat is de belangrijkste 
vraag waar we als organisatie voor staan. 
Uiteraard kunnen we dit niet alleen: 
samenwerking met naastbetrokkenen en 
met de cliënten zelf is daarbij van groot 
belang. Deze samenwerking met naastbe-
trokkenen willen we daarom ook verder 
versterken: op organisatieniveau met de 
Naastbetrokkenenraad, binnen de teams 
en ook in de begeleidingsdriehoek cliënt, 
naastbetrokkene en begeleider. 
Een terugblik op de ontwikkelingen van het afgelopen 
half jaar en ook een korte vooruitblik op de tijd die 
voor ons ligt. Veel gaat goed, veel werk is nog te doen. 
Ik hoop dat deze Riwis in beeld u daar een goed 
overzicht van geeft. 

Erna ten Have-Weustenenk MSM
voorzitter Raad van Bestuur
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BEELDZORG

E-HEaLtH vERgRoot 
EIgEN REgIE

1: beeldzorg

De overheid hoopt deze uitdagingen 
het hoofd te kunnen bieden door 
burgers aan te sporen en in staat te 
stellen zo veel mogelijk zelf eigen 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
(behoud van) de eigen gezondheid. De 
minister van VWS ziet daarbij E-Health 
als een middel om zelfmanagement te 
versterken. 
Ook Riwis is volop bezig met het onder-
werp E-Health. Monique Stienstra 
vertelt: “In het algemeen is E-Health 
het benutten van ICT en internet in 

de gezondheidszorg om te zorgen 
voor meer efficiency en een grotere 
kwaliteit van zorg. Vaak zorgt dit voor 
grotere betrokkenheid en meer eigen 
regie bij cliënten. Met handige online 
tools werken zij (ook) zelf aan gezond-
heid of herstel; preventief en via online 
begeleiding en gecombineerd met face 
tot face contact (blended care).
De reguliere begeleiding wordt dan 
gecombineerd met online interventies 
zoals chat, beeldzorg en online 
behandelmodules, ook online inzage 

in het eigen cliëntendossier behoort 
hiertoe.
Bij Riwis zijn wij onder andere druk 
bezig met het implementeren van het 
project ‘beeldzorg’. Bij beeldzorg is con-
tact tussen de cliënt en de zorgverlener 
met behulp van videocommunicatie. 
Zij kunnen elkaar horen en zien via het 
beeldscherm.”

Wat is het doel van dit project?
“De doelstelling van het project is om te 
komen tot een werkwijze en protocol 
rondom beeldzorg binnen Riwis:
• waarbij cliënten zich ondersteund 

voelen; 
• dat werkbaar is voor de hulpverle-

ners van Riwis; 
• en een extra aanvulling is op en inte-

graal deel uitmaakt van alle acties 
binnen het begeleidingsplan.

De Nederlandse gezondheidszorg staat een aantal uitdagingen 
te wachten. We worden gemiddeld steeds ouder, hebben vaker 
chronische ziekten, kennen vaker beperkingen en participeren 
meer (CBS). De zorgvraag zal dus toenemen en van aard 
veranderen. Dit heeft tot gevolg dat de overheid wordt gecon-
fronteerd met hoge kosten voor de zorg, en deze zullen naar 
verwachting blijven stijgen (CPB). Daarnaast is de verwachting 
dat er tekorten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt (CPB).

Een gesprek met Monique Stienstra, Manager Staf

4 RIWISINBEELD



Ook richt het project zich op het 
rea liseren van de techniek en veilige 
informatie  overdracht die hierbij nodig is.”

Wat zijn de voordelen van beeldzorg 
voor de cliënt? 

“Een van de voordelen is de eigen 
rol die de cliënt krijgt in zijn eigen 
ontwikkelproces bij online begeleiding. 
Het kan vooral goed worden ingezet 
bij relatief lichte problemen binnen de 
GGZ en om complexere en duurdere 
zorgvragen te voorkomen. Beeldzorg 
is vaak een aanvulling op de ‘gewone’ 
begeleiding. 
Vanwege de flexibiliteit van het online 
begeleiden, kan de intensiteit vergroot 
worden, dat kan de totale begeleiding 
effectiever maken. Ook kan er gebruik 
worden gemaakt van een gebruiks-
vriendelijk medium, een app, waardoor 
het voor de meeste cliënten makkelijk 
toegankelijk is. Tot slot kan ook de 
begeleiding meer vanuit en in hun 
vertrouwde omgeving plaats vinden, 
waardoor de cliënten zich meer op hun 
gemak voelen.”

En wat zijn de voordelen voor de 
medewerker van beeldzorg? 

“De medewerker krijgt de beschikking 
over meer mogelijkheden om de 
ondersteuning en interventies goed 
gericht uit te voeren en kan naar 
eigen behoefte en die van de cliënt 
de verschillende technieken binnen 
E-health inzetten.”

Waarom is het werken met beeldzorg 
voor Riwis belangrijk?

“Op de werkvloer is nu al te merken dat 
door bijvoorbeeld een grotere caseload 
er minder tijd is om overleg te plegen 
met collega’s, waarbij de directe tijd 
aan cliënten gelijk moet blijven. Voor 
cliënten houdt dit concreet in dat ze 
minder contactmomenten hebben met 

RIWISINBEELD 5



reacties op 
Beeldzorg

“Voor een aantal 
doelgroepen, denk aan 
mensen met bijvoor-
beeld autisme, is deze 
ontwikkeling van zorg 
op afstand fijn.”
teamleider

“ik denk dat we beeld-
zorg uiteindelijk wel als 
werkbare vervanging 
van de huidige zorg gaan 
zien, om de werkdruk te 
verlagen.”
coördinerend begeleider

“ik hoop dat het er nooit 
komt.”
cliënt

“ik hoop dat het er komt 
en dat het definitief 
wordt, ik ben er echt 
positief over.”
woonbegeleider

“ik hoop wel dat het een 
goed beveiligd systeem 
is, zodat niemand 
anders er op kan.”
cliënt

professionele hulpverleners en meer contact hebben met 
hun informele netwerk. 
Het inzetten van beeldzorg (naast mogelijk andere tech-
nieken) kan er voor zorgen dat in minder tijd een gelijke 
hoeveelheid of meer directe begeleidingstijd wordt ingezet.”

Welke stappen gaan er komend jaar gezet worden in dit 
project?

“Het komende jaar gaan we proberen het project te 
verbreden en beschikbaar te stellen voor alle cliënten 
die hier gebruik van wensen te maken. Vooralsnog voor 
planbare zorg, dus begeleiding op afspraak. 
Ook de techniek moet nader onderzocht worden, omdat 
het erg duur wordt om met specifieke, beveiligde appli-
caties te werken. De laptops van medewerkers moeten 
technisch geschikt zijn en er is nog een antwoord te geven 
op de vraag of Riwis cliënten met devices (tablets, laptops 
etc.) gaat voorzien of dat we dit mogen verwachten van de 
cliënt zelf. 
Ook willen we tot een goede werkwijze komen om 
de beeldzorg als integrale en aanvullende techniek te 
gebruiken bij de begeleiding.”

De reacties lopen uiteen, om een beeld te geven 
zijn uit interviews met cliënten en medewerkers 
de volgende citaten gekomen:

“Het inzetten van beeldzorg kan 
er voor zorgen dat in minder tijd 
een gelijke hoeveelheid of meer 
directe begeleidingstijd wordt 
ingezet.”
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WERkEN aaN vEILIgHEID

Wij vinden het van belang dat alle 
bewoners in een wijk als goede 
buren met elkaar kunnen leven. 
Het project ‘Nulmeting veiligheid en 

hygiëne’ ondersteunt dit streven. Dit 
project is gestart om alle woningen van 
Riwis opnieuw aan een inspectie te 
onderwerpen. We dienen te voldoen 
aan wet- en regelgeving betreffende 
brandveiligheid om zeker te weten 
dat alles op orde is en incidenten 
te voorkomen. Dit vraagt om een 
regelmatige check.

EIgEN REgIE
Cliënten spelen een grote rol in 
dit project, want zowel voor de 
mede werkers als voor de cliënten 
is het belangrijk dat we huisvesting 
aanbieden die goed op orde is. Om 
hier te komen helpen wij de cliënten 
in het kader van ‘eigen regie’ bij het 
voeren van een huishouding. Voor een 
groot aantal bewoners van Riwis is het 
leren van huishoudelijke vaardigheden 
namelijk een belangrijk thema.

SamENWERkINg 
Bij het aanleren van huishoudelijke 
vaardigheden gaat een groot deel van 
de aandacht uit naar de onderwerpen 
veiligheid en hygiëne in de kamers 
en panden. We wijzen cliënten op de 
mogelijke gevaren voor brand en ver-
vuiling. Onze facilitaire medewerkers 
hebben hiervoor samengewerkt met 
Arbodeskundigen zodat we er zeker van 
kunnen zijn dat alles volgens wet- en 
regelgeving klopt.

tRotS
Waar ik trots op ben is dat de inspectie 
zo snel en grondig uitgevoerd is en dat 
deze een aantal verbeterpunten heeft 
opgeleverd. Complimenten voor de 
betrokken medewerkers. Daarnaast zijn 
er binnen de teams acties uitgezet om 
cliënten intensiever te begeleiden op 
het voeren van een huishouding. Het 
idee om dit in collectieve leermodules 
te gaan aanbieden, wordt uitgewerkt. 
Ook wordt er nadrukkelijker aandacht 
besteed aan de grens tussen eigen 
regie en het activeren van cliënten.

