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Cliënten
De afgelopen jaren zijn cliënten van de RIBW Nijme-
gen & Rivierenland op allerlei manieren en momenten 
geconfronteerd met veranderingen en onzekerheid. De 
gedeeltelijke afbouw en transformatie van beschermd 
wonen, het afschalen van ambulante specialistische 
begeleiding, de verhuizing van dagactiviteitencentra 
en de overgang van Wmo- naar Wlz-indicaties. Al deze 
veranderingen raakten veel cliënten. Er werd van hen 
gevraagd om hierin mee te bewegen.

Met de afronding van het Masterplan is in 2020 een 
nieuwe capaciteitsplanning gehanteerd. Daarbij ligt in 
aantallen het zwaartepunt op langdurige zorg. Daar-
entegen worden cliënten met een groot perspectief op 
zelfstandigheid nu zo veel mogelijk ambulant begeleid. 
Een aantal locaties kreeg dus te maken met het wijzigen 
van de groepssamenstelling. Deze mutaties vonden 
gedurende het jaar plaats. Ondanks dat we maatwerk 
oplossingen bedachten en iedereen goed informeerden, 
heeft dit cliënten de nodige onrust gegeven. 

In de zomer werd de nieuwe Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen (Wmcz) van kracht. De wet 
gaat uit van meer gelijkheid tussen Regioraden en Cliën-
tenraad en meer bevoegdheden voor de raden. De ver-
taling van de Wmcz, wat betekent dit nu voor de RIBW, 
werd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
Daarnaast werden de verschillende huishoudelijke 
reglementen teruggebracht tot één reglement voor alle 
raden. Eind januari vond onder ruime belangstelling de 
ondertekening van de vernieuwde samenwerkingsover-
eenkomst tussen Cliëntenraad, Regioraden, Raad van 
Bestuur en directie plaats. Hiermee was de RIBW op tijd 

klaar voor de nieuwe wetgeving, die medezeggenschap 
door cliënten versterkt.

Door het coronavirus kwam de samenleving in maart in 
de vertraging. Veel dagelijkse activiteiten en gewoonten 
waren ineens niet meer mogelijk, of slechts beperkt.  
Een aantal cliënten heeft dat als prettig ervaren, omdat 
er minder van hen werd gevraagd. De lockdowns 
maakten ieders leefwereld kleiner, rustiger en daarmee 
ook overzichtelijker. Andere cliënten ervaarden dit juist 
minder positief, omdat er minder sociaal contact moge-
lijk was en activiteiten werden stilgezet.

Binnen de locaties beschermd wonen werden maat-
regelen getroffen om besmetting met het coronavirus 
te voorkomen. Net als in gezinssituaties was er minder 
bezoek en moesten cliënten die (vermoedelijk) besmet 
waren in isolatie binnen de woonvorm. Het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, het afstand hou-
den en werken in kleinere groepen had impact op alle 
cliënten. Bij aanvang van de crisis heeft de RIBW samen 
met collega-instellingen een cohortafdeling ingericht, 
voor psychiatrische cliënten die met hun coronabesmet-
ting niet in hun eigen woonlocatie konden blijven.  
Dit initiatief kreeg landelijk aandacht, onder andere 
door een werkbezoek van staatssecretaris Blokhuis.

Naast de cohortafdeling, waarvan gelukkig geen 
gebruik is gemaakt, richtte de RIBW een outreachend 
Corona Interventie Team (CIT) op. Zij waren snel 
opgeleid om een adviserende en interveniërende rol te 
spelen bij geïsoleerde begeleiding binnen de woonloca-
ties zelf. Alles gericht op zo min mogelijk verplaatsingen 
van cliënten en medewerkers.

Voorwoord Raad van Bestuur 
Voorwoord jaarverslag 2020

1

Het had een topjaar moeten worden voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland met de afronding van  

het Masterplan Beschermd Wonen, de nieuwe locaties Participatie & Werk, de indiceringen en voor-

bereidingen Wlz, afronding Financieel Fit programma, de ontwikkeling van WijkGGZ en Breed Basis 

Team, de start van de Servicedesk, de HKZ- en ISO-certificering, de Social Run en nog veel meer.  

Maar hoewel wij dit bijna allemaal hebben gerealiseerd, en je dus mag spreken van een topjaar, voerde 

de coronacrisis toch de boventoon in 2020. Een onvoorziene crisis die het sociale leven ernstig belem-

merde en veel aanpassingen vergde in het werk van de RIBW. Met impact voor iedereen en soms per-

soonlijk leed. Maar uit dit jaarverslag blijkt vooral de enorme veerkracht en energie van medewerkers 

en cliënten. Wij zijn doorgegaan met waar wij goed in zijn, waarin wij geloven en met dat wat moest.
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Cliënten die normaal gesproken naar onze dagactivi-
teitencentra komen, konden dat gedurende bepaalde 
perioden in het jaar niet of slechts in beperkte mate. 
Door de maatregelen die nodig waren om corona- 
besmettingen te voorkomen, werd de toegankelijkheid 
van centra beperkt. Zo werd er in kleinere groepen 
gewerkt en konden bepaalde activiteiten geen door-
gang hebben. Daarnaast riep de overheid tijdens de 
lockdown op om de reisbewegingen te minimaliseren. 
Een aantal cliënten wilde zelf geen gebruik maken van 
het openbaar vervoer of vonden groepsactiviteiten 
überhaupt te spannend in coronatijd.

De medewerkers van Participatie & Werk hebben 
sinds het begin van de coronacrisis alles gedaan om in 
contact met cliënten te blijven. Onder meer door het 
organiseren van verschillende online activiteiten als ook 
door het langsbrengen van hobbymateriaal, leesvoer of 
spellen bij cliënten thuis. Meerdere keren is de behoefte 
aan vervangende activiteiten onder cliënten gepeild, 
waarop vervolgens werd geacteerd.

Het in contact blijven met cliënten die door de RIBW 
ambulant worden begeleid, vroeg om de nodige crea-
tiviteit in de lockdown perioden. Een snelle opschaling 
van de mogelijkheden voor beeldbellen zorgde voor 
veilige begeleidingscontacten. Soms waren er meerdere 
online cliëntcontacten per week, waar voorheen één 
fysiek begeleidingsmoment gewoon was. Ook werden 
er begeleidingsmomenten in de buitenlucht afgespro-
ken om een veilige situatie te creëren en elkaar toch te 
kunnen ontmoeten.

Vanwege de coronacrisis werd de capaciteit van onze 
nachtopvang voor dak- en thuislozen verkleind. Daar-
door moesten sommige cliënten uitwijken naar andere 
(tijdelijke) opvangplekken. De verschillende zorginstel-
lingen en gemeenten hebben uiteindelijk geregeld dat 
niemand ongewild zonder slaapplaats kwam. Op onze 
eigen locaties werden fysieke maatregelen genomen om 
besmettingen te voorkomen door extra afscheidingen 
tussen de slaapplaatsen aan te brengen.

In de coronacrisis is onze begeleiding van cliënten met 
extra energie en creativiteit doorgegaan. Meerdere 
keren werden informatiebrieven naar cliënten gestuurd, 
om hen mee te nemen in alle maatregelen die nodig 
waren. Maar zonder hun persoonlijke veerkracht en 

inzet was het nooit gelukt om overeind te blijven.  
Het aantal cliënten dat uiteindelijk besmet is geweest,  
al dan niet met ziekteverschijnselen, bleef beperkt bin-
nen de RIBW. Ongetwijfeld hebben de vele maatregelen 
en voorzichtigheid van cliënten daaraan bijgedragen, 
maar een flinke dosis geluk hielp ook.

Medewerkers
De kwaliteit en waarde van de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door onze medewerkers. En zij hebben een dubbele klus 
gerealiseerd in 2020. Dubbel omdat vrijwel alles - ook 
vernieuwing - doorging en ondertussen alles anders 
moest vanwege de coronacrisis. Alle medewerkers 
hadden te maken met maatregelen en aanpassingen in 
hun werk. Locaties werden beperkt toegankelijk, over-
legsituaties moesten digitaal, voor de Serviceorganisatie 
werd thuiswerken de regel en cliëntcontacten vroegen 
om aanpassingen zoals persoonlijke beschermingsmid-
delen.

Het managementteam van de RIBW heeft meerdere 
keren alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 
bedankt, een presentje gegeven en gezegd dat het MT 
trots op hen is. Ook is alles in het werk gesteld om de 
coronabonus vanuit het kabinet zo snel mogelijk aan 
iedereen uit te betalen. Allemaal om duidelijk te maken 
dat er in 2020 door iedereen een megaprestatie is 
geleverd.

Sneller dan verwacht werd in mei de transformatie 
binnen het beschermd wonen afgerond volgens de 
lijnen van het Masterplan. Daarmee is 20% van de 
verblijfslocaties geambulantiseerd, zijn meerdere loca-
ties en teams aangepast op het begeleiden van andere 
doelgroepen en is de capaciteitsplanning aangepast. 
Gemeente Nijmegen heeft de RIBW daarmee nadruk-
kelijk gecomplimenteerd, omdat werd gezien welke 
inspanningen daarvoor zijn geleverd. Zowel door ope-
rationele teams als ook door ondersteunende diensten, 
management en staf. 

In lijn met het Masterplan en de toegang tot de Wlz 
krijgt beschermd wonen binnen de RIBW Nijmegen 
& Rivierenland voor een groot deel het karakter van 
langdurige zorg. In het najaar is een aantal interactieve 
online en live informatiesessies over de Wlz georgani-
seerd om iedereen van gelijke informatie te voorzien, 
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maar ook de vragen op te halen die er nog leefden. 
Collega’s die werkzaam zijn binnen beschermd wonen 
hebben naast hun dagelijks werk voor 180 cliënten een 
CIZ-indicatie voorbereid. Die inspanning was groot, 
maar werd wel beloond door een 100% score van de 
toegekende indicaties Wlz op onze aanvragen.

Gedurende het jaar is een aantal collega’s door het 
Zorgcollege getraind voor Helpende 2 Plus Extra. 
Daarmee kreeg het vakmanschap binnen beschermd 
wonen een nieuwe dimensie, die past bij de integrale 
Wlz-verantwoordelijkheid voor begeleiding, verzorging, 
verpleging en behandeling. Overigens zijn met collega- 
instellingen afspraken vastgelegd voor het bieden van 
verpleging en behandeling. Dat gaan wij namelijk niet 
zelf uitvoeren als RIBW.

De specialistische ambulante begeleiders in Rivieren-
land en het Rijk van Nijmegen hebben met succes hun 
creativiteit ingezet om cliënten te blijven begeleiden 
in de coronacrisis. In het werkgebied Nijmegen liep 
gelijktijdig ook de pilot van Breed Basis Team (BBT) en 
de voorbereiding voor de aanbesteding daarvan door 
de gemeente. Later in het jaar startte ook de pilot Wijk-
GGZ in een wijk in Nijmegen en Tiel. 

Het hele palet ambulante begeleiding binnen de RIBW 
is dus in beweging. Er wordt aansluiting gemaakt met 
zowel de collega-instellingen voor reguliere begeleiding 
als ook de behandelorganisaties GGZ. Met onze speci-
alistische ambulante begeleiding maken wij de keten in 
de wijk compleet. Maar de pilots en aanbesteding wor-
den bepalend voor de toekomst van onze ambulante 
dienstverlening. Zowel in vorm, inhoud als omvang. Dat 
geeft enige onzekerheid bij de betrokken medewerkers.
  
Begin van het jaar werd de reorganisatie van Partici-
patie & Werk afgerond met het openen van de nieuwe 
locatie Htien in Nijmegen. Later in het jaar zijn ook in 
Tiel en Druten nieuwe locaties geopend. Teleurstellend 
was het dan ook dat door de coronacrisis maar beperkt 
gebruik kon worden gemaakt van deze locaties. Mede-
werkers hebben hun uiterste best gedaan om alterna-
tieve activiteiten en aandacht aan cliënten te geven. 
Voor sommige cliënten bleek overigens dat online 
deelname aan dagbesteding laagdrempeliger was dan 
de fysieke variant. 

Corona was ook een serieuze gezondheidsbedreiging 
voor alle medewerkers. Daarom is veel aandacht 
besteed aan goede protocollen voor veilig werken en 
het verstrekken van voldoende persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. In de eerste periode van de lockdown 
werd er binnen beschermd wonen met aangepaste 
roosters gewerkt. Enerzijds om een soort van bubbels 
binnen de teams te creëren, anderzijds om zoveel mede-
werkers gezond te houden. Ook werd gezorgd voor 
optimale informatieverstrekking via ons intranet RIBW 
Connect. In het begin van de crisis soms met meerdere 
updates per dag en een telefonische vragenlijn die ook 
in de avonden en het weekend bereikbaar was. Mooie 
bijkomstigheid was de start in maart van de Service-
desk, waarmee het contact met de Serviceorganisatie 
werd geregeld. Alle medewerkers kunnen daar terecht 
met hun hulpvragen.

Ondanks alle maatregelen zijn collega’s besmet met 
het coronavirus. Soms met langdurige gevolgen en bij-
werkingen. Toch had dit in de eerste coronagolf vrijwel 
geen effect op de verzuimcijfers. In bepaalde perioden 
waren die zelfs lager dan het jaar ervoor. Na de zomer 
hebben wij een medewerkers- onderzoek gedaan naar 
het effect van het werken in de coronacrisis. Ondanks 
een relatief normale zomerperiode, waarin de corona-
regels soepel waren, bleek het energieniveau van veel 
medewerkers niet op het niveau van voor de crisis. Dat 
maakte de tweede coronagolf extra zwaar, waarbij de 
verzuimcijfers opliepen. De doelstelling om PNIL-kosten 
ver terug te dringen is dan ook slechts ten dele behaald. 

Veel waardering is er voor de wijze waarop iedereen 
zich inzette voor de nieuwe manier van werken.  
Daarbij speelde zeker de combinatie tussen werk en 
privé een grote rol. De coronacrisis raakte ook volledig 
de thuissituatie van medewerkers. Kinderen die thuis les 
kregen, ouders die niet meer bezocht mochten worden 
of plannen voor vakanties die van tafel moesten.  
De balans tussen werk en privé stond dan ook behoor-
lijk onder druk. Wat de tweede helft van het jaar tot 
hogere verzuimcijfers zorgde.

Organisatie
In februari werden de nieuwe strategie en koers van de 
RIBW Nijmegen & Rivierenland, die door het MT waren 
uitgewerkt, besproken in een aantal interactieve sessies 
met medewerkers en cliënten. Er bleek breed draagvlak 
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te zijn om vanuit het gedachtengoed van Positieve 
Gezondheid en Herstel Ondersteunde Zorg (HOZ) de 
koers voor de komende jaren in te vullen. Daarbij vormt 
de cliëntreis het leidend principe. Met deze strategie 
en koers is geen sprake van een trendbreuk, maar het 
brengt samenhang en duiding van waar de RIBW de 
komende jaren aan werkt. Ook binnen de Raad van 
Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad  
was hiervoor breed draagvlak. 

