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Riwis: geloof in eigen kunnen.

Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt mensen 
met psychische, sociale of lichamelijke 
beperkingen bij een zo zelfstandig en 
onafhankelijk mogelijk leven. Het 
ontdekken en gebruik maken van hun 
eigen kunnen staat voorop. Samen met 
hen en de mensen die voor hen belangrijk 
zijn, werken we aan een gezond leven, je 
prettig voelen, veilig en plezierig wonen en 
meedoen aan de samenleving.

De ondersteuning van Riwis is gericht 
op doorstroom en uitstroom. We starten 
met het in kaart brengen van doelen 
en de vaardigheden die mensen willen 
bereiken. Samen met de begeleiders wordt 
een plan van aanpak opgesteld. Daarbij 
werken we samen met andere mensen 
en organisaties die hierin belangrijk 
zijn. Riwis is actief in de hele provincie 
Gelderland.

Riwis in de achterhoek.
   
In de regio Doetinchem begeleidt Riwis 
mensen met psychische of psychosociale 
beperkingen bij wonen en werken. We zijn 
gespecialiseerd in de begeleiding van 
jongeren met een vorm van autisme.
 
Een deel van hen woont in één van onze 
woningen in Doetinchem, Terborg, 
Gendringen. Anderen wonen thuis en 
krijgen ambulante begeleiding.
Daarnaast biedt Riwis Zorg & Welzijn 
ambulante gezinsbegeleiding, waarbij
opvoedingsondersteuning en het welzijn 
van ouder en kind voorop staat. 
( GGZ indicatie op naam van de ouder )

Waarom start&co er moest komen.

Start&co is een onderdeel van geluk&co 
en Riwis Zorg&Welzijn.

Veel jongeren met autisme vallen uit 
binnen de reguliere trajecten voor school 
en werk. Dit is een groot probleem. De 
jongeren raken verstrikt in langdurige 
trajecten richting dagbesteding of WSW, 
waarbij het gevoel van eigenwaarde en het 
geloof in eigen kunnen aanzienlijk dalen.

Hoog tijd om het anders aan te pakken. 
Sinds januari 2013 helpt start&co in 
Doetinchem jongeren met autisme op 
weg richting arbeidsmarkt. Start&co is 
een steunsysteem voor deze jongeren. 
Het fungeert als netwerk om uitval te 
voorkomen. Daarnaast bieden we een 
leerplek van waaruit cliënten toe geleid 
kunnen worden naar passend onderwijs 
of een reguliere werkplek. Start&co stelt 
zich ten doel de jongeren op school of op 
het werk ook te ondersteunen, mede door 
deskundigheidsbevordering van docent 
en/of werkgever. Hiermee wordt 

een mogelijkheid gecreëerd voor mensen 
met autisme om op een individueel 
toegespitste wijze een gemotiveerde 
bijdrage te leveren aan het arbeidsproces. 
De eerste maanden van start&co waren 
zeer bemoedigend. De jongeren zijn 
begonnen met het opknappen van hun 
eigen werkruimte en het aanleggen van 
de ICT voorzieningen. Ze doen veel zelf, 
tot de acquisitie van werkplekken aan toe. 
Zo vertegenwoordigden ze start&co met 
verve op de zakenmanifestatie van 
De Graafschap. 

Veel van de jongeren die bij start&co aan 
de slag gaan, hebben teleurstellende leer- 
of werkervaringen achter de rug. Daardoor 
zijn ze het geloof in eigen kunnen verloren. 
Wij helpen ze dat weer op te bouwen.
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