Liesbeth Keppel, Manager Welzijn en Zorg

Door de veranderingen in de zorg zal het steeds 
vaker voorkomen dat mensen met een behoefte aan 
 onder steuning bij het dagelijks leven, in een wijk wonen 
samen met andere buurtbewoners. 
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ontwikkelingen in de zorg

riwis neeMt graag initiatief
Erna ten Have-Weustenenk MSM, Voorzitter Raad van Bestuur

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
in Nederland bouwt een aanzienlijk 
deel van de intramurale voorzieningen 
af. In de afgelopen jaren is al gestart 
met deze afbouw. Het streven is om 
in 2020 het totaal aantal bedden in 
de GGZ met een derde teruggebracht 
te hebben in vergelijk met het aantal 
in 2008. Deze afbouw is geen doel op 
zich. Het doel is wel om mensen met 
ernstige psychische aandoeningen 
meer kansen te bieden op een 
zelfstandig, gezond, veilig, sociaal en 
maatschappelijk leven en om hen 
meer in de gelegenheid te stellen in 
de samenleving te participeren als 
volwaardige burgers. 

betere inzet besCHikbare 
Middelen
Om dit doel te bereiken hebben de 
landelijke overheid en organisaties van 
zorgaanbieders, cliënten en financiers 
afspraken gemaakt om de beschikbare 
middelen anders en beter in te zetten. 
Hierop aansluitend hebben Riwis en 
GGNet twee jaar geleden het initiatief 
genomen onze visie op het ‘Zorg-

landschap GGZ’ in 2018 te schetsen. 
Dit houdt in dat wij ons toekomstbeeld 
hebben gegeven op de GGZ-zorg in al 
haar facetten (behandeling, begelei-
ding, wonen, scholing, werken e.d.). 
Het rapport ‘Ambulantisering…’ is uit-
gangspunt voor de toekomst aanvaard 
door de centrumgemeenten en door 
de verzekeraars. (Zie voor dit rapport: 
https://www.ggzzorglandschap2018.nl/
Documenten2/default.aspx)

Meer aMbulant
In het rapport wordt naast de visie 
op de toekomst ook de afbouw van 
intramurale GGZ (cure en care) op 
hoofdlijnen uitgewerkt. Deze afbouw 
van het aantal intramurale plaatsen 
naar meer ambulante ondersteuning 
grijpt uiteraard ook bij Riwis behoorlijk 
in, in de zorg voor deze groep 
kwetsbare mensen. Een groep waarvan 
overigens 93% zelfstandig (al dan niet 
met ondersteuning) woont, en waarvan 
elk jaar 25% vanuit een beschermde 
woonvorm de stap naar zelfstandig 
wonen maakt. 

Riwis zet zich in om de adviezen uit 
het rapport te realiseren. Met andere 
woorden: Riwis wil actief bijdragen om 
mensen met een psychische aandoe-
ning meer kansen te bieden op een 
zelfstandig, sociaal leven, participerend 
in de maatschappij! Twee onderdelen 
zijn daarbij belangrijk: 
• goede huisvesting;
• het stimuleren van een actief sociaal 

leven.

wat doen wij dan ConCreet? 
Goede huisvesting
Met de gemeente Apeldoorn hebben 
we het initiatief genomen om het 
NIBUD (Nationaal Instituut voor 
Budget voorlichting) te vragen het 
onderzoek ‘Betaalbaar zelfstandig 
wonen’ uit te voeren. Als meer mensen 
met een psychische aandoening zelf-
standig met begeleiding gaan wonen is 
het natuurlijk van belang dat er goede 
betaalbare woningen zijn. En het zelf-
standige leven moet zelf ook betaalbaar 
zijn. Wat is de financiële belastbaarheid 
van een cliënt die zelfstandig woont? 
Met welke kosten krijgen zij allemaal 

8 RIWISINBEELD



te maken? En hoe kunnen 
wij als organisatie deze 
mensen daarbij onder-
steunen? Het NIBUD-on-
derzoek heeft ons inzicht 
gegeven in deze vragen. 
Over de uitkomsten van dit rapport 
gaan wij in gesprek met de gemeenten 
in ons werkgebied.
Er blijkt helaas een structureel tekort 
aan betaalbare woningen voor mensen 
die zelfstandig willen wonen. We 
onder zoeken momenteel hoe we het 
vastgoed dat Riwis in haar bezit heeft 
optimaal in kunnen zetten.

Stimuleren van een actief sociaal leven 
Bij een sociaal en actief leven hoort 
een goed netwerk van mensen om je 
heen die vanuit hun beroep maar ook 
informeel voor je zorgen. Het eerste 
contact van mensen met zorgvragen 
verloopt vaak via via het Sociaal Wijk 
Team (SWT) van de gemeente waarin 
diverse zorgorganisaties samenwerken. 
Mensen kunnen er terecht voor 
ondersteuning bij problemen op allerlei 
gebieden: werk, inkomen, schulden, 
opvoeding, wonen en gezondheid. 
Ook de Ontmoetingsplekken in de 

gemeente hebben hierin 
een belangrijke functie: 
letterlijk een ontmoe-
tingsplek voor een kopje 
koffie, maar ook voor een 
training, of cursus. Riwis 

is volop betrokken bij de ontwikkeling 
hiervan. Voor de ontwikkelingen 
binnen geluk&co zie pagina 22.

inVesteren in saMenwerking
Riwis investeert in deze nieuwe vormen 
van samenwerking in de zorg. Wij 
zijn actief vertegenwoordigd binnen 
alle SWT’s in ons werkgebied en 
participeren ook in diverse FACT-teams 
die ambulant hulp aanbieden op het 
gebied van meervoudige en complexe 
problemen vanuit één team. 

stabilisering
Ook moeten we ons realiseren dat er 
een groep mensen is en blijft waarvoor 
het zelfstandig wonen met begeleiding 
geen optie is. Stabilisering van hun 
situatie is soms het maximaal haalbare. 
We onderzoeken of er grotere woon-
vormen moeten komen waar 24-uurs 
aanwezigheid en veiligheid kan worden 
geboden. 

op zoek
Al deze ontwikkelingen vragen veel van 
de cliënten, van de naastbetrokkenen, 
en zeker ook van de medewerkers 
van Riwis. Van medewerkers wordt 
verwacht dat zij in de wijze waarop 
zij hun werk doen de juiste bijdrage 
leveren aan het realiseren van deze 
ontwikkelingen. Met elkaar en in 
samenspraak met cliënten en naast-
betrokkenen zullen we op zoek moeten 
gaan naar de juiste werkvorm en 
organisatievorm die het beste aansluit 
op al deze ontwikkelingen.

We zijn als organisatie volop in 
ontwikkeling: samen met cliënten, 
naastbetrokkenen en medewerkers 
willen we actief meedenken met en 
bijdragen aan de ontwikkelingen om 
ons heen. 
De koers richting de toekomst is helder 
en onze inzet ook.
In het najaar wil ik, samen met het 
MT, een ontmoeting organiseren waar 
wij met elkaar op interactieve wijze 
de toekomst van Riwis verder gaan 
inkleuren. Ik verheug mij erop.
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eigen regie in de VVt voor medewerker en cliënt

DE WERkvLoER CENtRaaL
Harrie Meijer, Manager Zorg

FaSEN
Riwis VVT is in maart 2014 met een externe coach van 
De Werkvloer Centraal (Sabya van Elswijk) en een promo-
vendus van de universiteit van Amsterdam (Mark Smit) aan 
de slag gegaan met het door In voor zorg! gefinancierde 
project. Gedurende de periode van het project zijn een 
aantal fases te onderscheiden: de motivatiefase, de profes-
sionaliseringsfase en de fase van verbinden en borgen. 
Momenteel is vooral sprake van de fase van verbinden en 
borgen; het eigen maken van de principes van De Werkvloer 
Centraal.

DRIE SpEERpuNtEN
Riwis VVT profileert zich middels de Werkvloer Centraal 
als een organisatie waar mensen terecht kunnen voor alle 
vormen van zorg- en dienstverlening met hoge kwaliteit, 
maximale regie van de cliënt en vriendelijke en deskundige 
medewerkers. Concreet voor Riwis zijn drie speerpunten 
vastgesteld die als rode draad door alle fases heen lopen:
• Zelfredzaamheid van alle cliënten, wij ondersteunen hen 

bij hun ontwikkeling en nemen alleen over waar nodig. 
•  Samenwerking met familie en vrijwilligers, als partners in 

de zorg en welzijn van onze cliënten.
•  Ambassadeur zijn van Riwis: iedereen is trots op zichzelf 

en zijn collega’s, en weet wat Riwis aan cliënten te bieden 
heeft.