Hoewel het een vreemd coronajaar is geworden heeft 
de RIBW niets ingeboet aan kwaliteit. Zowel de regu-
liere HKZ-audit door Lloyds als ook de ISO-audit op 
informatiebeveiliging zijn goed verlopen, met beide een 
goed resultaat. Bij de HKZ-audit werd ons teruggegeven 
dat binnen de hele organisatie iedereen goed aange-
sloten is op de grote bewegingen en veranderingen 
die worden gemaakt. Ook hebben wij de PDCA steeds 
beter op orde. De auditors die onze informatiebevei-
liging toetsten waren onder de indruk van het hoge 
niveau waarop de RIBW dit heeft georganiseerd.  
Mooie complimenten aan onze medewerkers die hier-
voor verantwoordelijk zijn. En belangrijk dat we op dit 
gebied op orde zijn als organisatie waar veel vertrouwe-
lijke informatie rondgaat.

De aflopen twee jaar doorliep de RIBW het Financieel 
Fit programma, om weer helemaal financieel gezond  
te worden. De coronacrisis gooide voor een deel roet in 
het eten. Sommige doelen konden onmogelijk worden 
gehaald. Maar een belangrijke stap is gezet met de 
implementatie van de business intelligence tool RadaR. 
Daarmee is real time op de belangrijkste diensten en 
producten de realisatie te volgen ten opzichte van de 
begroting. Een zinvol instrument om beter te kunnen 
sturen in de organisatie op bezetting, personele inzet  
en realisatie. Zowel binnen het MT als per directie 
ondersteunt RadaR de maandmonitorgesprekken en 
kunnen we eerder bijsturen als de cijfers daartoe aanlei-
ding geven.

Door de crisis werden er extra kosten gemaakt, terwijl 
de opbrengsten uit de productie daalden. Dat heeft ook 
effect op de financiële resultaten over 2020, evenals de 
onderproductie voor ambulante begeleiding en dagbe-
steding en een tijdelijke opnamestop beschermd wonen. 
De compensatieregeling die de eerste maanden van 
de coronacrisis gold voor onderproductie heeft onze 

financier per 1 juli opgezegd. Dat betekent dat  
we alleen extra out-of-pocket kosten voor coronadoel-
einden vergoed kregen via de meerkostenregeling.  
De effecten daarvan zijn duidelijk zichtbaar in het ope-
rationeel resultaat dat zwaar onder water staat.
Door alle maatregelen om voldoende personeel gezond 
en aan het werk te houden werden roosters aangepast. 
In het tweede kwartaal hebben daardoor veel mede-
werkers extra uren gewerkt, of juist minder dan gewoon. 
De teams die tijdelijk vooral weekenddiensten draaiden 
veroorzaakten minuren. Terwijl bijvoorbeeld collega’s 
bij Participatie & Werk en het Corona Interventie Team 
extra uren maakten. In de loop van het jaar hebben we 
de ureninzet weer gelijk getrokken en enkele medewer-
kers gecompenseerd.

Het operationele resultaat wordt verder verzwakt 
doordat we de dagbesteding binnen beschermd wonen 
niet op niveau hebben gekregen in 2020. Maar ook de 
begrote hogere omzet van forensische zorg is mislukt. 
De locatie die wij In Groesbeek hadden bestemd voor 
een vorm van geclusterd forensisch beschermd wonen 
bleek tot zoveel commotie in de directe omgeving te 
leiden dat het project is afgeblazen. Het vinden van 
een nieuwe locatie zal de nodige tijd en inspanningen 
vragen, waardoor de ambities voor groei op forensische 
zorg voor 2021 zijn teruggeschroefd.

We zien wel een positief financieel resultaat over 2020 
vanwege de verkoop van panden aan de Graafseweg en 
de Staringstraat. Aan de verkoop van dat laatste pand 
hebben we intern de nodige aandacht besteed, omdat 
dit pand dertig jaar geleden aan de basis stond van het 
ontstaan van de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Met 
deze verkoop sluiten we een deel van onze geschiedenis 
af, zowel wat betreft de locatie beschermd wonen aan 
de Staringstraat ‘het Hoge Huis’ als het op het zelfde 
adres gevestigde Zorghotel en de Bed & Breakfast ‘de 
Vlinder’.

Een ander bijzonder moment was de aflossing van al 
onze leningen en derivaten eind van het jaar. Daarmee 
drukken we niet alleen de rentelasten en kosten van 
deze financiële producten, maar besparen we ook nega-
tieve rentelasten op ons vermogen. Hiermee hebben 
we onze financiële positie meer toekomstbestendig 
gemaakt.
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Als het om sturing gaat dan heeft de coronacrisis ons 
ook iets geleerd. Namelijk dat in crisistijd centrale 
sturing door iedereen wordt gewaardeerd en nodig 
is. De besturingsfilosofie van de RIBW gaat ervan uit 
de sturing zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. 
De relatie tussen professional en cliënt is immers het 
belangrijkst. Maar bij aanvang van de coronacrisis werd 
door iedereen in de organisatie vooral om duidelijk-
heid gevraagd. Wat mag wel en wat niet. En hoe gaan 
we om met onbekende omstandigheden in het werk. 
Daarbij kwam dat niemand in de wereld wist hoe het 
zat, dus dat het ene advies over de andere mening heen 
rolde. Door het onmiddellijk inrichten van een taskforce 
corona werd duidelijkheid gecreëerd binnen de RIBW. 
Elke vraag over hoe te handelen rondom corona werd 
centraal beantwoord en met iedereen gedeeld.

In de taskforce corona waren uitvoering, staf en 
management allemaal vertegenwoordigd. Dat leidde  
tot duidelijke en praktisch uitvoerbare richtlijnen, 
protocollen en adviezen. De informatie werd dagelijks 
gecheckt en geüpdatet. Door als taskforce vooruit 
te denken kon er steeds snel gereageerd worden op 
nieuwe ontwikkelingen. Daarmee werd tijdelijk de 
besturingsfilosofie op onderdelen losgelaten. Op het 
moment dat de maatregelen versoepeld konden worden, 
werd de sturing weer in de teams zelf neergelegd.  
Dat bleek in de tweede golf ook nog steeds te kunnen, 
waarmee de verantwoording weer dicht bij de uitvoe-
ring ligt. 

Uiteindelijk is het dus toch een topjaar geworden door 
alle ervaringen die we met elkaar hebben opgedaan, 
het vele werk dat is verzet en de veerkracht die we 
hebben laten zien. Hoewel medewerkers onderling, 
maar ook het contact met cliënten tot het noodzakelijke 
is teruggebracht, heeft iedereen elkaar vastgehouden. 
Dat typeert onze organisatie en onze mensen. Iets om 
enorm trots op te mogen zijn. 

  Edwin ten Holte,
  Raad van Bestuur
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2.1 Onderdelen jaarverslaglegging

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 

(verder aangeduid als het jaardocument) kent drie 

onderdelen: het bestuursverslag, de jaarrekening en 

DigiMV. 

Ook in 2020 nog wordt de RIBW voornamelijk gefinan-
cierd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Verantwoording leggen wij af aan die gemeenten die 
zorg inkopen bij de RIBW. 

Met dit bestuursverslag legt de RIBW aan cliënten, 
medewerkers en aan opdrachtgevers en belanghebben-
den, verantwoording af over de uitvoering van onze 
maatschappelijke opdracht. 

De bestuursverslaglegging is een onderdeel van de jaar-
beleidscyclus en daarmee een van de middelen om met 
cliënten, medewerkers en overige, ook externe, betrok-
kenen in gesprek te blijven over het RIBW-beleid en de 
uitvoering daarvan.

2.2 Regeling Verslaggeving Wet Toelating    
  Zorginstellingen (WTZi)

De bestuursverslaglegging van de RIBW voldoet aan de 
wettelijke eisen die aan een bestuursverslag en aan de 
jaarrekening worden gesteld. 

De RIBW publiceert goedgekeurde documenten (het 
bestuursverslag, de jaarrekening en de gegevens 
DigiMV) volgens de landelijke richtlijnen.

2.3 Vaststelling en goedkeuring bestuurs- 
  verslag

De Raad van Bestuur van Stichting RIBW Nijmegen & 
Rivierenland heeft het bestuursverslag 2020 vastgesteld 
op 17 mei 2021.

De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Nijmegen 
& Rivierenland heeft het bestuursverslag 2020 goedge-
keurd in de vergadering van 17 mei 2021. 

Raad van Bestuur van de RIBW Nijmegen & Rivierenland,

  Drs. E. ten Holte MSM

3.1 Typering van organisatie 

3.1.1 Missie en visie
Onze Missie:
Ieder mens heeft het recht deel te nemen aan de 
samenleving en een betekenisvol leven te hebben. Een 
ernstige psychiatrische aandoening mag daarbij geen 
belemmering zijn. De RIBW begeleidt mensen met een 
ernstige psychiatrische aandoening in hun persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. Dat doen wij bij wonen en par-
ticipatie. Dankzij onze sociaal psychiatrische begeleiding 
is de cliënt beter in staat de regie over de kwaliteit van 
zjin leven te voeren en mee te doen in de samenleving.

Onze visie:
Wij maken het mogelijk dat mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening (EPA) met maatwerkon-
dersteuning een waardevolle rol kunnen vervullen in 
de samenleving. Wij zetten ons in voor een inclusieve 
samenleving, waarin iedereen meedoet op basis van 
gelijkwaardigheid. In samenwerking met het sociale net-
werk van de cliënt is het doel van onze begeleiding altijd 
gericht op herstel, autonomie, zelfregie en participatie 
met als doel mensen sterker te maken. Wij werken zowel 
vraaggericht als motiverend en nemen alleen taken en 
verantwoordelijkheden van een cliënt over als dit echt 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld om terugval te voorkomen. 
De RIBW staat midden in de samenleving en onderhoudt 
intensieve relaties met partijen in het sociaal domein en 
de zorg.

Typering van de organisatie: ”maakt mensen  
sterker”. 

3.1.2 Kernactiviteiten 
Voor wie?
De RIBW is er voor mensen met een ernstige psychia-
trische aandoening (EPA), al dan niet met een forensi-
sche titel. Cliënten onderscheiden zich door hun mate 
van zelfredzaamheid, herstelproces en perspectief op 
ontwikkeling.

De stakeholdersanalyse (omgevingsanalyse) en organisa-
tie-PRI vormt een vast onderdeel ter ondersteuning van 
onze jaarcyclus. Deze analyse wordt gebruikt als instru-
ment bij het bepalen van onze strategie en beleidskeuzes. 
Ieder najaar wordt de omgevingsanalyse geactualiseerd 
ter voorbereiding op de nieuwe jaarcyclus. 

    Uitgangspunten 

jaarverslaglegging
2

Algemene informatie

32
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Onze diensten:

Beschermd Wonen: BW omvat onze intramurale dienst-
verlening waarbij wij onderscheid maken in drie typen 
van perspectief:
1. Voorzieningen voor cliënten met een gering perspec-

tief op zelfstandig wonen (BW intensief en Wlz); 
2. Voorzieningen voor cliënten met een groot perspec-

tief op zelfstandig wonen (kortdurend en traject- 
matig); 

3. Tot slot hebben wij nog een tussengroep, voor deze 
cliënten is het perspectief nog niet bekend. Deze 
cliënten maken gebruik van beschermd wonen om 
te onderzoeken welk perspectief haalhaar is en welk 
hersteltraject hiervoor ingezet moet worden. 

Ambulant: betreft de dienstverlening die wij aanbieden 
in de eigen (zelfstandige) woonsituatie van cliënten die 
begeleiding van ons ontvangen. Ook voor ambulante 
dienstverlening geldt dat hier verschillende gradaties 
qua intensiteit en complexiteit begeleiding worden 
geboden.

Beschermd Thuis (BT): tussenvormen tussen Beschermd 
Wonen en Ambulant waarbij 24 uurs zorg en groeps-
gerichte (woon-) zorg onderdeel vanuit kan maken. 
Hieronder vallen alle cliënten die perspectief hebben op 
ambulantisering. Daarbij is een onderscheid te maken 
naar licht-midden-zwaar, vertaald naar het perspectief 
in tijd die het voor de cliënt neemt om uit te stromen.  

Participatie en Werk: de RIBW biedt verschillende 
diensten aan via de afdeling Participatie & Werk: dit 
zijn uiteenlopende activiteiten met betrekking tot het 
hersteltraject van de cliënt. Vanuit de vastgestelde visie 
op Participatie en Werk is ons uitgangspunt dat elke 
cliënt binnen een redelijke termijn een zinvolle dagin-
vulling heeft. Wij bieden hier een gevarieerd aanbod 
bestaande uit onder andere: inloop GGZ, dagbeste-
dingsactiviteiten, variërend van extern ingekochte acti-
viteiten, intern georganiseerde activiteiten, opleidingen 
voor cliënten, consumer run-activiteiten, bureau herstel, 
inloop activerende begeleiding, tot IPS en re-integratie-
diensten. 
Waar mogelijk vond de begeleiding face tot face plaats. 
Een deel van de ambulante en participatie en werk 
diensten is online aangeboden.

3.1.3 Onderscheidend in sociaal psychiatrische  
   begeleiding 
Onze kerntaak is het begeleiden van cliënten met een 
psychiatrische stoornis, binnen een setting die zich uit-
strekt van 24 uurs beschermd wonen tot en met bege-
leiding in het sociale domein. Steeds gaan we daarbij  
uit van de zorgvraag van de cliënt. 

We onderscheiden ons doordat we de zorgvraag van 
de cliënt meervoudig beantwoorden. We toetsen deze 
altijd situationeel aan diens gesteldheid, herstelmoge-
lijkheden en autonomie en doen vervolgens (of laten 
doen) wat passend is. In 2020 hanteerden we daarvoor 
het model voor ‘positieve gezondheid’ van Machteld 
Huber. Ons vakmanschap richt zich op alle dimensies 
en dit maakt, waar nodig met partnerinstellingen, een 
integrale begeleiding en zorg mogelijk.

Onderscheidend in onze begeleiding is ook dat we 
steeds meer een centrumpositie innemen tussen het 
sociale domein enerzijds en de psychiatrische behan-
deling anderzijds, waardoor we cliënten vanuit deze 
‘samenwerkingsketen’ steeds meer integraal steun kun-
nen (laten) geven. Uiteraard betrekken wij hierbij zoveel 
mogelijk de directe leefomgeving van de cliënt.    

3.1.4 Veranderende doelgroep
Zorg en begeleiding vindt plaats voor verschillende 
cliëntgroepen. In 2020 waren dat: 
1. De ouder wordende cliënten met somatische klachten 

en/of comorbiditeit. Daarbij behoort de groep instro-
mers met complexe problematiek uit de klinische  
GGZ en/of forensische klinieken. In 2019 zijn 5 lande-
lijk vastgestelde GGZ Wlz Zorgprofielen opgeleverd 
en inmiddels hebben we een goed beeld hoe onze  
cliënten uit deze groep zich hiertoe verhouden.  
De verwachting is dat ca. 180 RIBW-cliënten uit deze 
groep per 2021 vanuit de Wmo naar de Wlz zullen 
overgaan.  

2. De tweede groep cliënten heeft juist een goed 
uitstroomperspectief naar zo groot mogelijke zelf-
standigheid in de samenleving. Zij hebben behoefte 
aan kortdurend(er) beschermd wonen, zullen onder 
de Wmo blijven vallen en worden steeds traject-
matig begeleid bij uitstroom. Ook in 2020 zagen 
we bij deze groep weer een grote uitstroom vanuit 
beschermd wonen naar ambulante zorg.  