INFoRmatIE vERgaREN EN DELEN
Alle teams van VVT hebben sessies onder leiding van de 
coach gehad, er zijn klimaatscans uitgevoerd onder cliënten, 
naastbetrokkenen en medewerkers (De klimaatscan is een 
vragenlijst, die zich vooral richt op de beleving van de zorg 
en de beleving op werkervaringen). Deze sessies en scans 
hebben informatie opgeleverd die gedeeld zijn met cliënten, 
naastbetrokkenen en medewerkers in zogenaamde dialoog-
bijeenkomsten (in een dialoogbijeenkomst gaan cliënten, 
medewerkers en management samen om tafel om op deze 
manier de kwaliteit van de zorg te verbeteren). Per team zijn 

Zoals u al vaker gehoord of gelezen heeft, 
is sinds maart 2014 binnen de VVT de 
 Werkvloer Centraal van start gegaan. 
De Werkvloer Centraal (een initiatief van 
prof. dr. Anne-Mei The) heeft als basis-
gedachte dat goede zorg bepaald wordt 
door de relatie tussen de medewerker en 
de cliënt op de werkvloer. Dit baseren zij 
op wetenschappelijk onderzoek (een antro-
pologische studie van de Universiteit van 
Amsterdam) en jarenlange praktijkervaring.
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 Hoe word je de 

beste warme 

bakker?

het recept

   

1 Juiste ingrediënten
•	 Drie	speerpunten:
	 1.	 Zelfredzaamheid	van	alle	cliënten,	wij	ondersteunen	hen	
	 	 bij	hun	ontwikkeling	en	nemen	alleen	over	waar	nodig.
	 2.	 Samenwerking	met	familie	en	vrijwilligers,	als	partners	in	
	 	 de	zorg	en	welzijn	van	onze	cliënten.
	 3.	 Ambassadeur	zijn	van	Riwis:	iedereen	is	trots	op	zichzelf	en	
	 	 zijn	collega’s,	en	weet	wat	Riwis	aan	cliënten	te	bieden	heeft.
•	 Goede	motivatie
•	 Ontwikkeling	en	veranderagenda	van	het	team
•	 Dialoogbijeenkomsten

2 Goed mengen
•	 Speerpunten	zijn	terug	te	zien	in	dagelijkse	werkwijze
•	 Acties	om	speerpunten	te	realiseren	zijn	in	gang	gezet
•	 Medewerkers	kennen	elkaars	deskundigheid	en	maken	
	 er	gebruik	van
•	 Nieuwe	initiatieven	voor	samenwerking	binnen	en	buiten	
	 de	organisatie

3	 Op	juiste	temperatuur	en	tijd	bakken
•	 Zelfsturende	teams	werken	al	in	de	thuiszorg
•	 Netwerk	van	de	cliënt	is	actief	betrokken
•	 Kennisontwikkeling	en	verbreding	is	vanzelfsprekend

•	 De	cliënt	erg	tevreden	en	beveelt	‘bakker	Riwis’	overal	aan.

4	 Resultaat:	met	smaak	opeten
•	 Het	team	ontwikkelt	nieuwe	producten
•	 Er	blijven	nieuwe	klanten	komen
•	 Klanten	zijn	tevreden	over	de	bediening	en	het	product

eet smakelijk!
5	 Na	afloop:	lekker	nagenieten
Het	bakken	van	een	product	is	altijd	spannend:	juiste
ingrediënten?	Wel	goed	gemengd?	Juiste	temperatuur
gebakken?	En	niet	te	lang?	Het	is	gelukt!	Het	resultaat	
mag	er	zijn.	De	bakkers	die	hier	samen	met	de	klanten	
aan	meegewerkt	hebben	mogen	trots	zijn!

D
E 
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Presentatie van het project De Werkvloer Centraal
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vervolgens de aan/opmerkingen vertaald 
in een veranderagenda, die regelmatig 
besproken wordt op verloop en uitvoering. 
Hiernaast komen deze gegevens ook terug op 
het jaarcyclisch model van de jaarplannen en 
maandrapportages.

BEvINDINgEN uIt DE pRaktIjk 
Een van de bevindingen uit de dialoogbijeenkomsten die 
is vertaald naar de veranderagenda’s is bijvoorbeeld de 
opmerking van een bewoonster: “Wanneer medewerkers 
met elkaar praten in mijn bijzijn, voel ik mij buitengesloten”. 
Een andere bevinding was van een meneer, hij is slechtziend 
en kan soms zijn spullen niet terugvinden nadat de schoon-
maker iets had verplaatst of opgeborgen.

CoNFRoNtatIES mEt zICHzELF
Voor medewerkers zijn de dialoog bijeenkomsten soms 
confrontaties met zichzelf. Een reactie: “Ik ervaar het alsof 
me een spiegel voor gehouden wordt. Ik heb eigenlijk nooit 
de indruk van mezelf gehad dat ik zo’n gejaagde indruk 
maakte. Ik neem me voor om een volgende keer even rustig 
adem te halen en even in mezelf te keren, voordat ik bij de 
cliënt naar binnen ga. Ik mag dan misschien wel druk zijn, 
maar dat hoeft de cliënt niet te merken.”

EyEopENERS
Ook voor familieleden zijn dialoog bijeen-
komsten soms eyeopeners en gaan ze met 
zinvolle suggesties naar huis en nemen 
zich voor om zaken anders te gaan doen. 
Ze realiseren zich dan dat iets gaan doen 
met hun vader of moeder (bijvoorbeeld 

gebruik maken van de duofiets en een eindje fietsen) meer 
kan opleveren dan bij elkaar op het appartement zitten en 
niet goed weten wat je elkaar moet vertellen.

HEt vERvoLg
Speerpunt voor de komende tijd is het verbinden en borgen 
van de principes. Met name het regelmatig werken met 
de klimaatscan, de dialoogbijeenkomsten en de verander-
agenda’s staan hoog in het vaandel. Voor de zorginkoop 
2016 zijn de principes van De Werkvloer Centraal als 
kwaliteits instrument ingediend.

“ik ervaar het alsof 
me een spiegel voor 
gehouden wordt.”
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waaroM Culturele diVersiteit binnen riwis?
Binnen het werkgebied van Riwis wonen ongeveer 40.000 
mensen met een allochtone achtergrond. Een belangrijke 
groep mensen die net als de andere inwoners binnen 
onze gemeenten te maken kunnen krijgen met ernstige 
psychische aandoeningen. Het gaat in onze gemeenten om 
ruim 700 allochtone mensen met deze ernstige aandoening. 
Het blijkt echter dat zorgorganisaties over het algemeen nog 
onvoldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om 
goed om te gaan met de specifieke wensen van deze groep 
mensen. 
De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen om 
diversiteit als thema te kiezen op aandringen van verschil-
lende stichtingen die zichzelf niet herkennen in het huidige 
beleid. Twee zorgorganisaties gingen ons voor: De Goede 
Zorg en ’s HeerenLoo. Riwis draagt dit initiatief een warm 
hart toe en heeft daarom besloten zich hierbij aan te sluiten. 

Het doel van het programma is om vanuit kennis over de 
zorgvragen en culturele identiteit te komen tot zorg- en 
dienstverlening die aansluit bij wensen en verwachtingen 
van de groep allochtone cliënten.

Hoe wil riwis dit aanpakken? 
Binnen elk team is er een medewerker ambassadeur voor 
dit onderwerp. Een ambassadeur die samen met de andere 
ambassadeurs initiatieven neemt om de dienstverlening 
van Riwis goed aan te laten sluiten en een daadwerkelijke 
verbinding te laten maken met de wensen van (potentiële) 
allochtone cliënten. Een ambassadeur die kansen maar ook 
op te lossen knelpunten signaleert in de huidige dienstver-
lening. 
De ambassadeurs krijgen de komende maanden een training 
die uit 8 dagdelen bestaat en gegeven wordt door Jos Artz 
en Marrie Stoffer vanuit het project Variis. Naast een 
theoretisch gedeelte is er een praktisch deel waarbij mensen 
met een allochtone achtergrond hun ervaringen met de zorg 
zullen delen met de cursisten.  
Ondersteuning vanuit Riwis vindt plaats door onderge-
tekende; portefeuillehouder voor dit onderwerp. Vanuit 
Communicatie zal Arjanne van den Berg het project onder-
steunen. 

na de training
Uiteraard krijgt de training een praktisch vervolg binnen 
Riwis. Samen met de ambassadeurs zal ik na afloop van de 
training het vervolg binnen onze organisatie verder vorm-
geven in samenwerking met betrokkenen. 
Via Het Ritweetje en intranet houden de ambassadeurs jullie 
op de hoogte!

Culturele diVersiteit 
binnen riwis

Liesbeth Keppel, Manager Welzijn en Zorg
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goed leef- en 
leerklimaat 
geeft Betere 
Balans
Meer doen met minder geld, een welbekende term 
van het huidige wMo-tijdperk. Hoe doe je dit in een 
tijd waarin je te maken hebt met een klantgroep die 
complexer wordt?

gesprek met Liesbeth Keppel, Manager Welzijn en Zorg
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“Het komt er nu echt op aan de juiste zaken binnen een 
activerend klimaat te borgen”, vertelt Liesbeth Keppel.  

“Zo zijn we nu bezig met het inrichten van herstelonder-
steunende begeleiding binnen beschermd wonen. Vertaald 
in een activerend leef- en leerklimaat.”