Maakt  
mensen  sterker
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3. Een derde groep die zich binnen beschermd wonen 
aandient, bestaat uit (nieuwe) cliënten met een 
diverse, soms nog onduidelijke zorgvraag en daardoor 
een wisselend of de eerste periode nog onbekend 
uitstroomperspectief naar (B)ZW. 

Bij de ingezette ontwikkelingen zien we dat teams zich 
steeds meer bekwamen in wat de cliëntgroepen nodig 
hebben. Dit varieert van intensieve samenwerking met 
partnerinstellingen op verpleging enerzijds en methodi-
sche trajectbegeleiding anderzijds.  
.
3.1.5 Werkgebied van de organisatie 
De RIBW is een zelfstandige, op dit moment voorna- 
melijk via de Wmo gefinancierde, zorginstelling. Met  
de gemeenten in het werkgebied, Nijmegen, Rijk van  
Nijmegen en Rivierenland, zijn contracten afgesloten 
over (ambulante) begeleiding van cliënten die gefinan-
cierd worden vanuit de Wmo, Wlz en forensische zorg.  

3.1.6 Juridische entiteit 
De RIBW is een zelfstandige rechtspersoon met de 
stichting als juridische grondvorm en heeft de ANBI- 
status. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, onder nummer 41057184. De RIBW ont-
plooide in 2020 geen private activiteiten.

3.2 De organisatie

3.2.1 Organisatie van de zorg 
In het herstelproces van de cliënt onderscheiden wij 
begeleiding met en zonder verblijf en tussenvormen 
zoals Beschermd Thuis. In elk van de 3 regio’s kan de 
cliënt gebruik maken van een breed palet aan diensten 
en activiteiten. Van beschermd wonen tot begeleiding 
aan huis, van inloop GGZ tot arbeidsbemiddeling, van 
dagbesteding op de voorziening tot participatie in de 
wijk. Collectief waar het kan en individueel waar dat 
nodig is.

Afhankelijk van het aantal inwoners zijn er vanuit de 
RIBW één of meerdere wijkteams, daar waar mogelijk 
sluiten wij met deze wijkteams aan bij de indeling die 
de regio/stad/wijk zelf hanteert. Zo hebben wij korte 
lijntjes tussen ons wijkteam en het sociaal wijkteam van 
de gemeente.
Daarnaast heeft de RIBW kennis van een aantal speci-
fieke zorgtypen, zoals forensische zorg, NAH, Korsakov, 
Jongeren, OGGZ, LVG. Op het gebied van extramurale 

dagbesteding kent de RIBW dagbesteding gericht op 
werk en participatie. Het aanbod is georganiseerd over 
de wijkgrenzen heen en soms over het hele werkgebied. 
Dit heeft te maken met het specifieke karakter van het 
betreffende zorgaanbod, de schaalgrootte, een speci-
fieke zorgketen of een combinatie hiervan.

Onze medewerkers beschikken, afhankelijk van het  
product of dienst (activiteit) over een HBO- en/of 
MBOniveau, aangevuld met specifieke kennis op het 
gebied van psychopathologie en herstel ondersteu-
nende zorg. Deskundigheidsbevordering vindt plaats 
onder andere vanuit de GGZ Ecademy.

De RIBW werkt met zelforganiserende teams. Daarbij 
benutten de teams zoveel mogelijk regelruimte, analoog 
aan de gevraagde zelfregie bij de cliënten. Doel is dat 
de bewegingsvrijheid van de teams in hun wijk of werk-
gebied toeneemt, zodat zij sneller kunnen inspringen 
op de specifieke situatie. Het primair proces bleef het 
belangrijkste proces waarop de teams zich concentreren. 
De directie stuurt de teams aan op afstand. Coaches 
begeleiden de teams in zelforganisatie.

3.2.2 Organisatie van bestuur, toezicht en      
   management 
De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoorde-
lijk. De eenhoofdige RvB legt verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht (RvT). Er is een directeur voor 
Nijmegen, voor de regio Rijk van Nijmegen en de regio 
Rivierenland. Daarnaast beheert elke directeur enkele 
bijzondere portefeuille-onderwerpen (bijvoorbeeld 
forensische zorg of ontwikkeling Participatie & Werk) . 
Vanwege het langdurig uitvallen van de directeur van 
regio Rijk van Nijmegen zijn de teams voorlopig ver-
deeld over de twee andere directeuren. Haar portefeuil-
les zijn voorlopig verdeeld over de overige MT-leden.
Ondersteuning aan de teams wordt geboden vanuit  
de Serviceorganisatie (SO). Daarnaast is een bestuurs- 
secretaris aangesteld, zij stuurt het Bestuursbureau aan. 

Het Managementteam (MT) bestaat uit RvB, de drie 
regio directeuren, de directeur SO en de bestuurssecre-
taris en vergaderde twee of driewekelijks. (Senior) Advi-
seurs of teamleden waren op uitnodiging aanwezig. De 
besproken onderwerpen worden waar relevant vastge-
legd in een bestuursbesluit. Bij een aantal onderwerpen 
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gebeurde dit na advies, instemming of goedkeuring van 
Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Toezicht.

Tijdens de MT-vergaderingen werden onderwerpen 
besproken zoals afronding van het masterplan BW 
Wmo en de package deal met de gemeente Nijmegen, 
voorbereiding op de Wet langdurige zorg (Wlz), voorbe-
reiding op de aanbesteding BBT, visie en organisatie van 
dagbesteding en participatie, forensische zorg, zowel 
categoraal als op bestaande locaties, uitwerking van de 
visie op herstelgericht werken en een pallet aan HR-on-
derwerpen zoals introductiebeleid, werving en selectie, 
ziekteverzuim. Daarnaast werden  gevolgen en effecten 
van de coronacrisis besproken. Op de gezamenlijke 

“heidagen” werd de strategische koers geactualiseerd en 
het jaarplan voor 2021 opgesteld.

Bij de eerste lockdown is de Taskforce corona (TF) 
opgericht die in die tijd 2x daags vergaderde. De TF 
bestond uit RvB, directielid, bestuurssecretaris, HR 
adviseur, zorg adviseur, communicatieadviseur en een 
zorg coördinator, ondersteund door de bestuurssecreta-
resse. Later is de gehele directie aan de TF toegevoegd 
en vergaderde deze MT/TF wekelijks. Ieder lid heeft 
een vervanger. Onderwerpen waren de vertaling van 
de landelijke richtlijnen naar de situatie van de RIBW in 
protocollen, zorg voor de cliënten en de medewerkers 
en eenduidige communicatie.

De directeuren voeren met regelmaat operationeel 
overleg in het Directieteam (DT). 

3.2.3 Organisatie van de Medezeggenschap 
De OR en CR hebben regelmatig overleg met de Raad 
van Bestuur. In reglementen zijn voor beide organen 
zaken als benoeming, samenstelling, verkiezingen en 
zittingsduur geregeld.
De medezeggenschap voor cliënten en medewerkers is 
geregeld conform respectievelijk de Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op  
de Ondernemingsraden (WOR). 
Daarnaast bestaat Samenspraak, als gelijkwaardige 
en laagdrempelige vorm van medezeggenschap in de 
voorzieningen tussen cliënten en professionals.
In hoofdstuk 9 Ondernemingsraad en hoofdstuk 10 
Cliëntenraad staat meer informatie over de medezeg-
genschap.

3.3 Kerngegevens 

3.3.1 Overzicht EAD
De cijfers in het overzicht geven de situatie weer aan 
het eind van het verslagjaar op 31 december 2020. 

Productie
Beschermd Wonen:
Wmo BW 125.996 dagen
Wmo BT 32.338 dagen
Wlz 2.367 dagen

Ambulante uren: 61.237 uur

Dagbesteding ontwikkelings- 
gericht: 31.003 dagdelen
Dagbesteding arbeidsmatig: 3.182 dagdelen

Fte (gemiddeld van het jaar): 374

3.3.2 Cliënten EAD
Aantallen cliënten per financieringsvorm
Het totaal aantal cliënten in zorg was op de hierna vol-
gende wijze verdeeld over de voornaamste producten 
en financieringswijzen:

Verblijf Aantal cliënten

Wmo BW 362

Wmo BT 99

Wlz 6

Justitie 21

Jeugd   1

Subsidie 3

Verkoop zorg 4

Totaal verblijf 496

Ambulant Aantal cliënten

Individuele begeleiding 893

Dagbesteding Aantal cliënten

Begeleiding groep 230

Cliëntdagen

Verdeling zorgzwaarte 2020 2021

BW licht + middelzwaar 44% 61%

BW intensief 56% 61%
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Tot en met 2019 werd de zorgzwaarte in het Wmo- 
wonen weergegeven in ZZP’s. Vanaf 2020 wordt de 
indeling in licht, middelzwaar en intensief gehanteerd. 
Voor de vergelijkbaarheid zijn de ZZP’s 3 en 4 gelijk-
gesteld aan de indeling in licht en middelzwaar, en de 
ZZP’s 5 en 6 aan BW intensief.

Wachtlijst Beschermd Wonen

3.3.2 Cliëntlogistiek
De centrale voordeur heeft zich in 2020 weer intensief 
bezig gehouden met de gehele cliëntlogistiek. 
In 2020 is er een strakke monitoring geweest voort-
komende uit de opdracht van 2019 en 2020 tot het 
reduceren van het aantal BW-plaatsen. Begin 2020 is  
er een beperkte instroom bij BW te constateren.  
Per half maart wordt de instroom en doorstroom nog 
lager als gevolg van de coronamaatregelen.
De laatste fase van het Masterplan is uiteindelijk in juni 
afgerond. Er is een afbouw van 20% Wmo beschermd 
wonen gerealiseerd. Deze afbouw heeft met name 
plaatsgevonden in het domein van de ontwikkelingsge-
richte trajecten De package deal met de gemeente  
is mede hierdoor behaald.
Op basis van de vervolgafspraken met de Centrum-
gemeente Nijmegen heeft er daarna weer een ruime 
Wmo-instroom plaatsgevonden. Er is een instroom- 
locatie ontwikkeld op de Scherpenkampweg waarmee 
een deel van de wachtlijstproblematiek is opgevangen.
Vanaf het derde kwartaal is er een op de toekomst-
gerichte capaciteitsplanning opgezet. Vervolgstap is 
geweest de focus te leggen op het plaatsen van met 
name cliënten vanuit de Wmo. Hiermee is een basis 
gelegd voor het aantal plaatsen Wmo voor 2021. Een 
daaruit voortvloeiende gelijktijdige stap is geweest om 
de nieuwe capaciteitsplanning te richten op omklap 
naar de langdurige zorg en de Wlz. Uitgangspunt is 
geweest dat binnen het totaal aantal aan BW-plekken 
een gelijkwaardige verdeling zal gaan ontstaan tussen 
Wmo- en Wlz-trajecten. In 2020 is de omklap van 
Wmo- naar Wlz-beschikkingen RIBW breed geregis-
seerd en zijn de aanvragen doorgezet naar het CIZ.
Daarnaast zijn er diverse nieuwe zorgproducten geïm-
plementeerd waar de centrale voordeur op geantici-
peerd heeft. Denk hierbij aan inzet van BT en overbrug-
gingszorg. 

In 2020 is een start gemaakt met de opzet van RadaR. 
Hiermee zijn de bezettingscijfers en de instroom-, door-
stroom- en uitstroomgegevens uitgebreid te analyseren. 
Mede door de opzet van RadaR en het hierop adequaat 
bijhouden van alle mutaties in ONS, zijn er veel gege-
vens en analyses aanwezig. Van hieruit kan de grote lijn 
gefilterd worden. Knelpunten kunnen worden benoemd 
en signalen kunnen worden afgegeven waarop gestuurd 
kan worden. 

In de algehele instroom, doorstroom en uitstroom is 
te zien dat er op cliëntlogistiekniveau vele bewegingen 
hebben plaatsgevonden. Cumulatief zijn er vanuit de 
CV in totaal 426 mutaties bewerkstelligd in 2020. Dit 
is een forse toename ten opzichte van 2019. Wanneer 
er geen coronamaatregelen noodzakelijk zouden zijn 
geweest, zou het aantal uitgevoerde mutaties nog 
hoger zijn geweest. Met name de instroom en door-
stroom zijn negatief beïnvloed door de coronamaatre-
gelen.

Er is 2020 een totale instroom geweest van 203 cliënten 
(106 Wmo BW, 43 Wmo BT,  27 FZ, 18 subsidie, 6 
tussenhuis en 3 JW). 

Wat betreft de totale instroom van 27 justitie/foren-
sische cliënten is te constateren dat de instroom met 
name in het tweede en derde kwartaal gerealiseerd is. 
Om de instroom vanuit forensische zorg niet te laten 
stagneren, te waarborgen en het instroomproces vanuit 
dit domein meer vloeiend te laten verlopen is het plan 
opgezet een aparte locatie voor deze doelgroep te  
creëren. Dit plan heeft geen voortgang kunnen vinden.  
Dit heeft tot gevolg gehad dat de wachtlijst voor foren-
sische cliënten is toegenomen in 2020. 
Blijvend signaal vanuit de centrale voordeur is dat de 
instroom van deze cliëntengroep richting de bescher-
mende woonlocaties veelal moeizaam verloopt. Het 
blijft aandacht vragen hier vanuit bestuur perspectief 
op in te zetten. 

Het aantal plaatsingen op subsidiebasis ligt, evenals 
in 2019, op een gemiddelde van ruim 4 per kwartaal. 
Uit de praktijk blijkt dat het aantal subsidieplekken ver 
achter blijft bij de vraag. 
In 2020 is er een minimaal aantal instroomtrajecten 
gebaseerd op financiering vanuit de verlengde jeugdwet. 
Dit is overeenkomstig met voorgaande jaren. 
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Wanneer we een analyse maken op de doorstroom- en 
uitstroomcijfers is evident dat er onder een grote cliën-
tengroep afschaling van zorg is ingezet. Dit is naar de 
lijn der verwachting.

Wat betreft de doorstroom binnen en vanuit de BW- 
locaties is opvallend dat het aantal mutaties hierin 
enorm is toegenomen. In totaal zijn er 159 mutatietra-
jecten. Opschaling van zorg blijkt qua absolute aan-
tallen in slechts enkele gevallen de reden te zijn van een 
doorstroomtraject. Juist de afschaling van zorg blijkt 
duidelijk terug te komen in deze cijfers. De mogelijkheid 
tot inzet van de instroomlocatie heeft positieve invloed 
op de doorstroommogelijkheden. Daarnaast versterken 
de afspraken met de woningbouwverenigingen middels 
de reguliere bijzondere bemiddeling en het convenant, 
de mogelijkheden tot doorstroom en hiermee de afscha-
ling tot zorg. Bijkomend pluspunt is dat door dit groot 
aantal mutaties er veel beweging is binnen de diverse 
woonlocaties en er voor cliënten zo meer mogelijkheden 
ontstaan hen te plaatsen op de voor hen geschikte loca-
tie waarin het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag.
Wat betreft de trajecten beëindiging zorg vanuit een 
beschermd wonen-traject is een totaal van 54 uit-
stroomtrajecten te constateren. 

Eind 2020 waren er in totaal 37 cliënten met een 
Wmo-beschikking wachtend. Dit aantal is beduidend 
minder dan het aantal van 2019. Het aantal forensisch 
wachtenden is toegenomen van 12 in 2019 naar 21 eind 
2020. 
De cliëntlogistiek is in 2020 met name geleid door inzet 
van het Masterplan en de toekomstige Wlz- trajecten. 
De afbouw van het aantal BW-plekken bemoeilijkte de 
totale instroom. Mede middels het perspectiefformu-
lier wist de centrale voordeur tijdig te anticiperen op 
de te verwachten logistieke mutaties en hiermee ook 
signalen af te geven op de te verwachten doorstroom 
en uitstroom. 