Wat hoop je hiermee te bereiken?
“Het doel is om tot een bepaalde uniforme inrichting van het 
woonklimaat binnen beschermd wonen te komen. Zodat 
er een goed leef- en leerklimaat ontstaat waarbij mensen 
met complexe problematiek een duidelijke structuur wordt 
geboden om beter in balans te komen. Dit is in het huidige 
WMO-tijdperk nog belangrijker dan voorheen.”

Hoe wordt deze verandering door cliënten ervaren?
“Voor cliënten is het echt wennen. De vanzelfsprekendheid 
van voorheen: ‘er is alle tijd om rustig je weg te vinden’, is nu 
veranderd in proactief aan het eigen ontwikkelplan werken. 
Dit ontwikkelplan wordt opgesteld door de persoonlijk 
begeleider en de cliënt zelf. Daarna wordt deze vertaald in 
actiegerichte handelingen die een resultaat beschrijven. De 
cliënt is echt eigenaar van zijn eigen plan. De richtlijnen van 
het plan worden opgesteld in een dienstverlenings opdracht 
die het WMO-loket opstelt naar aanleiding van het keukenta-
felgesprek. Daar worden uren begeleiding aan gekoppeld en 
ook een termijn waarbinnen de resultaten gehaald moeten 
zijn.”

Wat betekent dit voor de manier van werken van zorg -
medewerkers?

“Het is belangrijk om de roosters zo in te richten dat we maxi-
maal succesvol zijn in het adequaat inzetten van mensen en 
middelen. Op de tijden die er toe doen. Dat zijn veelal de 

tijden rond het opstaan van cliënten en het begeleiden naar 
school, werk en daginvulling. En dan weer vanaf 15 uur tot 
23 uur, wanneer de cliënten weer terug komen.
‘Werken is de beste zorg’ is een slogan die bij ons ook daad-
werkelijk inhoud krijgt. Cliënten zijn gebaat bij een goede 
dagstructuur waar leren en werken deel van uitmaken.
Elk team heeft een basisplan in kaart gebracht samen met  
de beleidsondersteuner. Dat plan wordt vertaald in een 
basisrooster. Het rooster wordt vervolgens door het 
planbureau gecheckt op werktijden passend bij arbeids-
tijdenwet, maar ook op efficiency en doelmatigheid. Het is 
een intensief en complex proces dat ook leidt tot anders en 
slimmer werken.”

Hoe gaat het nu met dit project?
“Teams kunnen er trots op zijn dat na de reorganisatie van 
vorig jaar oktober, veel is veranderd in houding, gedrag 
en vaardigheden. Er is op alle fronten hard gewerkt om 
WMO-proof te worden. De cursus Veranderkunde heeft 
bijgedragen aan meer zelfvertrouwen, eigen regie en geloof 
in eigen kunnen. Als de basisinrichting gereed is, kunnen 
we verder bouwen aan zelforganisatie voor medewerker 
en cliënt.
Elk team heeft een eigenheid door de cliënten die er wonen. 
Samen zijn we Riwis en staan we voor eigentijdse en herstel-
ondersteunende begeleiding.”

Welke aandachtspunten heb je voor het komende half jaar?
“We bereiden ons voor op zelforganisatie en het inrichten van 
de drie pijlers: leren, werken en wonen in programma’s met 
een kop en een staart.”
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 zorgverkoop
EEN BELaNgRIjk EN CompLEx pRoCES

Liesbeth Keppel, Manager Welzijn en Zorg

EEN vak mEt EEN EIgEN 
DESkuNDIgHEID
Zorgverkoop is een vitaal en complex 
geheel waar we steeds meer ervaring 
mee krijgen. Toch is het ook een vak 
met een eigen deskundigheid. Daarom 
hebben we er voor gekozen om een 
zorgverkoper te werven. Dit is goed 
gelukt en we laten ons vanaf septem-
 ber bijstaan door een zorgverkoper 
met jarenlange ervaring op strategisch 

niveau. Naast de zorgverkoop zelf 
blijven er nog veel activiteiten over 
waar een team van mensen een rol 
in speelt, zodat we het totale proces 
logistiek geoptimaliseerd en adequaat 
hebben ingericht.

vRaag EN aaNBoD
Sinds vorig jaar 2014 hebben we 
ervaring met zorgverkoop. Binnen de 
gemeenten waar we werkzaam zijn 
brengen we onze dienstverlening onder 
de aandacht en hebben we de ambitie 
om ons werk maximaal te continueren 
voor cliënten en naastbetrokkenen. Het 
betekent dat we elke maandagmorgen 
een uur besteden aan het grote digitale 
planbord om alle bewegingen van de 
zorgverkoop in kaart te brengen en pas-
sende acties uit te zetten. Bijvoorbeeld: 
Wat vraagt Doetinchem, wanneer 
moet het geleverd zijn, wat is daar voor 
nodig, wie gaat wat doen? Of: Wat is 
er gewijzigd in de raamovereenkomst 
jeugd van de gemeente Apeldoorn. 
In feite hebben we voor beschermd 

Zorgverkoop is een proces van 
levensbelang. Het doel van 
zorgverkoop is een duurzaam 
Riwis waarbij er voldoende 
inkomsten zijn om de zorg 
en begeleiding te leveren die 
nodig is voor een complexe 
klantgroep.
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wonen met twee regiogemeenten 
van doen: Apeldoorn en Doetinchem. 
Zij zetten samen met de omliggende 
gemeenten de lijnen uit qua inhoud 
en financiën. 
De zorgverkoop van VVT is weer een 
heel ander proces omdat dit groten-
deels gebeurt in het kader van de 
wet langdurige zorg en voor een klein 
gedeelte binnen de WMO.

FoCuS EN DISCIpLINE
We gaan nu het tweede jaar zorgver-
koop ervaren en hebben veel geleerd 
van de complexiteit van het maatwerk 
dat elke keer weer geleverd moet 
worden. Het samenspel tussen de ver-

koop, het inrichten van 
werkbare processen, 
de juridische compo-
nent en het facturatie 
proces zijn allen even 
belangrijk en vragen veel focus en 
discipline van alle betrokkenen. En niet 
in de laatste plaats de vertaling van de 
verkoop in een goed zorgleefplan op 
cliëntniveau. Het is dus een hele keten 
van werkzaamheden met veel kritische 
processen die om veel nauwkeurigheid 
vragen en steeds onder grote tijdsdruk 
plaatsvinden.

INDIvIDuEEL 
zoRgINkooppRoCES
Cliënten hebben hun eigen ervaringen 
met dit nieuwe WMO zorgverkoop 
proces. Zij worden uitgenodigd 
aan de keukentafel en nemen vaak 
een begeleider of naastbetrokkene 
mee. Zodat de noodzakelijke zorg en 
begeleiding ook daadwerkelijk in de 
dienstverleningsopdracht komt te 
staan. Cliënten hebben als het ware 

ook een individueel 
zorginkoopproces en 
dienen goed toegerust 
hun verhaal te doen. 
Dit draagt ook weer bij 

aan hun geloof in eigen kunnen. Want: 
Is de cliënt in staat een realistisch beeld 
te geven over de eigen problematiek 
en weet hij of zij tijdig hulpbronnen in 
te schakelen?

vooRuItBLIk
Er komt na een jaar meer tijd voor 
de inhoudelijke gesprekken met 
gemeenten. Als alle randvoorwaarde-
lijke zaken zijn ingericht komt er ruimte 
voor verbeteringen op basis van een 
gedeelde visie. Zo hebben we voor 
de vakantie uitgebreide werksessies 
met de accounthouders van Apel-
doorn gehouden om de kennis over 
beschermd wonen verder uit te diepen 
en te vertalen in een helder financieel 
pakket.

“Cliënten hebben 
een individueel 
zorginkoopproces en 
dienen goed toegerust 
hun verhaal te doen.”
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thuiszorg

voLop IN BEWEgINg
Harrie Meijer, Manager Zorg

Vanaf 1 januari 2015 is de verpleging, 
verzorging en thuiszorg ondergebracht 
bij de Zorgverzekeringswet. Tot die tijd 
was thuiszorg een AWBZ-voorziening, 
waarbij het Centrum Indicatie Zorg een 
indicatie uitschreef voor persoonlijke 
verzorging, verpleging of begeleiding, 
veelal vertaald in een bepaalde klasse, 
dat wil zeggen: begeleidingsuren. 
Sinds 1 januari dit jaar betekent dat de 
verpleegkundigen in de thuiszorg van 
Riwis nu de indicatie voor de Zorgverze-
keringswet zelf gaan opstellen.

mEDEWERkERS uItRuStEN
Eigen regie, ontzorgen, inzet van 
mantelzorg en zo lang mogelijk thuis 
wonen; dat zijn de belangrijkste uit-
gangspunten van de participatiemaat-
schappij. En bij de indicatieverstrekking 
vanuit de Zorgverzekeringswet dient er 
een medisch-verpleegkundige nood-
zaak te zijn. De rol en de taak van de 
verzorgenden en de verpleegkundigen 
ontwikkelt zich steeds meer naar een 
spilfunctie in de wijk en vraagt meer 

van de zorgvragers en mantelzorgers. 
Om medewerkers in de thuiszorg 
hiervoor uit te rusten volgen zij de 
opleiding Verpleegkunde. De verpleeg-
kundigen en de zorgcoördinatoren 
hebben een training gevolgd om de 
Omaha-classificatiemethode te kunnen 
gebruiken.
 