Concluderend kan gesteld worden dat er ten aanzien 
van de cliëntlogistiek in 2020 veel interne en externe 
ontwikkelingen zijn geweest op diverse deelgebieden 
die hun directe invloed hebben gehad op de gehele in-, 
door- en uitstroomtrajecten. De gehele cliëntlogistiek 
blijft een belangrijk ankerpunt gekoppeld aan de koers-
bepaling van de RIBW.

3.3.3 Capaciteit
In 2020 is het masterplan conform verwachting 
afgerond. De afbouw die in 2018 in het masterplan is 
beschreven is behaald. Er is een nieuwe locatie geopend 
op de Scherpenkampweg waar cliënten een start 
kunnen maken met beschermd wonen. De verhuizing 
van jeugd stad naar Doddendaal was onderdeel van de 
beoogde krimp van de capaciteit, die samenviel met 
het niet langer verstrekken van subsidie voor Wonen 
met Perspectief dat op Doddendaal werd uitgevoerd. 
De panden Hertogstraat en Staringstraat zijn daarvoor 
afgestoten.

Doelstelling is en was het aantal bedden Forensische 
Zorg uit te breiden, maar door problemen rondom huis-
vesting is dit nog niet bewerkstelligd. 12 plaatsen FZ op 
Hüsenhoff Groesbeek kon door bezwaren uit de buurt 
en de politiek geen doorgang vinden. Er wordt breder in 
de regio momenteel gepraat over het landen van loca-
ties met FZ in de wijken, maar het blijft een probleem 
locaties te verkrijgen.

Voor nieuwe Wlz-locaties zijn we zowel met politiek als 
woningcorporaties en projectontwikkelaars in gesprek. 
De woningnood in Nijmegen is hoog, met als gevolg dat 
het zeer lastig is locaties te bemachtigen, die ook nog 
betaalbaar moeten zijn.

3.3.4 Productie EAD 
De productie wordt gemeten in het aantal verzorgings-
dagen beschermd wonen, het aantal ambulante uren 
en het aantal dagdelen dagactiviteiten. In het overzicht 
in paragraaf 3.3.1 staat de daadwerkelijk geleverde 
productie.

Afspraken over de te leveren productie worden gemaakt 
met de diverse gemeenten en met het Zorgkantoor.  
Met de gemeente Nijmegen is voor het beschermd 
wonen een budgetplafond afgesproken. Herijking door 
het jaar heen vindt hierop niet plaats.

3.3.5 Medewerkers 
Eind 2020 waren er 442 medewerkers in dienst, in 
totaal 364 fte. Stagiaires zijn niet meegerekend, leer- 
lingen wel. Van het totaal aan arbeidsovereenkomsten 
is 12% voor bepaalde tijd en daarmee maakte 48 fte 
van de totale formatie deel uit van de flexibele schil.
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In 2020 traden 53 medewerkers in dienst en hebben 69 
medewerkers de organisatie verlaten. Het verloop komt 
uit op 16%. Een deel daarvan wordt veroorzaakt door 
flexibele arbeidsinzet met contracten voor bepaalde tijd. 
De voornaamste redenen van vertrek zijn onvoldoende 
doorgroeimogelijkheden en de werkdruk of onduidelijk-
heid rondom taken, rollen en verantwoordelijkheden.
De gemiddelde leeftijd is nagenoeg gelijk gebleven op 
44,7 jaar. De procentuele verdeling m/v binnen ons 
personeelsbestand blijft gelijk en bestaat voor 34%  
uit mannen en voor 66% uit vrouwen. In 2020 zijn in 
totaal 74 stagiaires werkzaam geweest bij de RIBW en  
1 medewerker met een leerarbeidsovereenkomst. 

Mobiliteit
Op de arbeidsmarkt van zorg & welzijn wordt de 
komende jaren een groot tekort aan personeel ver-
wacht. Doordat enerzijds een aanzienlijk deel van het 
personeel zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 
en anderzijds de instroom van nieuwe medewerkers 
laag blijft, neemt de schaarste op de arbeidsmarkt voor 
zorgmedewerkers verder toe. Ook binnen onze orga-
nisatie ondervinden we een verder teruglopend aantal 
sollicitanten op onze vacatures. Daarnaast voldoen 
sollicitanten vaak maar gedeeltelijk aan de gestelde 
opleidingseisen en competenties.
In 2020 is aan de werving van nieuwe medewerkers 
extra aandacht besteed. Hiervoor is een recruiter aan-
gesteld die, met behulp van gerichte arbeidsmarktcom-
municatie, kwalitatief en kwantitatief meer sollicitanten 
weet aan te trekken op de verschillende vacatures. 
Onder arbeidsmarktcommunicatie verstaan we het 
structureel  communiceren naar de interne en externe 
arbeidsmarktdoelgroepen met als doel het werven van 
nieuwe medewerkers, het positief beïnvloeden van het 
werkgeversmerk en/of het contact onderhouden met 
huidige, potentiële en oud-medewerkers. In dit kader 
zijn o.a. de formats voor onze vacatureteksten in een 
hedendaags jasje gestoken en zijn medewerkers bena-
derd die als ambassadeur voor onze organisatie gaan 
optreden. Vacatures worden nu via meerdere kanalen 
uitgezet; tevens streven we naar korte doorlooptijden 
van sollicitatieprocedures, waarbij de kandidaten voort-
varend op de hoogte worden gehouden over de stand 
van zaken. Tevens is de website volledig vernieuwd met 
directe klikbuttons om te solliciteren. 

In 2020 zijn we op diverse manieren vanuit de samen-
werking met andere Zorg en Welzijnsorganisaties uit de 
regio, genaamd De Werkgeverij, actief bezig geweest 
om samen de regionale arbeidsmarkt voor deze sector 
te versterken. Ondanks corona  zijn er virtuele  banen-
markten georganiseerd en is er structureel uitwisse-
ling van vraag en aanbod geweest. Ook is een start 
gemaakt met het project Collectief Werkgeverschap 
waar de RIBW N&R actief in gaat participeren in 2021. 

Vakmanschap
Begin 2020 heeft een interim HR-professional een 
projectopdracht uitgevoerd op het gebied van Vakman-
schap. Middels diverse werksessies en intern onderzoek 
zijn ontwikkelingen en behoeften in kaart gebracht en 
vertaald naar een integraal geheel. Als vervolg daarvan 
is een beleidsnotitie opgesteld waarin onder andere de 
visie op leren, ontwikkelen en opleiden is geformuleerd. 
Ook is in de notitie terug te vinden welk doel wordt 
nagestreefd, onder welke randvoorwaarden en hoe 
de RIBW uitvoering geeft aan leren, ontwikkelen en 
opleiden. 

Verder is vanaf 1 juli 2020 een nieuwe HR-adviseur 
gestart met aandachtsgebied Vakmanschap. Vanuit 
de inhoud is nauwe samenwerking met de coördinator 
leren, ontwikkelen en opleiden en is een jaarplan 2021 
gemaakt. Dit jaarplan is onderdeel van het HR-jaarplan 
en vormt de basis voor een verdere ontwikkeling en 
borging van leren, ontwikkelen en opleiden binnen de 
RIBW.

Op basis van de nieuwe visie is een nieuw verplicht 
scholingsaanbod voor 2021 bepaald waardoor Vak-
manschap nog nadrukkelijker onder de aandacht wordt 
gebracht bij zowel nieuwe als bestaande medewerkers.

Ook vond aansluiting plaats bij diverse projecten. Zo is 
vanuit HR Vakmanschap deelgenomen en bijgedragen 
aan project Herstel, Wlz, VP, suïcidepreventie en rol/
positie ervaringsdeskundigheid.
Extern zijn contacten gelegd en onderhouden met  
GGZ-Ecademy, Good Habitz, de Werkgeverij, HAN en 
ROC om daarmee kennis uit te kunnen wisselen op  
het gebied van leren, ontwikkelen en opleiden.

Tot slot is in 2020 de training persoonlijke verzor-
ging ontwikkeld. In nauwe samenwerking met het 
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Zorgcollege is een 5 daagse training opgezet die  
aansluit bij de verplichtingen vanuit de Wlz. Ook is in 
samenwerking met team Zorg een toolkit gemaakt  
ten behoeve van het nieuwe suïcidepreventiebeleid. 
De toolkit biedt medewerkers een divers en op maat 
leeraanbod rondom dit thema.

Vitaliteit
In 2020 heeft de focus gelegen op het implementeren 
van het nieuwe verzuimbeleid en het vormgeven van 
ieders rol hierin. De samenwerking met de nieuwe 
arbodienst wordt door betrokken partijen als positief 
ervaren, er is meer contact en door de kleinschaligheid 
kan de arbodienst sneller inspelen op situaties. De aan-
dacht heeft gelegen op het verstevigen van de curatieve 
aanpak door snellere  en intensievere inzet van de pro-
viderboog van de arbodienst (ondersteunende en aan-
vullende hulpverlening) en het ontwikkelen van beleid 
gericht op preventie. In 2020 heeft vooral de arbodienst 
hierin een rol gehad. Met de laatste evaluatie van het 
verzuim in september 2020 is duidelijk geworden dat de 
RIBW hierin meer de regie kan en moet nemen, wil zij 
in control zijn. Vandaar dat op basis van het actieplan 
verzuim omlaag in Q1 2021 verschillende interven-
ties worden ingezet. De RIBW treedt daarbij op als 
regisseur, bijvoorbeeld door het sluiten van contracten 
met samenwerkingspartijen uit de providerboog van de 
arbodienst. 
Preventieve interventies die zijn ingezet hebben veelal 
bijgedragen aan het verkorten van verzuim, maar heb-
ben het verzuim niet altijd kunnen voorkomen. In 2021 
zal er daarom nog meer aandacht zijn voor de preventie 
van verzuim. 

Arbeidsomstandigheden
Op het gebied van arbeidsomstandigheden is in 2020 
de nieuwe arbocoördinator van start gegaan. Door het 
invullen van deze functie vindt de centrale coördinatie 
van BHV-, veiligheids-, en Arbomaatregelen weer volop 
plaats. In 2020 is de BHV-norm bijgesteld en geïm-
plementeerd. De norm is behaald. Tevens is de rol van 
preventiemedewerker ingevuld. In 2021 zal het team 
van preventiemedewerkers worden aangevuld en zal 
ook de RI&E opnieuw worden uitgevoerd. In 2020 zijn 
hiervoor reeds de voorbereidingen getroffen. 

 

3.3.6 Bedrijfsopbrengsten EAD 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op het gevoerde 
financieel beleid.

3.4 Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie is de vertaling van onze visie 
naar onze werkwijze en de inrichting van onze organi-
satie. Uitgangspunt daarbij is dat de RIBW Nijmegen 
& Rivierenland waarde creëert als organisatie, door 
aan haar medewerkers verantwoordelijkheid, regie en 
ruimte te geven hun vak uit te voeren. De principes van 
zelforganisatie zijn leidend voor de besturingsfilosofie. 
Daarbinnen worden cliënteninitiatieven gestimuleerd 
gericht op herstel, autonomie, eigen regie en partici- 
patie.

Wij organiseren ons steeds meer wijkgericht in samen-
hang met andere organisaties en professionals. Niet de 
organisatie, maar het vakmanschap is bepalend voor 
de waarde die wordt gecreëerd. De organisatie is zo 
ingericht dat ruimte ontstaat voor co-creatie en samen-
werking dichtbij de cliënt in de wijk. Binnen de RIBW 
staat ons vakmanschap centraal, dat dichtbij de cliënt 
beschikbaar is. De besturingsfilosofie gaat over hoe wij 
als organisatie ons doel willen bereiken.

In 2020 is de besturingsfilosofie geactualiseerd en deze 
sluit daarmee aan op de Strategie en Koers 2020-2022.

3.5 Beleid

3.5.1 Strategisch meerjarenbeleid
Speerpunten van beleid zijn:

1. Kennis en vakmanschap: professionaliseren
2. Beschermd Wonen: uitvoeren Masterplan en  

ontwikkeling Wlz 
3. Ambulante zorg: bestendigen en op zoek naar  

differentiatie
4. Participatie en werk: implementatie
5. Forensische zorg: ontwikkeling
6. Besturingsfilosofie: ordenen en sturen

Per lijn zijn de diverse keuzemomenten in de opvol-
gende jaren benoemd.
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3.5.2 Het beleid in 2020 
De RvB stelde op basis van de strategische koers en het 
daarop gebaseerde MT-jaarplan, de kaders voor het 
beleid en de begroting voor 2020 vast. Deze vormden 
het uitgangspunt voor de jaarplannen van de teams. 
Directeuren en teams bespraken deze kaders, de begro-
ting en de invloed daarvan op de jaarplannen. Ook is in 
2020 de koers voor de komende jaren geactualiseerd en 
aangescherpt en is een RIBW-jaarplan ten behoeve van 
2021 opgesteld.

3.5.3 Risico’s bij realisatie van de strategie
Externe risico’s zijn gelegen in politieke keuzes. Deze 
zijn van invloed op de aanbesteding, de condities waar-
onder de afspraken met gemeenten kunnen worden 
gemaakt en de uiteindelijke gunning. 
De relatieve onvoorspelbaarheid van deze extern 
bepaalde factoren kunnen een spanningsveld mee-
brengen dat ook intern voelbaar is. Interne risico’s zijn 
onvoldoende wendbaarheid, onvoldoende financiële 
middelen en onder invloed daarvan onvoldoende kwa-
liteit van zorg. 

3.6 Samenwerken  

De RIBW werkt op vele fronten samen door in co- 
creatie met ketenpartners diensten op alle levensgebie-
den te ontwikkelen. In 2020 zijn veel lopende samen-
werkingsverbanden gecontinueerd en geactualiseerd.

• De RIBW heeft in samenwerking met betrokken 
partners uitvoering gegeven aan het Landelijke 
Programma Weer thuis. Deze moet de verzelfstandi-
ging van kwetsbare mensen vanuit beschermd wonen 
op termijn gaan bevorderen. Dit landelijk initiatief 
is voortgezet in twee regionale werkgroepen (Rijk 
van Nijmegen en Rivierenland). In beide is de RIBW 
vertegenwoordigd. We zoeken naar een bredere basis 
van zorgpartijen dan alleen RIBW. Er is een proeftuin 
gestart in Tiel en Nijmegen Dukenburg, geïnitieerd 
door de Taskforce GGZ in 2018, ten behoeve van 
wijkgerichte GGZ met de partijen RIBW, Pro Persona, 
Pluryn en Iriszorg. Kenmerk hiervan is psychiatrische 
hulp te bieden in de wijk, dichtbij de (begeleid) zelf-
standige cliënt.