omaHa
De Omaha-classificatie is een 
hulpmiddel om te communiceren met 
een cliënt en wel op zo’n manier dat 
de vraag van de cliënt, de acties die 
daaruit voortvloeien en de resultaten 
helder worden. Dankzij de training en 
de ervaring van de Omaha-systematiek 
hebben de zorgcoördinatoren en 
verpleegkundigen afgelopen maanden 
onder supervisie van een hbo-verpleeg-
kundige alle thuiszorgcliënten opnieuw 
geïndiceerd. Ook zijn alle zorgplannen 
en zorgafspraken opnieuw vastgelegd 
in het zorgleefplan. Dit was een 
afspraak uit de zorginkoop 2015 voor 
de thuiszorg.

aNDER pERSpECtIEF
Terugblikkend geven zorgcoördinatoren 
en verpleegkundigen aan dat het veel 
werk was om alle thuiszorgcliënten 
opnieuw te indiceren, maar dat dit 
ook een leuk en leerzaam proces 
was. Vooral het vanuit een ander 
perspectief kijken naar de cliënt, 
namelijk vanuit het participatiemodel, 
was erg interessant. ‘Wat kan de cliënt 
zelf en hoe kan ik de mantelzorgers 
meer betrekken?’ Dit was soms ook 
confronterend, vooral als blijkt dat er 
minder professionele zorg nodig is en 
meer mantelzorg. Voor cliënten en 
mantelzorgers betekent dit het nemen 
van meer eigen verantwoordelijkheid 
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en eigen regie. Zorgcoördinatoren en 
verpleegkundigen moeten dit kunnen 
overbrengen aan de cliënt en zijn 
mantelzorgers.

uIt jE ComFoRtzoNE
Het is het boeiend om de medecolle-
ga’s van thuiszorg te stimuleren om op 
een andere manier te werken. Voor 
veel medewerkers betekent deze 
manier van werken namelijk dat ze uit 
hun comfortzone stappen. Ze hebben 
vaak vele jaren op een verzorgende 
manier gewerkt en zijn opgeleid als 
zelfdoeners en ‘allesweters’. Zij leren nu 
de cliënt en zijn mantelzorgers meer en 
meer aan het eigen roer te laten, hen 
zelf keuzes te laten maken.

WIjkvERpLEEgkuNDIgE
Ook zijn we sinds januari een van de 
partijen om de niet toewijsbare zorg in 
de gemeente Brummen uit te voeren. 
Niet toewijsbare zorg is zorg die niet 
toe te wijzen is aan een individuele 
persoon. Deze functie is vooral gericht 
op de samenwerking met het sociaal 
domein (in Brummen is dat het Team 
Voor Elkaar), de eerstelijnszorg en de 
collega-zorgorganisaties. Bij Riwis is 
een hbo-wijkverpleegkundige in dienst 
gekomen. Zij heeft als het ware een 
poortwachter-functie voor het wonen, 
welzijn en de zorg in de wijk. Preventie 
en bekend zijn met wat er ‘achter de 
deuren’ in de wijk speelt, zijn belang-
rijke onderwerpen in het werk van de 
wijkverpleegkundige.
De wijkverpleegkundige is afgelopen 
periode vooral bezig geweest met 
kennismaken met het sociale team, 
de huisartsen en de praktijkondersteu-
ners. Inmiddels neemt zij als vast lid 
deel aan de casuïstiekbespreking van 
het sociaal wijkteam. Daarin brengt zij 
haar expertise vanuit de wijkverpleeg-
kundige zorg en de GGZ mee. Door alle 
partijen wordt dit als meerwaarde gezien.

SCaN
In samenwerking met de gemeente 
Brummen, de eerstelijnszorg en met 
collega-organisaties wordt nu een scan 
gemaakt van de gemeente Brummen 
om de huidige en de toekomstige 
problematiek in kaart te brengen. 
Hierin wordt met name preventief 
werken het uitgangspunt: ‘Hoe kun 
je voorkomen dat een inwoner een 
zorgvrager wordt?’
Kortom, de thuiszorg in Brummen 
en Eerbeek is volop in beweging. Het 
vraagt veel aan eigen initiatief, eigen 
kracht van de medewerkers. Dus: laten 
we vooral geloven in ons eigen kunnen!

Eliana Barahinduka, thuiszorghulp Riwis
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95%gezond

ee

n verantwoordelijkheidvan ons allemaalDe reorganisatie in het derde kwartaal 
2014, is opgevolgd door ‘Verander-
kunde’ voor alle medewerkers GGZ en 
het project ‘Werkvloer Centraal’ voor 
alle medewerkers VVT. Het eerste half 
jaar in 2015 heeft gelukkig een andere 
focus gehad dan reorganisatie. Een 
aantal projecten heeft de focus binnen 
Riwis meer gelegd op de kwalitatieve 
ontwikkeling van medewerkers. 
Enkele projecten vanuit HRM belicht:
• Gezondheidsbeleid en oplossings-

gericht verzuimmanagement
• Functioneringsgesprekken
• MTO tussenmeting

Al deze projecten hebben het doel dat 
alle medewerkers vanuit eigen regie in 
het werk staan. Tevreden, duurzaam 
vitaal en vanuit de eigen kracht /
kwaliteiten, gericht op de ontwikkeling 
van de zorg en dienstverlening aan 
onze cliënten.
Vanuit het MTO in mei 2015 kreeg 
Riwis informatie van de waardering 
van medewerkers over de organisatie 
en de ontwikkelpunten. Het is prachtig 
om te zien dat na de reorganisatie 
de tevredenheid van medewerkers 

is gestegen. Medewerkers hebben 
aandacht en betrokkenheid ervaren in 
de reorganisatieperiode. Communicatie 
blijft echter een aandachtspunt.

Wat WE HopEN tE BEREIkEN
Ik geloof er sterk in dat Riwis tópzorg 
en dienstverlening biedt als alle 
medewerkers vanuit hun kwaliteit, 
kracht en eigen regie diensten verlenen 
aan de cliënt. 

In de dagelijkse routine is het lastig om 
de focus te houden op zowel de dienst-
verlening aan de cliënt als de eigen 
ontwikkeling. HRM hoopt medewerkers 
te steunen in hun ontwikkeling:
• In functioneren: met een goed 

systeem dat de focus legt op 
ontwikkelpunten en kwaliteiten van 
medewerkers. 

• In vitaliteit: met een gezond-
heidsbeleid en oplossingsgericht 
verzuimmanagement waardoor de 
medewerker, ook als hij/zij ziek is, 
vanuit eigen verantwoordelijkheid 
en regie, zo veel mogelijk kan 
bijdragen in het werk.

HoE DE 
vERaNDERINg DooR 
CLIëNtEN ERvaREN WoRDt
Wat ik me voor kan stellen is dat het 
voor cliënten van Riwis goed is te zien 
dat een proactief ontwikkelplan niet 
alleen van belang is voor een cliënt, 
maar ook voor medewerkers. Om 
goede diensten te kunnen verlenen, 
vraagt Riwis alle medewerkers regie te 
voeren op hun eigen ontwikkeling in 
het werk en op hun gezondheid. En dat 
komt uiteraard de cliënten ten goede!

Wat DIt BEtEkENt vooR 
DE maNIER vaN WERkEN 
vaN mEDEWERkERS
Voor medewerkers is het echt wennen. 
De vanzelfsprekendheid van voorheen, 
is nu veranderd in proactief aan je 
eigen ontwikkeling en gezondheid 
werken. 

Na het starten van oplossingsgericht 
verzuimmanagement zijn de geluiden 

gEzoNDE EN tEvREDEN mEDEWERkERS 
FuNCtIoNEREN BEtER

Irma Bronkhorst, Manager HRM
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95%gezond

ee

n verantwoordelijkheidvan ons allemaal

van medewerkers die worden begeleid 
met de methodiek positief. Er wordt 
aangegeven dat het prettig is dat 
er aandacht voor hen is. Ook is het 
prettig toe te leven naar een stip op 
de horizon, waarop een medewerker 
verwacht weer volledig het eigen werk 
te kunnen doen. Dat geeft houvast in 
het herstel. Een enkele medewerker 
en een aantal leidinggevenden zien in 
de methodiek veel parallellen met de 
Herstel Ondersteunende Begeleiding. 
Dat vond ik het belangrijkste signaal 
dat we de juiste methodiek hebben 
gekozen. 

HoE HEt Nu mEt DE pRojECtEN 
gaat
Waar de methodiek sterk aansluit en 
herkenbaar is, zie ik dat de discipline 
om te registreren behoorlijk achterblijft. 
Dit geldt voor zowel de registratie van 
verzuimbegeleiding als de functione-
ringsgesprekken.