• De RIBW maakt in de 2 proefgebieden onderdeel 
uit van de brede basisteams. De bedoeling is dat 
veel maatwerkvoorzieningen worden omgezet naar 

basisvoorzieningen en dat ondersteuningsvragen van 
bewoners door het team worden beantwoord zonder 
beschikking. Naar verwachting zal de implementatie 
van grote invloed zijn op het werk en de positionering 
van onze ambulante begeleiding. In het najaar van 
2019 is een coalitie gevormd van een vijftal partijen 
(Sterker sociaal werk, Onder de Bomen, ’s Heeren 
Loo, TVN Zorgt en de RIBW) die samen willen 
inschrijven op de aanstaande aanbesteding voor het 
Breed Basis Team (BBT) Volwassenen en Jeugd & 
Gezin. Bij de inschrijving voor Jeugd en Gezin heeft 
de RIBW wel de voorbereiding samen met de coalitie 
doorlopen maar is geen formele inschrijver geweest. 
In het najaar van 2020 is gebleken dat de gunning 
voor Jeugd en gezin niet aan deze coalitie is toe-
gewezen. In november is de coalitie gestart met de 
inschrijving voor BBT Volwassenen. Aanvankelijk met 
de vijf genoemde partijen. In goed overleg met elkaar 
is mede op basis van de afwijzing bij Jeugd en Gezin 
besloten om de coalitie terug te brengen naar twee 
partijen. Hiermee zijn Sterker en de RIBW de twee 
partijen die gaan inschrijven voor BBT Volwassenen. 
De inschrijving dient maart 2021 afgerond te zijn.

• RIBW participeert in het Forensisch Netwerk.  
Dit betekent o.a. dat de RIBW twee keer per jaar  
een netwerkbijeenkomst organiseert.

• Onze voorbereidingen op de Wet langdurige zorg 
(Wlz) die voor de RIBW 2021 ingaat, hebben in 2020 
geleid tot intensievere samenwerking:

• Met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is geheel 
2020 intensief en succesvol samengewerkt, om het 
CIZ in staat te stellen een optimale Wlz-weging voor 
cliënten mogelijk te maken.

• Met ingang van de Wlz wordt de RIBW verantwoor-
delijk voor levering van de functie verpleging.  
Met een aantal regionale verpleeginstellingen, waar-
onder ZZG Zorggroep, is een intensieve verkenning 
opgestart om de verpleegzorg per 2021 goed in te 
regelen. Dit passend bij en in samenwerking met de 
RIBW-teams die dit betreft.

• RIBW N&R en RIBW A&VV hebben we een gezamen-
lijk kader ontwikkeld om invulling te gaan geven aan 
coördinatie van de integrale cliëntzorg. Omdat de 
Wlz-cliënt woont bij de RIBW, wordt deze instelling 
hier vanuit de Wlz immers verantwoordelijk voor. 

• Tussen Pro Persona en RIBW N&R is een overeen-
komst gesloten waarin de gezamenlijke visie op 
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Wlz-zorg en de onderlinge samenwerking in het 
eerste Wlz-jaar is vastgelegd.

• Samenwerking in tijden van corona:
• Als uitvloeisel van de coronapandemie werkten we 

in 2020 intensief samen met de koepelorganisaties 
Valente en de Nederlandse ggz. Deze samenwerking 
was gericht op het uitwisselen van kennis, kunde en 
ervaringen om de negatieve gevolgen voor cliënten 
en personeel zo gering mogelijk te houden.

• Goed en voortdurend contact met het RIVM en GGD 
Gelderland Zuid leidde tot een actueel coronabe-
leid, veilige zorgprocessen en aanpassingen op maat, 
indien noodzakelijk. 

• Samen met Pro Persona en Iriszorg werd in Arnhem 
zeer tijdig een gezamenlijke unit opgezet om goede, 
gezamenlijke zorg te kunnen bieden aan cliënten met 
Covid-19, indien dat op hun woonlocatie niet veilig 
mogelijk zou zijn.
• Al in 2019 sloegen zeven regionale zorg- en 
woningcorporaties de handen ineen om hun hun 
individuele, maatschappelijke verantwoordelijkheid  
te verbinden en te verkennen hoe ze 
gezamenlijk sterker konden bijdragen aan een inclu-
sieve samenleving. In 2020 leidde dit tot een 
gezamenlijke visie, die in 2021 zal leiden tot een aan-
tal gezamenlijke projecten die wonen, zorg 
en ondersteuning in Nijmeegse wijken zal bevorderen. 
De samenwerkende organisaties zijn de zorgorgani-
saties Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland, 
Iriszorg, Driestroom en de woningcorporaties Portaal, 
Talis en Woonwaarts.

3.7 Herstel

De RIBW maakt gebruik van de kennis en ervaring 
van ervaringsdeskundigen. Het team Herstel bestaat 
uit drie herstelcoaches, een begeleider met ervarings-
deskundigheid (ingezet voor een aantal uren) en een 
trainer bij het Steunpunt Stemmen Horen. Zij werden bij 
hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers en 
stagiaires. Team Herstel ondersteunt teams op aanvraag 
in het versterken van de herstelondersteunende zorg. 
Daarnaast verzorgen zij cliëntentrainingen, zoals o.a. de 
WRAP en “herstellen doe je zelf”. Ook ondersteunen 
de herstelcoaches individuele cliënten bij hun herstel-
proces. In 2020 is, als een van de uitwerkingen van de 
visie op herstel, een start gemaakt met het ontwikkelen 
van de visie op de inzet van ervaringsdeskundigheid en 

de rol en positie van de ervaringsdeskundige binnen  
de RIBW. 

3.8 Huis op orde 

Privacy en Informatiebeveiliging 
De RIBW is eind 2020 ISO27001 gecertificeerd.  
Er waren complimenten van de auditoren voor de invul-
ling van de informatiebescherming, de begeleiding van 
de audit en het beperkte aantal minors.
De e-learning “privacy en informatieveiligheid” is 
verplicht gesteld voor de serviceorganisatie. Aan alle 
medewerkers van de RIBW wordt een korte bewustwor-
dingstraining aangeboden. In 2020 is een aantal infor-
matiebeschermingsincidenten gemeld. In alle gevallen 
was er geen aanleiding om een melding bij de autoriteit 
persoonsgegevens te doen.

ICT Infrastructuur
In 2020 is gestart met het outsourcen van de ICT- 
dienstverlening. Keuzes zijn gemaakt voor een leveran-
cier van het beheer en voor devices (DAAS). De nieuwe 
omgeving wordt klaargemaakt om in Q2 2021 volledig 
live tegaan.

Management- en Bedrijfsinformatie 
De nieuwe RadaR-omgeving voor management- en 
bedrijfsinformatie is in het laatste kwartaal 2020 in 
gebruik genomen. Deze wordt iedere maand besproken. 
Begin 2021 wordt deze verder uitgebreid naar de teams, 
zodat ook zij actuele relevante informatie hebben. 

Servicedesk
Op maandag 16 maart is de Servicedesk live gegaan. 
De live-gang is anders gelopen dan gepland door de 
maatregelen in verband met corona. Vragen stroomden 
(telefonisch) binnen waarop de Servicedesk niet was 
voorbereid, maar die samen met de Taskforce snel zijn 
opgepakt. In 2020 hebben twee tussentijdse evaluaties 
plaatsgevonden. De klanttevredenheid in augustus was 
een 7,5. Eind 2020 is het Servicedeskteam formeel een 
team geworden en is de pilotstatus opgeheven. 

Inkoop & Contractbeheer
Het nieuwe inkoopbeleid is vastgesteld. Voor het 
inkopen en beheren van contracten zijn eenduidige 
processen opgesteld. Uitgangspunt bij de inrichting 
van de inkoopfunctie is centrale regie en decentrale 
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uitvoering binnen bepaalde budgetten en richtlijnen. 
Er is voor een werkwijze gekozen waarbij er één set 
inkoopvoorwaarden is en contracten centraal inzichte-
lijk zijn en er gestructureerd gewerkt kan worden aan 
contract- en leveranciersmanagement. Een groot deel is 
geïmplementeerd. Training van de verschillende teams 
in het primaire proces in het werken met voorkeursle-
veranciers heeft plaatsgevonden, idem training van de 
(contactpersonen van) de afdelingen SO met betrekking 
tot  inkoop en contractbeheer (en herplaatsen van alle 
contracten in de contractmodule). 
De voorbereidingen voor de laatste twee grote bespa-
ringen zijn gestart; aanbesteding van de schoonmaak 
en uitbesteding van het onderhoud. 

Duurzaamheid 
RIBW heeft waar mogelijk is in 2020 verder gewerkt 
aan duurzaamheid; bij het contracteren van leveranciers 
en aannemers is het nieuwe inkoopbeleid duurzame 
inkoop opgenomen in de inkoopvoorwaarden. Bij elke 
renovatie of (her)inrichten nieuwe locaties wordt enkel 
ledverlichting toegepast. In 2021 zal het wagenpark 
getoetst, en waar nodig aangepast, worden.
Samen met collega-RIBW’s hebben we een voorzet 
gedaan om een milieuthermometer zorg te ontwikke-
len voor RIBW’s, daaraan is een certificaat Green Deal 
verbonden. 
In 2021 wordt het beleid duurzaamheid verder vorm 
gegeven, een speciaal aandachtsgebied binnen de 
nieuwe functie Facilitair Adviseur.

4.1 Algemeen 

4.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
HKZ-jaar twee van de drie
Het jaar 2020 was het tweede jaar van de HKZ-cyclus 
zoals deze afgesproken was met Lloyd’s. Het tweede 
jaar startte echter met de 5 minor non-conformiteiten 
(MNC’s/minors) die allereerst opgelost dienden te zijn. 
Deze minors hingen, het leek als voor het eerst, niet 
onder kwaliteit maar onder de afdeling die de minor 
gekregen had. De thema-eigenaren HKZ ondersteunden 
de gevonden oplossing per minor en bewaakten de 
voortgang. Allen oefenden ze met het HKZ-team of hun 
oplossing audit-proof was. Helaas werden de plannen 
doorkruist door corona en mochten de minor-eigena-
ren hun oplossingen niet presenteren aan de externe 
auditor. Het HKZ-team verzorgde de opleveringen via 
een digitale verbinding. Drie van de vijf minors werden 
gesloten. De twee overgebleven minors waren die op de 
HRM-afdeling. De minors waren:
• BHV (HKZ-norm: 7.1 bepalen van eisen voor omge-

ving, infrastructuur en middelen)
• Jaargesprekken (HKZ-norm: 5.7.1 functionerings- en 

beoordelingsgesprekken)
In september 2020 kwam Lloyd’s opnieuw deze minors 
bekijken en concludeerde dat er goede stappen gezet 
waren en dat de minors gesloten konden worden.  
Er volgden complimenten van de auditor. De onder- 
steunende processen binnen de RIBW achtte hij vol-
doende. Hij vond geen enkele minor of tekortkoming.
Ook keek hij even mee naar de informatiebescherming 
van ISO27001, inspanningen van de ICT-afdeling die 
een maand erna bekroond werden met het certificaat. 
In 2021 hebben we de ambitie om beide kwaliteitsma-
nagementsystemen met elkaar te vervlechten, om zo 
goed werkbaar aan onze kwaliteit te kunnen voldoen.
De auditor liet voor de HKZ dus geen minors na ter 
verbetering en achtte ons kwaliteits-managementsys-
teem in staat om continu verbeteringen door te voeren. 
In 2021 komt Lloyd’s terug om in het derde jaar het 
primaire proces van de RIBW te beoordelen. 

Groeiproces van thema’s
Het HKZ-team ging, nu er geen minors meer waren, 
verder met het groeiproces en de ontwikkeling van 
de thema’s. De thema’s zijn: context/omgeving, HOZ, 
Risicomanagement, Incidenten- en Calamiteiten-
management, Strategie en Beleid, Management van 

Kwaliteit

4
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afwijkingen, Vakmanschap en Wet- en regelgeving. 
Deze thema’s worden door thema-eigenaren vormgege-
ven op drie niveaus: cliënt-/team-/medewerker-niveau, 
procesniveau en organisatieniveau. Elke thema-eigenaar 
had eind 2020 zijn ambitie geformuleerd en er werden 
plannen gemaakt om de acties die uitgezet werden te 
meten via interne audits. 

Interne auditteam
De interne audits liepen in 2020 niet volgens plan.  
In februari was er nog een audit die vooral betrekking 
had op de vijf minors. Daarnaast stond Forensische 
Zorg op het programma. Er kwamen veel aanbevelingen 
uit die bij de expertisegroep Forensische Zorg aanleiding 
vormden tot nader onderzoek.
In het voorjaar heeft ook nog een digitale enquête 
plaatsgevonden waarbij de interne auditors zelf optra-
den als auditee. Dit was ook een hele bijzondere manier 
van auditen. De rest van de audits werd uitgesteld tot 
na corona. Dit betekende dat het interne auditteam 
voor de rest van 2020 niet meer gevraagd werd. Eind 
2020 werd een volledig digitaal traject voor 2021 neer-
gezet. Dit zal, voor iedereen nieuw, vele uitdagingen 
met zich mee brengen.

Overige kwaliteitscertificaten
In oktober had de RIBW de externe auditor nogmaals 
uitgenodigd om bij ons de certificering te bekijken ten 
aanzien van ISO27001. De auditor gaf complimenten 
en met drie minors richting aan het vervolg. De RIBW 
behaalde hiermee het certificaat. Dit is compliant 
aan de eisen die de stakeholder van het BW-contract 
stelden.

4.1.2 Ethiek en zingeving
De ethiekcommissie is zeer beperkt bij elkaar gekomen. 
Daaraan lag een aantal oorzaken ten grondslag, corona 
en het uitvallen van een van de leden en de ondersteu-
ner van de commissie. 
 
De balans tussen zorg voor de cliënten, de vele 
opdrachten waar de RIBW voor staat én de beperkte 
financiële middelen vormden de aanleiding om alle 
commissies binnen de RIBW te toetsen op belang voor 
en verbinding met de organisatie. Doel was een voorstel 
over nut en noodzaak en vervolgens over inhoud en 
functionele inzet van de betreffende commissie. 

Het MT onderschrijft het belang van een ethiekcom-
missie. Het heeft een aantal kaders en uitgangspunten 
meegegeven waaraan een dergelijke commissie moet 
voldoen. Op verzoek van het MT is de bestuurssecreta-
ris in gesprek gegaan met de commissie om de door  
het MT gestelde kaders en uitgangspunten te bespre-
ken. Commissie en bestuurssecretaris doen een uitge-
werkt voorstel voor een duidelijke positie met taak en 
rol en werkwijze, op basis van de MT uitgangspunten.

4.2 Kwaliteit van dienstverlening 

Als organisatie stellen we de norm dat het aantal 
gemelde incidenten groter moet zijn dan 600, dit bete-
kent 150 meldingen per kwartaal. In 2020 zien we dat 
het aantal gemelde incidenten sterk daalt onder invloed 
van corona en aan het eind van het jaar zien we een 
herstel. In de daling was geen onderscheid te maken 
in categorieën incidenten noch in locaties. De stijging 
in het vierde kwartaal geeft goede vooruitzichten op 
de inbedding van het incidenten melden in het ‘nieuwe 
normaal’. 
De meldcultuur per team blijft verschillen, ook buiten 
corona om. Sommige teams melden bovengemiddeld 
goed, andere teams melden nauwelijks. Dit is onder-
werp van gesprek tussen aandachtsfunctionarissen 
Kwaliteit binnen een team en team Zorg. 