Een voorbeeld op het gebied van 
functioneringsgesprekken:
Alle medewerkers hebben in april 
een uitnodiging gekregen om zelf het 
werkproces in mijn Riwis te starten 
voor het functioneringsgesprek. Er zijn 
ongeveer 200 werkprocessen in gang 

gezet voor het voeren en registreren 
van functioneringsgesprekken. Dat is 
ongeveer een derde van de medewer-
kers van Riwis. Er is echter nog geen 
10% van de functioneringsgesprekken 
afgerond.

oNzE aaNDaCHtSpuNtEN 
vooR HEt komENDE HaLFjaaR
Van alle medewerkers wordt verwacht 
dat zij het komende half jaar een 
functioneringsgesprek hebben gehad 
en daarmee een heldere focus op de 
kwaliteiten die eenieder in kan brengen 
in optimalisering van de zorg- en 
dienstverlening naar de cliënten. Elk 
functioneringsgesprek staat geregi-
streerd in Mijn Riwis. 

Daarnaast dient oplossingsgericht ver-
zuimmanagement zo te zijn ingevoerd, 
dat elke medewerker, vanuit eigen 
regie, de verantwoordelijkheid neemt 
zoveel mogelijk zijn/haar werk te 
kunnen doen. Mijn Riwis ondersteunt 
medewerker en leidinggevende om de 
verzuimbegeleiding goed te kunnen 
voeren en registreren. 
Ik ben er van overtuigd, dat met een 
consequent gedisciplineerd gebruik 
van zowel functioneringsgesprekken, 
gezondheidsbeleid als oplossings-
gericht verzuimmanagement, Riwis 
trots kan zijn op de kwaliteit van de 
zorg en dienstverlening van al onze 
medewerkers en we jaarlijks minimaal 
95% gezonde medewerkers hebben!
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ontwikkelingen binnen geluk&co

HoE komEN CLIëNtEN 
zELF aaN HEt StuuR? 

Liesbeth Keppel, Manager Welzijn en Zorg

We willen de kennis en diversiteit van 
ons werk in tact houden en daar waar 
mogelijk zelfs verbeteren. Dat leidt tot 
de volgende activiteiten:
Werken&co: de trajectbegeleiders van 
Riwis worden aan de teams gekoppeld 
zodat de samenwerking tussen 
begeleiding en werk wordt verbeterd. 
Elke trajectbegeleider heeft een eigen 
eenheid/regio waarbinnen de expertise 
van bedrijven en stageplaatsen 
aanwezig is. Ook wordt het vrijwilligers-
werk belegd bij trajectbegeleiding.
Groen&co verbindt zich aan de ontwik-
kelingen in de stad Apeldoorn en doet 
mee in de keten die nu wordt ingericht 
samen met andere organisaties.
Klus&co speelt een belangrijke rol 
in de Ketelboetershoek, samen met 

GGnet. Dit zal de keten-techniek 
worden waaraan ook andere partners 
deelnemen.
Beeld&co werkt onder leiding van 
een extern deskundige toe naar een 
zogenaamde ‘social firm’. Een sociaal 
bedrijf dat bedrijfsmatig goed en 
verantwoord kan werken.
Leren&co zal vooral de leercarrousel 
gaan ontwikkelen. Zodat cliënten 
in collectieve leerprogramma’s alle 
basisvaardigheden kunnen leren die 
nodig zijn om actief te participeren. 
Vervoer&co zal qua dienstverlening 
worden gekoppeld aan het facilitaire 
team van Riwis. 
Start&co werkt in Doetinchem aan 
een eigen werkwijze en netwerk. 
Het specialisme om te werken met 

jongeren met ASS-problematiek wordt 
in de gemeente steeds beter herkend 
en erkend. De verbinding van WMO en 
de participatiewet is noodzakelijk om 
het financieel verantwoord te kunnen 
doen.

zELF aaN HEt StuuR
Met deze ontwikkelingen gaan we 
door op de ingeslagen weg. Hoe 
komen cliënten zelf aan het stuur? Dat 
is steeds de uitdaging. Mooie voor-
beelden daarvan zijn Jordy en Richard 
die zich in drie jaar enorm hebben 
ontwikkeld. Zij waren uitgenodigd om 
bij de externe audit GGZ hun verhaal te 
doen. De portfolio’s kwamen op tafel 
en zij showden wat ze allemaal gedaan 
hadden en welke leerdoelen ze al 
behaald hebben.

Binnen Riwis hebben we vier jaar erg hard gewerkt om 
samen met De Passerel mooie leerwerk bedrijven op te 
zetten die voldoen aan de leervragen van de cliënten. 
De ont wikkelingen komen nu we vanuit een ander 
financieel kader werken in een stroomversnelling.

Richard Telgen van beeld&co
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gELuk&Co 
geluk&co is een 
samenwerkings-
verband van riwis 
en de passerel. de 

aparte onderdelen van geluk&co zijn 
herkenbaar aan de toevoeging &co. 
geluk&co biedt praktische hulp op 
het gebied van werken, leren of vrije 
tijd. luisteren naar wat de wensen 
zijn, bespreken van de mogelijk-
heden en daarna aan de slag gaan, 
is hun werkwijze.

de visie van geluk&co is dat 
iedereen graag wil meedoen in de 
maatschappij en erbij wil horen. Men 
wil werken, een opleiding volgen, 
andere mensen ontmoeten of een 
leuke hobby hebben. als men een 
beperking heeft, lukt het soms niet 
om dit zelf te regelen. geluk&co 
helpt mensen hierbij verder.

geluk&co werkt samen met 
bedrijven, scholen en andere orga-
nisaties en is actief in apeldoorn en 
omgeving.

gaS gEvEN BIj BEELD&Co 
Richard heeft zijn eigen werkmethodiek 
ontwikkeld om zijn leerweg af te 
stemmen met de werkcoach, de 
persoonlijk begeleider, de ouders en de 
sociaal verpleegkundige.
Hij roept hen een keer per twee 
maanden samen, maakt de agenda 
en ook het verslag. Richard: “Zo weet 
iedereen wat ik doe, wat ik wil, hoe ik 
het wil en wat ik van een ieder nodig 
heb. Daarvoor kon ik gas geven bij 
beeld&co, werd ik afgeremd door mijn 
begeleider en vonden mijn ouders 
weer iets anders. Nu heb ik zelf het 
roer in handen en voel ik me steeds 
zekerder worden. Hier groeit een nieuwe 
Richard-methodiek die cliënt proof is!”

mEDEWERkERS gEStERkt
De medewerkers van geluk&co zijn zelf 
ook enorm gesterkt in eigen regie. Zij 
weten hun speelruimte optimaal te 
benutten en brengen met hun enthou-
siasme en kennis veel mensen in en om 
Riwis in beweging. Zo is er een groot 
netwerk van ruim honderd bedrijven in 
de regio die willen samenwerken. We 
zijn op het Zwitsal-terrein vertegen-
woordigd en doen mee aan innovatieve 
projecten.

WERkEN IS DE BEStE zoRg...
…en dat is het succes van geluk&co. 
Zonder werk en zinvolle dagactiviteit 
is begeleiden niet goed mogelijk. Dat 
heeft in Doetinchem geleid tot de 
oprichting van start&co. De kracht van 
Riwis is dat we het wonen succesvol 
kunnen maken omdat we leren en 
werken net zo belangrijk vinden.

tRotS
Ik ben trots op de ontwikkeling van 
cliënten door medewerkers die zich 
met veel enthousiasme inzetten om 
samen met hen het maximale resultaat 
te behalen.
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gericht onderzoek 
Voor cliënt  
en medeWerker
Floris de Koning, Bureau Apeldoorn

 bureau apeldoorn 
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Wij zoeken het zelf uit!

Bureau

Met als motto ‘wij zoeken het zelf uit’ pakt Bureau Apeldoorn 
onderzoeksvragen op vanuit de zorg. Riwis zelf is op dit 
moment de belangrijkste opdrachtgever. Daar moet in de 
nabije toekomst verandering in komen. Met alle verande-
ringen en bezuinigingen in de zorgsector denken we dat we 
in een behoefte voorzien. 

begrijpelijke enquête
Bij Bureau Apeldoorn werken mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Mensen die ieder op hun eigen manier 
ervaring hebben met de zorg. Vanuit die expertise kunnen 
zij zich goed inleven in de materie. Zo kunnen we inschatten 
hoe je een enquête begrijpelijk houdt voor de doelgroep.  
Of waar zorgverleners tegenaan kunnen lopen in de 
dagelijkse praktijk. 

ontMoetingsplekken
Bureau Apeldoorn is met meerdere onderzoeken tegelijk 
bezig. We werken in kleine teams. Bij wijze van oefening 
is er onderzoek gedaan naar de faciliteiten van locatie de 
Markweide. Dat er dankzij dit onderzoek nu gescheiden 
toiletten aanwezig zijn zien we zelf als onze grootste 
verdienste tot nu toe.

sinds februari van dit jaar bestaat 
bureau apeldoorn. de provincie 
gelderland heeft voor dit 
project subsidie gegeven. Vanaf 
de Markweide zet een jong team 
een onderzoekbureau op touw. 
Specifiek gericht op de zorg, 
met ervarings deskundigheid 
als belangrijkste wapen. alle 
kinderziektes van een start-up 
ten spijt heeft bureau apeldoorn 
een goed eerste half jaar achter 
de rug.
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Andere analyses zijn iets serieuzer van aard. Nadat Bureau 
Apeldoorn verschillende ontmoetingsplekken binnen 
Apeldoorn onder de loep heeft genomen, werken we nu 
aan een vervolgonderzoek. Met medewerking van de 
gemeente kijken we naar de ervaringen van bezoekers van 
acht specifieke ontmoetingsplekken, een zorgaanbod dat 
sinds januari 2015 erg is veranderd. 