In 2020 zien we de volgende verdeling 
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• Bij de categorie agressie zien we een significante 
daling vanaf kwartaal 2. Opvallend is dat dit samen-
valt met het ingaan van de lockdown. Enerzijds kan 
het worden verklaard doordat de aandacht van 
medewerkers naar andere zaken uitgang dan het 
melden van incidenten, anderzijds heeft er als gevolg 
van de coronamaatregelen minder en ander soortige 
interactie plaatsgevonden tussen cliënten en mede-
werkers en cliënten onderling. De meldingen in cate-
gorie agressie daalde in 2020 ten opzichte van 2019 
als volgt: fysieke agressie -23 van 77 naar 54, verbale 
agressie -35 van 153 naar 118 en seksuele intimidatie 

-2 van 11 naar 9. Meldingen over huiselijk geweld en/
of kindermishandeling bleef gelijk op 2 meldingen. 

 Agressie blijft de categorie met de meeste meldingen, 
het belang van een gedegen veiligheidstraining is  
evident. Jaarlijks worden de teams in het primair 
proces geschoold.

• Het aantal meldingen in de categorie medicatie 
is  toegenomen met 32 meldingen van 133 naar 
165. Naast de awareness rondom medicatie en de 
foutgevoeligheid van het proces zien we dat we bij 
steeds meer BW-cliënten een actieve rol hebben bij 
het aanreiken van de medicatie. Eind 2020 is het 
onderdeel medicatie ook opgenomen in de scholing 
helpende plus van het Zorgcollege. In 2021 wordt 
het interne proces rondom veilig medicatiegebruik 
opnieuw bekeken en indien bijgesteld. 

•  In 2020 zien we de meldingen rondom categorie  
privacy nagenoeg gelijk blijven; deze stijgen van 13 
naar 14. Geen van de meldingen moest worden door-
gezet naar de Autoriteit Persoonsgegevens.  

• Het aantal brandmeldingen is gehalveerd van 32 in 
2019 naar 16 in 2020. Het brandalarm gaat min-
der snel af (technische instelling) en de awareness 
rondom BHV is gegroeid. Bij de BHV-rondes wordt 
specifiek aandacht besteed aan de brandveiligheid, 
denk hierbij aan vrij zijn van vluchtwegen en de aan-
wezigheid van blusapparatuur. 

• Opvallend dit jaar is de stijging van het aantal valin-
cidenten; deze is verdubbeld van 17 naar 34. Hierbij 
moet wel opgemerkt dat een aantal cliënten meer-
dere meldingen veroorzaken. Oplossingen om valge-
vaar te voorkomen worden gezocht bij onder andere 
de inzet van (mobiliteits)hulpmiddelen. Met het ouder 
worden van de doelgroep en de daarbij behorende 
toename van somatische en mobiliteitsproblemen 

dienen we rekening te houden bij het (her)inrichten 
van onze voorzieningen.

4.2.1 Suïcides en suïcidepogingen

Suïcides en pogingen 2018 2019 2020

Suïcidepogingen 27 34 23
Daadwerkelijke suïcides 1 0 0
Totaal 28 34 23

De stijging van het aantal gemelde suïcidepogingen 
zet niet door in 2020. Een aantal cliënten zorgt net als 
vorig jaar voor meerdere meldingen. Het gaat altijd om 
complexe problematiek.  Vergeleken met vroeger kiest 
de behandelende instelling er vaker voor om mensen in 
crisis zo lang mogelijk thuis te behandelen. Het betrof 
15 meldingen vanuit een ambulante setting en 8 vanuit 
een BW. Net als vorig jaar worden de meeste (13)  
pogingen gedaan met medicatie. In 2020 is er begon-
nen met het herzien van het suïcidepreventiebeleid.

4.2.2 Calamiteiten
In 2019  is er na melding bij de Wmo toezichthouder 
van GGD Gelderland Zuid op verzoek van de toezicht-
houder een onderzoek gedaan naar een agressie- 
incident binnen Participatie & Werk. Het onderzoek  
is succesvol afgerond en heeft veel verbetermaat- 
regelen opgeleverd. In 2020 zijn de verbetermaatrege-
len geïmplementeerd en eind 2020 heeft de toezicht- 
houder onze Raad van Bestuur gevraagd om een  
schriftelijk voortgangsverslag, dat is aangeleverd. 

4.2.3 Vertrouwenspersoon cliënten  
Cliënten van de RIBW hebben de mogelijkheid de 
ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon 
(CVP) in te roepen wanneer zij ontevreden zijn over 
aspecten van de dienstverlening van de RIBW. De  
vertrouwenspersoon ondersteunt de cliënt door het 
bieden van een luisterend oor bij een melding en bij  
het formuleren van de kwestie. De vertrouwenspersoon 
bemiddelt in de organisatie bij het zoeken naar een 
oplossing. De aanstelling van de klachtenfunctionaris 
heeft een zekere gelaagdheid in de klachtafhandeling 
teweeggebracht. De mogelijkheid om ergens gedurende 
het proces de klachtenfunctionaris te betrekken is in 
de meeste situaties door zowel de cliënt als de cliënt-
vertrouwenspersoon als zeer welkome aanvulling in 
het aanbod ervaren. De afstemming en het onderling 
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verwijzen tussen cliëntvertrouwenspersoon en klachten-
functionaris is goed en in goed overleg verlopen. 

Trends worden gemeld in de kwartaalrapportages en 
besproken in het DT en MT. Voor individuele kwesties 
wordt zo nodig afgestemd met de directeur.

In 2020 werden twee cliënten ondersteund bij het 
indienen van een klacht en de hoorzitting  bij de Klach-
tencommissie voor cliënten. De meeste ondersteuning 
vond plaats tijdens gesprekken tussen cliënt en begelei-
ding/zorgcoördinator.

Met de ingang van de coronamaatregelen werd het 
stiller, vooral wat betreft meldingen van onvrede.

In 2020 zijn 72 kwesties aangekaart naar aanleiding 
van 41 cases. 

4.2.4 Familievertrouwenspersoon
De heer J.H. Arkenbout is aangesteld als nieuwe  
Familievertrouwenspersoon. In 2020 is er geen beroep 
op hem gedaan. 

4.2.5 Klachtencommissie cliënten  
De nieuwe klachtenregeling zoals we die samen met 
de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei hebben opgesteld is 
geëvalueerd en op basis daarvan verbeterd. Het werken 
volgens de nieuwe klachtenregeling resulteert in een 
laagdrempeligere en toegankelijkere afhandeling van 
kwesties. De klachtenfunctionaris, Wiena Bakker, die 
we gezamenlijk inhuren vanuit Zorgbelang heeft als 
taak om in een vroeg stadium via onpartijdige bemidde-
ling de onvrede weg te nemen dan wel de klacht op te 
lossen. Voor onze organisatie heeft zij afgelopen jaar  
22 kwesties en één vraag behandeld. We zien dat met 
de komst van de klachtenfunctionaris het aantal klach-
ten dat uiteindelijk bij de klachtencommissie beland, 
gehalveerd is. Een laagdrempelige en trapsgewijze 
klachtenregeling heeft dus duidelijk resultaat opge- 
leverd. 
De klachtencommissie wordt voorgezeten door 
mevrouw Baars. De nieuwe secretaris is mevrouw  
Gardenier. De heer Jacobse heeft afscheid genomen  
als lid en is opgevolgd door mevrouw Drooglever.

 

4.2.5.Tevredenheid van cliënten 
RIBW onderzoekt de tevredenheid van haar cliënten 
door om de twee jaar te meten via de CQ-index. 
In 2020 werd er geen nieuw cliëntenonderzoek uit-
gevoerd, het eerstvolgende onderzoek vindt plaats in 
2021. 

De evaluatie van de CQ-index liet een teleurstellend 
resultaat zien als het gaat om ontvangst bij de orga-
nisatie en bij de teams als het gaat om opvolging. Dit 
is de reden dat er voordat een volgend onderzoek van 
start gaat eerst goed nagedacht moet worden welke 
systematiek en werkwijze het best past bij de RIBW. 
Inmiddels zijn er diverse andere onderzoekstechnie-
ken beschikbaar die een goed beeld van onze cliënten 
kunnen geven. 
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4.3 Kwaliteit van het werk 

4.3.1 Klachtencommissie medewerkers 
De RIBW heeft een klachtencommissie voor medewer-
kers, voortvloeiende uit de verplichting uit de CAO 
GGZ. Betreffende bepalingen schrijven de werkgever 
voor te voorzien in een regeling zodat de werknemer in 
staat is een werkgerelateerde klacht over bejegening of 
onrechtvaardige besluiten in te dienen. De leden van 
deze klachtencommissie zijn onafhankelijk. De commis-
sie wordt voorgezeten door de heer mr. J.W. Kuppers. 
De commissie wordt ambtelijk ondersteund door 
mevrouw I. van Iersel. In 2020 zijn er geen klachten 
ingediend bij de klachtencommissie voor medewerkers.

4.3.2 Arbeidsomstandigheden 
Het verzuimpercentage over 2020 bedraagt 7,06%,  
een daling ten opzichte van 2019: 7,68 %.
In onderstaande grafiek is te zien dat de meldingsfre-
quentie in 2020 onder alle leeftijdsgroepen is gedaald 
ten opzichte van 2019. In 2020 hebben medewerkers 
zich minder vaak ziekgemeld, maar is de ziekte gemid-
deld van langere duur gebleken. Het verzuimpercentage 
onder de leeftijdsgroep 26-35 jaar is fors toegenomen.

Het verzuim binnen de RIBW lag vrijwel iedere maand 
boven het gemiddelde in de branche. Opmerkelijk lag 
het percentage in Q1 en Q2 2020 iets lager dan het 
branchegemiddelde. In Q3 en Q4 is het verzuim fors 

gestegen en momenteel ligt het verzuim zo’n 2% boven 
het branchegemiddelde. 
De trendlijn laat zien dat het verzuim van de RIBW op 
grote lijnen meebeweegt met de ontwikkelingen in de 
branche. 
In september 2020 heeft de laatste evaluatie met de 
arbodienst plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie 
kwam de dienstverlening, maar ook het verzuimbeleid 
en de aanpak aan bod. Op basis van deze evaluatie is 
een ‘actieplan verzuim omlaag’ tot stand gekomen waar 
begin 2021 mee wordt gestart. 

De geplande BHV-rondgangen en ontruimingsoefenin-
gen zijn in 2020 niet allemaal gerealiseerd (55%-60% 
afgerond). Veiligheidsbeperkingen rondom corona 
maakte dit vaak niet mogelijk. Langere uitstel zou 
gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid op korte  
en lange termijn. In Q1 2021 wordt daarom een plan 
van aanpak gemaakt, rekening houdend met de beper- 
kingen rondom corona. 
In Q4 hebben de laatste praktijktrainingen BHV plaats-
gevonden, hiermee is de norm ruim behaald.

4.4 Kwaliteit van de organisatie 

4.4.1 Risico’s bij compliance / voldoen aan wet-  
   & regelgeving 
Risico bij het compliant zijn liggen in de steeds meer 
specifieke eisen in contracten vanuit de gemeenten en 
de noodzaak deze te managen en monitoren. Daarnaast 
is continu aandacht nodig voor communicatie over en 
beheer van veranderende wet- en regelgeving. 
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5.1 Financieel resultaat

Resultaat
Het resultaat volgens de begroting over 2020  bedroeg 
€ 1.095.000 winst, gesplitst in de reguliere begroting 
van € 545.000 verlies en een incidentele boekwinst van 
€ 1.640.000. 
Het gerealiseerde resultaat over 2020 bedroeg  
€ 1.062.000 winst. Het gerealiseerde resultaat is 
€ 33.000 lager dan begroot. 

De resultatenrekening over de afgelopen jaren kan als 

volgt worden samengevat:

De financiële kengetallen zijn:

De solvabiliteit is fors gestegen ten opzichte van 2019. 
Deze stijging wordt veroorzaakt door de aflossing van 
de leningen. De aflossingen zijn gedaan vanuit de over-
tollige liquide middelen. Hierdoor is de liquiditeit iets 
gedaald ten opzichte van 2019, maar deze is nog steeds 
goed te noemen.

Omdat de leningen volledig zijn afgelost, is de krediet- 
overeenkomst niet meer van toepassing.

Derivaten
Met betrekking tot de langlopende leningen heeft de 
RIBW in het verleden renteswaps gecontracteerd, zodat 
zij variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt.  
De RIBW heeft als beleid geen open-eind-financierin-
gen aan te gaan. Deze swaps worden per langlopende 
lening afgesloten met de ABN AMRO, teneinde het 
renterisico gedurende de looptijd van de langlopende 
lening af te dekken.

In november 2020 zijn alle leningen afgelost en de 
daaraan gekoppelde derivaten afgekocht.

5.2 Financiële risico’s en onzekerheden 

De toekomst van de RIBW hangt nauw samen met de 
ontwikkelingen in het zorgstelsel en de onderhandelin-
gen met de diverse financiers. Eind 2020 zijn vooral de 
overgang naar Wlz, onze ambulante positie met daarin 
o.a. het product Beschermd Thuis, Modulair Pakket 
Thuis, GGZ in de Wijk en de realisatie van dagbesteding 
aan de orde. 
 
De RIBW heeft haar leningen en derivaten volledig 
afgelost en afgekocht.

De realisatie van met name dagbesteding blijft aan-
dacht houden voor 2021; vanwege Covid-19 maatre-
gelen is realisatie onzeker en lager dan het gewenste 
niveau.

Dit maakt dat de risicobereidheid van de RIBW het 
volgende betreft: de RIBW neemt in principe geen 
nieuw vastgoed in bezit, maar wil op basis van korte 
termijn huur en lange termijn samenwerking aangaan. 
Eventuele omzetderving al gevolg van Covid-19 wordt 
geaccepteerd en waar mogelijk gecompenseerd door 
landelijke compensatieregelingen. 

Hoe omgegaan wordt met externe financiële middelen 
is vastgelegd in het Treasury Statuut.

5.2.1 Financieel vooruitzicht 
In 2019 en 2020 was er sprake van incidentele baten, 
bijvoorbeeld de package deal en het resultaat van ver-
koop van panden, die het netto resultaat hebben beïn-
vloed. Tegelijkertijd zien we ook een voorzichtig goede 
beweging in ons operationeel resultaat. Deze is echter 
nog negatief. We concluderen dat we op de goede weg 
zijn, maar ook dat er nog een weg te gaan is.  

Per januari moet dan ook versterkt ingezet worden op 
een nieuw en ambitieus Financieel Fit programma 2.0 
(FFP2.0) met het doel een duurzame bedrijfsvoering te 
realiseren voor de periode 2022-2025. Alle dienstverle-
ning, kwaliteit en inzet van begeleidingsuren, geboden 
indirecte cliëntondersteuning moet daarbij opnieuw 
worden gedefinieerd en geijkt. De bijbehorende 

Financiële informatie EAD 5

Resultatenrekening 2020 2019

Wettelijk budget en overige 
baten

€ 35.308.000 € 33.917.000

Bedrijfs- en financiële lasten € 34.246.000 € 33.734.000

Saldo  € 1.062.000  € 183.000

Financiële kengetallen 2020 2019

Weerstandsvermogen 38,9% 37,4%

Solvabiliteit 70,1% 52,4%

Liquiditeit 2,2 3,0
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ondersteuning wordt daaraan gerelateerd met nieuwe 
normen voor alle overhead. De al ingezette sterkere  
sturing zal daarbij noodzakelijk zijn om dit programma 
te kunnen realiseren, en om ervoor te zorgen dat we 
ons scherp blijven richten op de essentie van onze 
dienstverlening en passende ondersteuning. 

In de uitwerking van het FFP2.0 zullen we eveneens 
rekening moeten houden met een veranderend en een 
op onderdelen nog onzeker speelveld aan de omzet-
zijde na 2021. Wat gaat de aanbesteding ambulant 
Nijmegen voor ons betekenen? Gaan we groeien in 
Wlz-gefinancierde begeleiding in beschermd wonen 
en ambulant? Wat worden onze ervaringen in de Wlz 
en de bijbehorende tarieven? Lukt het om de geboden 
dagbesteding te intensiveren en duurzaam inzetbaar te 
maken? Hebben we zicht op nieuwe en betere locaties? 
Welk perspectief gaan we zien voor forensische zorg? 
En wat verwachten wij van de doordecentralisatie van 
de Wmo per 2022?

2021 wordt een jaar waarin we aan de omzetzijde nog 
de lasten hebben van de coronabeperkingen. Wij moe-
ten meer dagbesteding realiseren voor alle BW-cliënten 
en hebben nog steeds beperkte groeimogelijkheden 
in huisvesting. Aan de lastenzijde worden de laatste 
effecten van financieel fit gerealiseerd; uitbesteding 
onderhoud, schoonmaak en ICT vindt gedurende 2021 
plaats.  
Tegelijkertijd blijven we investeren in onze dienstver-
lening, ons vakmanschap, de begeleiding van verzuim, 
het verbeteren van locaties en de schaalbaarheid en 
kwaliteit van de ondersteuning. 
Incidentele baten, zoals deze de jaren hiervoor aan de 
orde waren, zijn niet meer van toepassing.

De begroting 2021 past in de ingeslagen weg om lasten 
en opbrengsten beter met elkaar in balans te brengen 
en tegelijkertijd financiële ruimte te houden om te 
investeren in de verdere ontwikkeling en innovatie van 
onze dienstverlening. Dit maakt een begroting met een 
beperkt negatief resultaat voor het bestuur realistisch 
en acceptabel.

5.3 Voorzieningen

Voorziening langdurig zieken`
De voorziening langdurig zieken betreft een reservering 
voor langdurig zieke werknemers, van wie  verwacht 
wordt dat zij niet binnen 2 jaar zullen herstellen. 

5.4 Toekomstige investeringen

Ook in 2021 investeren we in onze dienstverlening 
langs de lijnen van het RIBW-jaarplan. Hiermee geven 
we een impuls van € 560k in onze dienstverlening, 
vakmanschap, BW-locaties, schaalbaarheid van de ICT, 
versterken van de personeels- en salarisadministratie-
processen en het verbeteren van onze eerste lijns- 
registratie. 

Voor de financiële verwerking volgen we twee lijnen:
1. Echte investeringen worden geactiveerd en verspreid 

over jaren opgenomen in de begroting.
2. Projecten met een korte impuls zijn in hun geheel 

opgenomen in de begroting 2021.
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De RvT en RvB onderschrijven de bepalingen van de 
zorgbrede governance code (GcZ) en leven deze na in 
de uitvoering van hun diverse rollen zoals blijkt uit het 
verslag van de RvT, zie hoofdstuk 8. 

RvT en RvB hebben, conform het plan van aanpak, in 
een gezamenlijke bijeenkomst een discussie gevoerd 
met management, medewerkers en cliënten. Deze 
discussie was gericht op het afstemmen van verwach- 
tingen en rollen in de besturing van de RIBW.

De governance code is uitgewerkt in statuten en regle-
menten van de commissies, RvT en RvB.

De heer E. ten Holte is enig bestuurder van de RIBW. 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur 
waren die welke normaalgesproken aan een Raad van 
Bestuur zijn verbonden. De taken en bevoegdheden zijn 
vastgelegd in het reglement Raad van Bestuur.

De RvB reflecteerde regelmatig zelf – en met ondersteu-
ning van anderen – op het eigen functioneren en op de 
vraag of hij past bij de opgaven waar de zorgorganisatie 
de komende jaren voor staat. De remuneratiecommissie 
van de Raad van Toezicht voerde het jaarlijkse gesprek 
met de Raad van Bestuur over diens functioneren.  
De heer Ten Holte is geaccrediteerd via de NVZD.  
Hij maakt deel uit van diverse intervisiegroepen en ver-
tegenwoordigt de landelijke koepelorganisatie Valente 
op de gebieden werkgeverszaken en forensische zorg.

De heer Ten Holte vervulde in 2020 nevenfuncties bij 
de volgende organisaties: 
• Bestuurslid Valente (1-1-2020 tot 18-11-2020)
• Lid Raad van Commissarissen RegioPlus
• Lid Raad van Toezicht Moviera
• Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Samenwer-

kingsverband Neerbosch

Governance code Zorg

6
De Raad van Bestuur

7
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Verslag van de Raad van Toezicht
Elk jaar legt de Raad van Toezicht verantwoording af 
over de wijze waarop hij het intern toezicht vormgeeft. 
De RvT doet dit vanuit zijn rol als toezichthouder, als 
klankbord/adviseur en als werkgever.

8.1 De Raad van Toezicht als toezichthouder 

8.1.1 Legitimatie
De RvT handelt op basis van de statuten en het regle-
ment van de RvT. De RvT werkt met drie commissies:  
de Auditcommissie, commissie Kwaliteit en Veiligheid en 
Remuneratiecommissie. Deze commissies hebben ieder 
een eigen reglement. De commissies adviseren de Raad 
over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en 
bereiden de besluitvorming van de Raad voor. Ieder lid 
van de RvT neemt deel aan ten minste één commissie.

De RvT toetst de inzet en behaalde resultaten aan de 
met de RvB gemaakte prestatieafspraken en aan meer 
specifieke door het bestuur vastgestelde en door de 
RvT goedgekeurde beleids- en financiële toezicht- en 
toetsingskaders.

Toezichtkader:

• Statuten van de stichting
• Governancecode
• Reglementen van de Auditcommissie, commissie 

Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie
• Profielschets van de RvT
• Beleidsvelden ter goedkeuring/informatie
• Gedragscode en klokkenluidersregeling
• Reglement onafhankelijke Klachtencommissies
• OR-reglement en Samenwerkingsovereenkomst MZ 

cliënten en Raad van Bestuur

Toetsingskader:

• Strategische koers 2020-2022
• Besturingsfilosofie
• Jaarlijkse begroting en het MT-jaarplan
• Allonge Vastgoedplan (voldoet als vastgoedbeleid) 
• Gegunde aanbestedingen
• Treasury plan

De inzet van de activiteiten van de RIBW dient op maat-
schappelijk verantwoorde wijze te gebeuren en de zorg 
dient van goede kwaliteit te zijn. Of dat zo is baseert 
de RvT op informatie uit de kwartaalrapportages en 

informatie afkomstig van bestuur en directie, gesprek-
ken met de Cliënten- en Ondernemingsraad en (digi-
tale) werkbezoeken aan teams. In de vergaderingen van 
RvT, Auditcommissie en commissie Kwaliteit en Veilig-
heid zijn op uitnodiging medewerkers aanwezig. De RvT 
toetst of voldaan wordt aan professionele standaarden, 
de cliënt centraal staat en of de zorg plaatsvindt binnen 
de financiële mogelijkheden. 

8.1.2 Waarden en normen
De RvT hanteert hierbij de eerder vastgestelde ‘Visie 
op Toezicht’. Statuten en reglementen, toetsings- en 
toezichtkader sluiten aan de Governance code Zorg. 
Bepalingen over integriteit zijn opgenomen in statuten 
en reglementen van RvT en RvB. Belanghebbendenbe-
leid zal worden ontwikkeld, op dit moment bestaat er 
een stakeholdersoverzicht dat jaarlijks wordt bijgewerkt. 
Dialoog met de interne stakeholders en waar nodig 
met de externe stakeholders, wordt gevoerd. Hiermee 
voldoet de organisatie aan de code.

8.1.3 Commissies Raad van Toezicht
De Auditcommissie heeft toegezien op het algemene 
beleid van de Stichting op het gebied van financiën, 
vastgoed en ICT.
Aan de orde zijn geweest onder andere het treasurys-
tatuut en -jaarplan 2020, begroting 2021, financiële 
spelregels en mandaten, financiële sturing en ontwikke-
lingen ten aanzien van het Financieel Fit programma,  
de afronding van de Package Deal en diverse vastgoed-
bewegingen. Daarnaast waren de financiële effecten 
van corona aan de orde en het bezwaar tegen de tarie-
ven van het zorgkantoor. Ook is de samenwerking met 
de nieuwe accountant geëvalueerd. De Auditcommissie 
heeft actief meegedacht over onder andere de inrich-
ting van het 3 dijken principe, de inhoudelijke verbeter-
slag ten aanzien van de kwartaalrapportages mede met 
behulp van de inzet van de BI-tool, de implementatie 
van het contractenregister en de inkoopbevoegdhe-
den. Ook is het wijzigingsbeheerproces in 2020 verder 
aangescherpt.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft toegezien 
op zorginhoudelijke, kwaliteits- en veiligheidsaspecten. 
In zes bijeenkomsten zijn onder andere de volgende 
onderwerpen besproken: de uitwerking van de visie op 
herstel, de voorbereiding en de uitkomsten van de HKZ 
audit, de ontwikkelingen binnen forensische zorg, de 

De Raad van Toezicht 8
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uitwerking van de reorganisatie binnen participatie en 
werk, veranderingen in de cliënten medezeggenschap 
en het onderwerp veiligheid, met name de wijze van 
melding van incidenten. Omdat de HR afdeling weer 
op sterkte is, heeft de commissie bij toerbeurt met alle 
adviseurs kennisgemaakt en zijn diverse HR onderwer-
pen met hen besproken. Met name op ziekteverzuim en 
instroom/uitstroom medewerkers werd elke vergadering 
ingezoomd. 
 De commissie heeft begin 2020 geadviseerd om het 
oude zorgcontinuiteitsplan tijdig te actualiseren in 
verband met de kans op corona-uitbraak.  De aan- 
wezigheid van beschermende middelen, de zorgconti- 
nuïteit  en het welzijn van medewerkers en cliënten zijn, 
in verband met corona, elke vergadering aan de orde 
geweest.  De voorzitter van de commissie heeft tijdens 
het hoogtepunt van de coronaperiode online overleg 
gehad met  de voorzitter van de OR en de ondersteu-
ner van de CR over de beleving van de situatie. Het 
was dit jaar helaas niet mogelijk om  werkbezoeken op 
locaties af te leggen, gezien de noodzaak van preventie 
besmettingen op locatie.  Daarom zijn zorgprofessionals 
op de werkvloer en zorgcoördinatoren gesproken online, 
naast de kwaliteitsmedewerker, diverse medewerkers 
van de afdeling zorg en HR, de directeur SO en/ of een 
van de andere directieleden. Ook is een lid van de CR 
uitgenodigd om te vertellen over zijn ervaringen met de 
RIBW in de corona periode. 
Het jaarplan voor de commissie K en V van 2021 is 
vastgesteld.

Voor de activiteiten van de Remuneratiecommissie 
verwijzen wij naar paragraaf 8.2.

8.1.4 Medezeggenschap, invloed en advies 
Het lid van de RvT dat op voordracht van CR is 
benoemd woont halfjaarlijks de CR-overlegvergadering 
bij. Ook zijn een of twee leden van de RvT aanwezig bij 
de halfjaarlijkse overleggen van de OR. In deze verga-
deringen is gelegenheid de wederzijdse ervaringen uit te 
wisselen. Ook bespreken de leden van de RvT en de RvB 
het gevoerde beleid en de verantwoording daarover 
met de medezeggenschapsorganen. 

8.2 De Raad van Toezicht als werkgever 

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het 
bestuur van de RIBW. 

Bezoldiging 2020

Salaris € 159.450 

Werkgeversdeel pensioen € 11.783 

Totaalbedrag € 171.233

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0

  
De Remuneratiecommissie heeft in het voor- en najaar 
een gesprek met de heer Ten Holte gevoerd.
Besproken werd onder andere het volgende: 
- Door de samenloop van meerdere transities en 

corona was het een zeer bijzonder jaar. De orga-
nisatie heeft veel wendbaarheid laten zien. Op 
een aantal punten ervaart de RvT de situatie in de 
ontwikkelingen en de besluitvorming als een fluïde 
proces.

- Het jaar is begonnen met een nieuwe strategie en 
koers. Herstel en positieve gezondheid zijn leidend 
voor de ondersteuning die de RIBW aan cliënten 
biedt. Hoe maken we inzichtelijk wanneer we suc-
cesvol zijn?

- De coronacrisis gooide op tal van onderwerpen, zoals 
het Financieel Fit programma en de doorontwik-
keling van participatie en werk, roet in de straf 
uitgezette weg. De organisatie is echter niet stil 
gaan staan, zaken zijn alleen anders gedaan. 

- De persoonlijke ontwikkeling en beloning van het 
bestuur.

- Het samenspel tussen bestuur en RvT. De aangepaste, 
meer intensieve informatievoorziening bij de start 
van de Covid-19 pandemie. De eigen verantwoor-
delijkheid van de RvT in deze.  

- De ontwikkelingen en het samenspel in het directie-
team.

Het jaar 2021 kent voor de RvB een aantal doelen, de 
belangrijkste zijn:
- Verdere stabilisatie als organisatie, zwakke schakels te 

versterken en inzet van vernieuwingen. 
- Het welzijn van het personeel is van groot belang, dus 

staan thema’s als vakmanschap, strategische perso-
neelsplanning, verzuim en ervaringsdeskundigheid 
hoog op de agenda.

- Vaststellen van een samenhangend risicomanage-
mentsysteem.

Er is vanuit de Raad van Toezicht veel waardering voor 
de inzet en resultaten van de RvB en de werkorganisatie. 
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De resultaten werden nog eens bevestigd in een positief 
verlopen HKZ-audit, waarbij wij zonder minors zijn geher- 
certificeerd.

8.3 De Raad van Toezicht als adviseur 

Bij diverse onderwerpen heeft de RvT de rol als adviseur 
inhoud gegeven. In 2020 gaf de RvT advies over onder 
andere de aanbesteding BBT, enkele incidenten, ophef over 
het gebruik van een pand in politiek en media, de vervanging 
van een van de directieleden en uiteraard veelvuldig over het 
verloop rondom de coronacrisis. 

De RvT heeft vanwege coronamaatregelen geen jaarlijkse 
rondtocht gemaakt. Wel waren er gesprekken met medewer-
kers over de nieuw ingerichte servicedesk en over de diverse 
aspecten van de Wlz. 

8.4 Over de Raad van Toezicht 

8.4.1 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit vijf leden.  
Het aandachtsgebied Cliëntenraad ligt bij mevrouw  
Weitkamp. Het aandachtsgebied Ondernemingsraad ligt  
bij mevrouw Verbeek. 

Leden Raad van Toezicht RIBW Nijmegen & Rivierenland in 
2020 en rooster van aftreden:

8.4.2 Integriteit en onafhankelijkheid
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden 
ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan 
ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun 
taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de Raad 
van Toezicht hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn 
aan het belang van de RIBW. 
Het bestuur koppelt integriteitskwesties terug naar de Raad 
van Toezicht als daar aanleiding toe is. Naar aanleiding hier-
van heeft de RvT geen reden om te veronderstellen dat  
er integriteitsvraagstukken aan de orde zijn. 