VaardigHeden
Naast het werk als onderzoeker leren de medewerkers 
van Bureau Apeldoorn ook aanverwante vaardigheden. 
Het schrijven en presenteren van onderzoeksverslagen 
bijvoorbeeld. Het betrokken zijn bij het opstarten van een 
nieuw bedrijf brengt ook grote uitdagingen met zich mee. 
Zo zijn we dus in staat om op micro- en macroniveau 
onderzoek te doen naar de belevingen van zowel cliënten 
als medewerkers, naar wat het probleem is en naar wat de 
oplossing zou moeten zijn. 

“naast het werk als onderzoeker 
leren de medewerkers van 
bureau apeldoorn ook 
aanverwante vaardigheden.”
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Een gesprek met Regina Dallinga, Manager Financiën & Informatisering

Wat is het doel van de ICT-ontwikkelingen?
“Door middel van digitalisering willen we de eigen regie 
versterken van medewerkers in het primaire 
proces maar ook de processen binnen F&I zelf 
verbeteren en de eigen regie van de teams 
binnen F&I versterken.”

Wat zijn concrete voorbeelden van deze 
 ontwikkelingen?

“Achter de schermen is hard gewerkt om mede-
werkers beter te faciliteren. Zo zijn we bezig met 
het creëren van persoonlijke e-mail accounts 
voor alle medewerkers in het primaire proces, rusten we 
laptops uit met de mogelijkheid voor beeldzorg, zijn we 
bezig met het faciliteren van filmpjes kijken via het netwerk, 
dit werkt ook ondersteunend voor e-learning. En wat ook 
een mooi voorbeeld is, is het maandelijks opleveren van een 
zogenaamd dashboard op teamniveau. Het dashboard helpt 
bij het inzicht geven in de geleverde productie en ingezette 
formatie, maar ook de voortgang met betrekking tot HKZ en 
projecten. Deze dashboards worden maandelijks besproken 
door de adviseurs Planning en Control, HRM en Staf met de 
teamleiders. Teams krijgen hiermee inzicht in hun resultaten 

en kunnen zelf verbeteracties formuleren. Hiernaast zijn we 
ook druk met de doorontwikkeling van bestaande platforms, 
zoals QIC, waarbij gebruiksvriendelijkheid voor de medewer-
kers een belangrijk uitgangspunt is.”

Wat heeft de cliënt aan deze  digitalisering?
“Doordat medewerkers beter gefaciliteerd worden kunnen zij 
meer tijd besteden aan de contacten met de cliënten.”

Tenslotte: Waar ben je trots op? 
“De overheveling naar de WMO heeft niet 
alleen grote implicaties voor het primaire 
proces maar ook voor de ondersteunende 
diensten. De door de gemeentes gestelde 
voorwaarden (per gemeente ook nog 
eens verschillend) rondom registratie en 
verantwoording hebben grote implicaties 
voor de inrichting van de systemen waar 

Riwis mee werkt en voor de werkprocessen. Ondanks het 
krappe tijdsbestek is het gelukt om dit te realiseren. Naast 
de reguliere werkzaamheden heeft iedereen vol ingezet op 
verbeteren van de werkzaamheden om tot meer effectiviteit 
en efficiëntie te komen. Misschien zijn niet al deze kleine 
stappen direct merkbaar voor medewerkers, maar vele 
kleine stappen maken uiteindelijk wel een grote.
Ander punt van trots is dat het team F&I met het vertrek van 
de teamleider meer eigen regie heeft gekregen. Inhoudelijk 
stemmen zij nu het werk met elkaar af en dit leidt tot mooie 
initiatieven!”

iCt-ontwikkelingen 
ondersteunen eigen regie

De ontwikkelingen op het gebied van ICT 
volgen elkaar ook intern in de organisatie rap 
op. Welke ontwikkelingen dit zijn, dat vragen 
we Regina Dallinga.
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Robin Stoks, Communicatie

Vier keer per jaar rolt de Iselbode van 
de persen: een blad voor de cliënten 
van Tolzicht en De Beekwal met ruim 
50 pagina’s, in twee edities met een 
oplage van ongeveer 700 stuks. 

Het bijzondere aan dit blad is dat de 
redactie hoofdzakelijk bestaat uit 
vrijwilligers die nagenoeg alle kopij zelf 
schrijven en ook zelf de foto’s maken. 
Het enthousiasme van hen om verslag 
te doen van alle activiteiten op Tolzicht 
en de Beekwal is zo groot, dat we 
geregeld zo veel kopij binnenkrijgen dat 
we hier twee exemplaren mee kunnen 
vullen!

Wat het blad nog specialer maakt is 
dat de opmaak sinds dit jaar helemaal 
wordt verzorgd door medewerkers van 
beeld&co. Een blad voor cliënten VVT 
inhoudelijk gemaakt door vrijwilligers 
VVT, vormgegeven door een mede-
werker van beeld&co en gedrukt door 
beeld&co: prachtig toch? 

En wat doet Riwis nog, vraag je je 
misschien af? Ons ideaal is de rand-
voorwaarden rond inzet van commu-
nicatie(middelen) zo te organiseren 
en coördineren dat mensen er vanuit 
eigen regie gebruik van kunnen maken. 
De Iselbode is daarbij een mooi 
voorbeeld van de richting die we op 
willen! 

iselbode: voorbeeld van eigen regie

vRIjWILLIgERS vvt makEN 
BLaD vooR CLIëNtEN

“de iselbode is een mooi 
voorbeeld van de richting 
die we op willen!”

Redactievergadering van de Iselbode
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CLIËNTPORTAAL

2: Cliëntportaal

“Het doel van het Cliëntportaal is drieledig. Ten eerste zorgt 
het Cliëntportaal er voor dat cliënten en naastbetrokkenen 
op een klantvriendelijke wijze toegang hebben tot het 
cliëntendossier, dit alles in overeenstemming met de 
wet- en regelgeving daarover. Ten tweede participeren de 
cliënten door het Cliëntportaal bij de totstandkoming van 
hun zorgleefplan en zijn zij meer betrokken bij de realisatie 
van de rapportages. Ten derde, via het portaal kunnen wij 
gericht digitaal informatie verstrekken aan zowel cliënten 
als naastbetrokkenen.”

Wat vinden cliënten van het Cliënt portaal?
“Voor de totstandkoming van het Cliënt portaal wordt deze 
uitvoerig getest door een panel van onder andere cliënten. 
Een van hen zei hierover het volgende ‘Door gebruik te 
maken van het Cliëntportaal kan ik, als cliënt, op ieder 
voor mij geschikt moment mijn dossier inzien. Hierdoor 
kan ik mijn eigen proces volgen en meedenken in hetgeen 
mijn begeleider opschrijft. Ik kan dan ook direct zien of 
hetgeen besproken is ook door ons allebei op dezelfde wijze 
begrepen is. 
Het deelnemen aan de pilot van het Cliënt portaal was erg 
leuk en zinvol. We kregen de gelegenheid om te testen en 
verbeterpunten aan te leveren. Het is erg leuk om te zien 
dat enkele punten al toegepast zijn en ik ben er blij mee dat 
Riwis besloten heeft het cliënt portaal te gaan gebruiken.”

En wat betekent deze ontwikkeling voor medewerkers? 
“Doordat cliënten straks regelmatig mee kunnen kijken in de 
rapportages zal er meer interactie ontstaan tussen cliënt en 
begeleider.”

Waarom is het Cliëntportaal zo belangrijk?
“Het Cliëntportaal wordt echt een portaal voor de cliënt. 
Doordat zij deelgenomen hebben aan de pilot en mee-
denken over de implementatie wordt dit vormgegeven 
vanuit de visie van de cliënten. Dit draagt bij aan de eigen 
regie van de cliënt. Cliënten leveren een grote bijdrage aan 
het ontwikkelen van het promotiemateriaal en de werkin-
structie: ‘Geloof in eigen kunnen’ staat hier voorop!”

Welke wensen heb je voor het komende half jaar? 
“De deelnemers van de pilot zitten boordevol ideeën voor 
doorontwikkeling van het Cliëntportaal. Voorbeelden hiervan 
zijn nieuwsitems, een informatieplatform, interactief gebruik.
Gezamenlijk is wel afgesproken dat we ons eerst richten op 
de implementatie en vervolgens weer aan de slag gaan met 
de nieuwe ideeën.”

Tenslotte: waar ben je trots op? 
“De deelnemers aan de pilot zijn er trots op dat mede door 
de grote inzet en inbreng van hen het Cliëntportaal daad-
werkelijk tot stand gaat komen!”

e-HealtH Vergroot eigen regie

Een andere vorm van E-Health die ingezet wordt binnen Riwis 
is het Cliëntportaal. Dianne Harmsen vertelt hier meer over.

Een gesprek met Dianne Harmsen, Beleidsadviseur
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de belangrijkste driehoek
NaaStBEtRokkENEN - CLIëNt - BEgELEIDER

Liesbeth Keppel, Manager Welzijn en Zorg

In de enquête van de Naastbetrokkenenraad van eind 
2014 hebben vele naastbetrokkenen aangegeven dat zij 
het belangrijk vinden om goed contact te hebben met de 
begeleider en met de andere naastbetrokkenen. Velen 
gaven ook aan dat het wenselijk was dat deze contacten 
vaker plaatsvinden. Dit was dan ook de reden dat teams de 
driehoekavonden zijn gaan houden. 

INFoRmELE oNtmoEtINgEN IN 
EEN gEzELLIgE amBIaNCE
De bedoeling is om de kleinste organisatorische eenheid 
van onze organisatie ook belangrijk te laten zijn. Dit komt 
tot uitdrukking in regionale bijeenkomsten waar ieder 
vanuit eigen perspectief een kort verhaal verteld. Er kan 
met elkaar gepraat worden over o.a. ervaringen en wensen 
rond de begeleiding en over de veranderingen in de zorg. 
Dat laatste onder leiding van Erna ten Have. Er is tijd voor 
informele ontmoetingen in een gezellige ambiance. 

IN DE pLaNNINg
Er hebben inmiddels drie bijeenkomsten plaatsgevonden in 
de regio Noordoost-Apeldoorn en Twello. De bijeenkomsten 
voor de andere regio’s zijn gepland. 
Door de Naastbetrokkenenraad is het voorstel gedaan om 
dit voortaan goed voor te bereiden met een klein gezel-
schap dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Cliën-
tenraad, medewerkers en naastbetrokkenen. Met als doel 
om thema-avonden voor te bereiden, met bijvoorbeeld 
optredens van cliënten. Dit plan wordt verder uitgewerkt.

Driehoekavond naastbetrokkenen Twello



Een handig snufje is toch wel de Medidobox, wat dit precies 
is en waarom het zo handig is, dat legt Marieke Kruitbosch 
graag uit. “Wij waren de eerste zorgorganisatie die de 
Medido in heeft gezet bij onze intramurale klanten, daar 
zijn we best trots op!”

Wat is de Medidobox?
“Kort gezegd is de Medido een 
medicijn dispenser. Het is een kastje 
dat bij de cliënt thuis wordt geplaatst 
en een signaal geeft als de cliënt zijn 
medicijnen moet innemen. Uit het 
kastje komt dan een plastic zakje met 
de pillen dat automatisch wordt open 
gesneden.”

Wie gebruiken het?
“De Medidobox is bedoeld voor cliënten 
die niet zo goed meer zien, een slechte 
handfunctie hebben door bijvoorbeeld 
reuma of wat vergeetachtig zijn.”

Wat is het voordeel voor de cliënt?
“Cliënten zijn hier erg enthousiast 
over want op deze manier krijgen 
ze weer meer regie over hun eigen 
medicijngebruik. In plaats van dat de 
thuiszorgmedewerker langskomt om 
de medicijnen toe te dienen, zorgt de 
Medido voor de medicijndistributie. En 
als de cliënt niet op de knop drukt van 
het kastje, dan gaat er automatisch 
een signaal naar de thuiszorg en komt 
er alsnog een medewerker langs. De 
ervaringen met de medidobox zijn van 
zowel medewerkers als cliënten erg 
positief. Zo zei een van de gebruikers 
laatst: “Het is een makkelijk ding, als 
ik vergeet de medicijnen eruit te halen 
maakt het apparaat zoveel lawaai, dat 
ik ze gauw neem.”

e-HealtH Vergroot eigen regie
3: Medidobox

Een gesprek met Marieke Kruitbosch, Beleidsadviseur VVT
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DEFINItIE vaN CLIëNtENoNDER-
StEuNINg
Met cliëntenondersteuning bedoelen 
we de formele (beroepskrachten) en 
informele ondersteuning (door vrij-
willigers) individueel en groepsgewijs, 
met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het 
versterken van zelfredzaamheid en 
participatie en het verkrijgen van een 
zo integraal mogelijke dienstverlening 
op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, preventiezorg, zorg, 
jeugdzorg, onderwijs, wonen, werk en 
inkomen.

INzEt vaN 
ERvaRINgSDESkuNDIgEN
Het doel van dit project is versterking 
van de ondersteuning van burgers met 
een psychische aandoening middels 
de inzet van ervaringsdeskundigheid 
in samenwerking met de reguliere 
ondersteuning.

Het is inmiddels genoegzaam bekend 
dat naast de inzet van professionele 
hulpverlening en wetenschappelijke 
kennis, ervaringskennis en -kunde 
een belangrijke bron zijn bij het 
ondersteunen van burgers in hun 
herstelproces. Herstellen doet de 
burger immers zelf maar niet alleen!
Het middels empowerment bevorderen 
van zelfredzaamheid en zelfregie in 
bondgenootschap met ervaringsdes-
kundigen blijkt van grote waarde te zijn 
voor kwetsbare burgers.
Binnen de functie cliëntondersteuning 
worden drie onderdelen onder-
scheiden: 
1.  informatie en advies 
2. vraagverheldering en toeleiding 

naar passende vormen van onder-
steuning

3. kortdurende ondersteuning

INFoRmatIE EN aDvIES
De ervaringswerkers die ingezet 
worden om cliëntondersteuning te 
bieden, worden getraind in het geven 
van informatie en advies. Een belang-
rijk onderdeel hierbinnen is kennis over 
de WMO, participatie en de sociale 
kaart.
De professionele hulpverleners worden 
ook geschoold vanuit Herstel en 
cliëntenperspectief. Dit gebeurt door 
leren&co in samenwerking met Herstel.

vRaagvERHELDERINg
Ervaringswerkers kunnen een brug-
functie vervullen tussen cliënten en 
professionals door hen te koppelen 
aan de professionals in de wijk en op 
een proactieve wijze de doelgroep te 
benaderen. In de wijk zullen ervarings-
werkers inloopspreekuren houden in 
samenwerking met de professionals.

pRoEFtuIN 
CLIëNtENoNDERStEuNINg

Sinds januari 2015 is team Herstel actief in en met ‘De Proeftuin 
cliëntenondersteuning’ van de gemeente Apeldoorn. Dit project is in 
samenwerking met MEE, Stimence en Zorgbelang Gelderland opgestart.

Ursula Drexhage, Coördinator Herstel

32 RIWISINBEELD



koRtDuRENDE oNDERStEuNINg
Ervaringswerkers kunnen cliënten 
kortdurend ondersteunen met als doel 
hen in hun kracht zetten, hen toeleiden 
naar Herstelgroepen die gericht zijn op 
het in hun kracht zetten van cliënten en 
het versterken van de informele zorg. 
Een ander onderdeel in het kader van 
kortdurende ondersteuning kan zijn 
het begeleiden van cliënten naar het 
keukentafelgesprek: als vertrouwens-
persoon van de cliënt meegaan naar 
het keukentafelgesprek. 
De aanwezigheid van de ervarings-
werker kan ook de professional van het 
WMO-loket helpen door beter inzicht 
in de situatie van de cliënt.
Deze kortdurende ondersteuning kan 
ingezet worden bij specifieke vragen 
vanuit cliënten of om cliënten te moti-
veren verdere ondersteuning te zoeken. 

Er wordt zowel door ervaringswerkers 
als vanuit professionals gewerkt vanuit 
de Herstel-visie. De ervaringswerkers 
worden goed getraind om aan de 
verschillende facetten van cliënten-
ondersteuning te kunnen voldoen.

WaaR?
De proeftuinen vinden plaats in 
de wijken Zuidoost en Zuidwest in 
Apeldoorn.
Wij hopen met de proeftuin meer 
mensen te kunnen bereiken en te 
stimuleren weer regie te krijgen over 
hun eigen leven.

binnen riwis is 
het team Herstel 
werkzaam. Het team 
Herstel bestaat uit 
medewerkers die 

allemaal een eigen ervaring hebben 
in de psychiatrie. zij werken vanuit de 
Herstelvisie: Herstel staat niet gelijk 
aan genezing, maar je leert zien waar 
je eigen kwetsbaarheden en talenten 
liggen en hoe je met die kennis weer 
baas wordt over je eigen leven. want 
je bent niet je beperking, je hebt een 
beperking.
Herstel is vanuit ervaringsdeskundig-
heid ontwikkeld door het trimbos-in-
stituut en rehabilitatie ’92. Herstel is 
een uniek persoonlijk proces en voor 
iedereen verschillend. een proces 
waarin alleen jijzelf bepaalt waar je wilt 
uitkomen en in welk tempo.
Voor vragen en opmerkingen over 
herstel: projectherstel@riwis.nl.

HERStEL
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Op 4 maart jongstleden werd de samenwerking tussen Riwis en GGnet feestelijk ingeluid op de Mark weide. 
De dienstverlening van beeld&co is nu uitgebreid met een eigen printafdeling. Vlnr: Frans Kamsteeg (GGnet), 
 Jacqueline Rabelink (beeld&co), Twan Bracke (Repro GGnet) en Erna ten Have (Riwis).

samenwerking in beeld
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