8.4.3 Zelfevaluatie 
Eens per jaar komt de RvT bijeen voor de zelfevaluatie. Om 
het jaar laat de RvT zich daarbij begeleiden door een extern 
bureau. Dit jaar heeft de RvT de zelfevaluatie zelf georgani-
seerd, zonder externe begeleiding. De RvT heeft het eigen 
functioneren besproken, zowel als team als dat van de indivi-
duele leden en de voorzitter, de relatie met de bestuurder,  
CR en OR en overige belanghebbenden. 

De onderlinge samenwerking binnen de RvT is goed en 
aanvullend. De visie op toezicht “past” de RvT nog steeds. 
De RvT wil meer verantwoordelijkheid nemen in het bewaken 
van de governance agenda. Praktisch resulteert dit tot het 
opstellen van jaaragenda’s voor RvT, commissie Kwaliteit en 
Veiligheid en Auditcommissie. De afgelopen periode heeft de 
RvT en ook de Auditcommissie,  gezien de transities, onze-
kerheden en de risicovolle context, steeds de balans gezocht 
in rolvast op afstand blijven en tegelijkertijd kort op alle ont-
wikkelingen en onzekerheden zitten. Om opnieuw tot meer 
afstand te komen is het nodig dat de RvT de kwaliteit van het 
risicomanagement beoordeelt in plaats van de risico’s zelf. 
Het verbeteren en inzichtelijk maken van een samenhangend 
risicomanagement staat dan ook op de jaaragenda. Vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid heeft de RvT in de coronaperiode 
het directe contact gehad met de OR en CR om van hun kant 
te horen hoe zij zaken beleven. Het beeld vanuit de werkor-
ganisatie werd hierbij bevestigd. 

In 2019 was de kernvraag van de evaluatie: hoe weten we als 
RvT dat we als RIBW goed bezig
zijn met de ontwikkeling naar herstel? Naar aanleiding van 
het overleg is aan de hand van 5 kenmerken van herstel de 
betekenis voor toezicht benoemd:
1. Presentie: RvT past ook bescheidenheid in beoordeling, 

opvattingen, normen. 

Naam Benoeming Herbenoembaar Zitting tot uiterlijk

H. Windmüller 15 december 2014 - december 2022

   Lid Remuneratiecommissie, voorzitter Agenda overleg

G. Verbeek 5 september 2016 - september 2024

   Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid, lid Agenda overleg

G. Frieling 31 oktober 2016 - oktober 2024

   Voorzitter Auditcommissie

A. Veldman 11 september 2017 september 2021 september 2025

   Voorzitter Remuneratiecommissie, lid Auditcommissie

G. Weitkamp 19 november 2018 november 2022 november 2026

   Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
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2. Eigen verhaal: verhaal bestuurder/RIBW moet ook 
RvT-verhaal worden vanuit sparring-partnerschap, 
steunen/faciliteren én kritisch blijven.

3. Empowerment: gericht op versterking van de compe-
tentie van de bestuurder.

4. Ervaringsdeskundigheid: zet die als toezichthouder in. 
Dit komt vooral tot uitdrukking in RvT-commissies.

5. Steunsysteem/netwerk: de verbinding van de RvT- 
leden (zeker die niet in commissie Kwaliteit en Veilig-
heid zitten) met de RIBW kan meer en beter. 

Hierop is in 2020 ingezet. Commissieleden nemen  
overigens jaarlijks deel aan elkaars vergaderingen.

8.4.4 Permanente Educatie
De professionalisering van de Raad van Toezicht is een 
jaarlijks terugkerend thema. De leden zijn in de gele-
genheid om opleidingen te volgen. De leden ontvangen 
(digitaal) diverse vaktijdschriften en brochures.

Overzicht scholing Raad van Toezicht 2020 
Kennis- en competentie-ontwikkeling Goed Toezicht 
2020

Gabriëlle Verbeek
• Congres Forensische zorg 28 januari 
• Masterclass de Toezichthouder als werkgever,  

Diemen en Van Gestel 7 februari
• Online Algemene jaarvergadering NVTZ met work-

shops 4 juni
• Online Regiobijeenkomst toezichthouders Brabant  

9 juni
• Online Branchebijeenkomst GGZ toezichthouders 

NVTZ 7 juli
• Online Ledenfestival NVTZ 19 november
• Webinar Corona en brandveiligheid  Actiz 1 december
• Online Jaarcongres Participatie en herstel 8 december
• Intervisiegroep toezichthouders Kwaliteit en Veilig-

heid 3x
• Intervisiegroep voorzitters en vicevoorzitters RvT’s 3x

Gaico Frieling
• Afronding Leiderschap in de Zorg, Leergang Ebbinge
• Masterclass Crisisbeheersing Bestuurders en leden 

crisisteams zorgsector
• Seminar ‘Moderne crisisbeheersing onder de loep’ 
‘Ervaringen en lessen uit de praktijk’ 

Arnold Veldman
• NVTZ regiobijeenkomst
• NBA-vergadering 

Gerda Weitkamp:
• Landelijk congres Cliëntenraden (LOC)
• Webinar zorgprestatiemodel
• Jaarcongres Participatie en Herstel

Harrie Windmüller:
• NVBW Masterclass, ‘de opkomst van organisatienet-

werken’. Sturen en toezichthouden in een netwerk- 
samenleving

• Comenius Maatwerkprogramma, bestuurders en 
commissarissen Lente Corporaties ‘Samen Slim’. 
Samenspel tussen bestuur en toezichthouder op basis 
van nieuwe (big) data

• NVBW Masterclass, ‘Corona, onze huurders en de 
samenleving’. Afnemende veerkracht in kwetsbare 
wijken

• Comenius Maatwerkprogramma, Lente Walk of  
Wisdom. Sturen met kennis van de deugdethiek. 

‘Fides en Spes’

8.4.5 Honorering van de RvT 
De RIBW is in de klasse-indeling ingedeeld in klasse IV. 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 besloten de hono-
rering vast te stellen op € 13.400. Dat is € 500 meer 
dan over 2019.  De voorzitter ontvangt een toeslag van 
50%. Zijn vergoeding komt voor 2020 uit op € 20.100. 
Dat is € 750 meer dan over 2019. 

De beloning ad € 13.400 komt neer op ca. 7,2% van de 
maximumbezoldiging van de RvB. Hetzelfde percentage 
was van toepassing over 2019. (Volgens het advies van 
NVTZ is voor 2020 het bedrag van  
€ 14.800 het maximum, zijnde 8%.)

8.4.6 Besluiten 2020 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 zeven maal regulier 
vergaderd. Bijna alle vergaderingen verliepen digitaal.

Besluiten in 2020 betroffen onder andere strategie 
2020-2022 en een aantal financiële besluiten. De RvT 
werd over vele onderwerpen geïnformeerd en er von-
den besprekingen plaats over onder andere de ontwik-
kelingen in de Wlz, de aanbestedingen, in het bijzonder 
die van de BBT, ontwikkelingen in de samenwerking 
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met Pro Persona op de Nijmeegsebaan en de 
ontwikkelingen rondom corona.

Daarnaast heeft de RvT in het najaar nog 
eenmaal extra vergaderd met als onderwerp 
zelfevaluatie. 

8.5 Medezeggenschap 

Ten behoeve van de interne belanghebbenden 
functioneren in de RIBW een Cliëntenraad en 
een Ondernemingsraad. In dit verslag wordt ver-
antwoording afgelegd in de hoofdstuk 9 Onder-
nemingsraad en hoofdstuk 10 Cliëntenraad.

8.5.1 Overleg met Ondernemingsraad 
Het OR-portefeuille houdende lid van de RvT, 
mevrouw G. Verbeek, was aanwezig bij het 
halfjaarlijkse overleg met de OR in het voor-
jaar. Daarnaast was ook de heer Windmüller 
aanwezig. Het najaarsoverleg is uitgesteld tot 
begin 2021. 

8.5.2 Overleg met Cliëntenraad 
Het op voordracht van de CR benoemde lid van 
de RvT, mevrouw G. Weitkamp, was halfjaarlijks 
aanwezig bij vergaderingen van de CR. 

8.5.3 Zichtbaarheid RvT 
De RvT houdt toezicht op gepaste afstand, maar 
wil tegelijkertijd zichtbaar zijn voor de organisa-
tie en belanghebbenden. De RvT of een delega-
tie legt daarom werkbezoeken af en is aanwezig 
op (in-) formele momenten. Dit jaar verliep dat 
digitaal. Daarnaast is het jaarverslag van de RvT 
over 2020 separaat van de jaarverantwoording 
zichtbaar op de website.

8.6 (Neven)functies van de leden van de  
   Raad  van Toezicht

Naam Nevenfunctie Functie

De heer  
G. Frieling

Radboudumc binnen de 
directie Servicebedrijf en 
verantwoordelijk voor de 
interne bedrijfsvoering 
en manager van Logistiek 
& Services en Inkoop. 
 
Directeur Servicebedrijf 
Radboudumc a.i.

De heer 
H.M.H.  
Windmüller

Voorzitter RvT ROC de Leijgraaf;  
vanaf 1 april 2019

Bestuurder Woningcor-
poratie Brabant Wonen

Mevrouw  
G. Verbeek

Lid Raad van Toezicht Savant Zorg,  
Lid Raad van Toezicht De Rijnhoven, 
Voorzitter Landelijke Vereniging van 
Groepswonen voor Ouderen (LVGO), 
Lid programmacommissie Zorg Onder-
steuningsFonds, 
Examinator en extern beoordelaar BSN 
in Buren, 
Accounthouder thema Tijd voor zorg 
bij Vilans

Directeur-eigenaar van 
Artemea, bureau voor 
vraagsturing en innovatie 
in de zorg

De heer 
A.Th.M.  
Veldman

Penningmeester Stichting Erfgoed 
Vught, 
Penningmeester RK Instelling Sonnius, 
Extern deskundige (examengecom-
mitteerde) bij afstudeerzittingen van 
Fontys Economische Hogeschool te 
Tilburg

Zelfstandig interim- 
projectmanager

Mevrouw  
G. Weit-
kamp

Lid Raad van Toezicht van Houten  
& Co (welzijnsorganisatie in Houten), 
Lid Toezichthoudend Bestuur ’Mens 
de Bilt’ (welzijnsorganisatie in de Bilt), 
Lid Raad van Toezicht Nusantara 
Lid Raad van Commissarissen Indigo 
Midden Nederland, 
Lid Klachtencommissie Kwintes, 
Lid Klachtencommissie K/AM, Leviaan, 
Stichting Anton Constandse, 
Lid Klachtencommissie Politie Rijn-
mond

Verklaring 
De RvT en RvB van RIBW verklaren dat: 
• In 2020 geen leningen zijn verstrekt aan leden 

van de RvT, RvB of medewerkers.
• De RIBW in 2020 haar middelen uitsluitend 

heeft gebruikt in het belang van de zorg.
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• RIBW de relevante wet- en regelgeving naleeft en dat 
interne risicobeheersing en controlesystemen effec-
tief zijn. 

• Er is in 2020 geen sprake geweest van tegenstrijdige 
belangen zoals bedoeld in principe 2.6.1. van de GcZ.

• Alle leden voldoen aan het onafhankelijkheidsprincipe 
genoemd in 2.6.2 van de GcZ en de leden beoefenen 
geen nevenfuncties die onafhankelijk toezicht kunnen 
belemmeren.

In 2020 heeft de OR na tussentijdse verkiezingen een 
viertal nieuwe leden verwelkomd. De ambtelijk secre-
taris vertrok na een lang dienstverband en is tijdelijk 
vervangen. De faciliteitenregeling voor de OR werd 
geactualiseerd.

Inhoudelijk werd medezeggenschapsoverleg gevoerd 
over alle facetten van het (strategisch) beleid, over het 
Financieel Fit programma, over de ontwikkelingen in de 
Wlz en de aanbestedingen. Over onder andere diverse 
HR-thema’s en over het elders onderbrengen van de 
technische dienst, de introductie van Infra 4.0 en  de 
servicedesk werd advies uitgebracht. OR en bestuurder 
hebben in 2020 uiteraard met regelmaat met elkaar 
gesproken over de gevolgen van corona voor de cliën-
ten, medewerkers en de organisatie.  

De Cliëntenraad heeft samen met de Regioraden hard 
gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe mede-
zeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement, dit 
in verband met de komst van de nieuwe Wet medezeg-
genschap cliënten zorginstellingen medio 2020. Deze 
nieuwe overeenkomst geeft met name de Regioraden 
een sterkere positie bij het geven van adviezen aan de 
directie van hun regio. Naast de CR en de Regioraden 
is er een informeel SamenSpraakorgaan. Door middel 
van SamenSpraak kunnen in dialoog verbeteringen in 
de woon-/werkomgeving tot stand worden gebracht 
via inspraakbijeenkomsten. Het is een laagdrempelige 
manier om op locatie zicht te krijgen op de waarden en 
behoeften van cliënten en andere betrokkenen. 

Inhoudelijk werd medezeggenschapsoverleg gevoerd 
over alle facetten van het (strategisch) beleid, het Finan-
cieel Fit programma, de ontwikkelingen in de Wlz en de 
aanbestedingen. Over onder andere Herziening beleid 
Trajectdeelnemers, de Richtlijn en procedure bij verlies/
schade door bewoner aan eigendommen van de RIBW, 
Businesscase Onderhoud en Reorganisatieplan Huisves-
ting en het Suïcidepreventiebeleid. Bij het adviestraject 

Ondernemingsraad
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Cliëntenraad
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voor de nieuwe locatie DAC de Arc in Druten zijn 
bezoekers via SamenSpraak, Regioraad en Cliëntenraad 
betrokken geweest; de raden hebben gezamenlijk posi-
tief geadviseerd. De CR en bestuurder hebben in 2020 
uiteraard met regelmaat met elkaar gesproken over de 
gevolgen van corona voor de cliënten, medewerkers en 
de organisatie.  

11.1 Inleiding 

De kracht van sociaal ondernemerschap is het verbin-
den van de organisatie met de keten en haar relaties. 
Iedere medewerker vervult vanuit zijn eigen functie een 
ambassadeursrol op het gebied van ondernemerschap. 

11.2 Een greep uit de samenwerkingsrelaties

In 2020 zijn de bestaande overeenkomsten en contrac-
ten gecontinueerd. Jaarlijks actualiseren wij onze sta-
keholdersoverzicht. Hieronder een greep uit de nieuwe 
samenwerkingen of belangrijke wijzigingen.
• Vanuit de gemeente Neder-Betuwe wordt er samen 
met de RIBW, Tius en Elios gewerkt aan het opzetten 
van een tussenvoorziening. Dit initiatief is één van de 
concrete invullingen vanuit de gemeente Neder-Betuwe 
en regio Rivierenland in de uitvoering plan van aanpak 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Samen 
Dichtbij). Start medio 2021.
• In de regio Rivierenland is de herontwikkeling inloop 
GGZ geëvalueerd. Project samen met de RIBW is 
gestopt nadat gezamenlijk de conclusie is getrokken dat 
binnen de verschillende gemeenten vooral in de sociale 
basis (voorliggend veld, 0de of 1ste lijn) behoefte is aan 
nieuwe vormen van ontmoeting en inloop. Vanuit de 
RIBW ondersteunen wij dit initiatief door onze expertise 
en samenwerking bij het opzetten aan te bieden. In het 
zelf aanbieden beperken wij ons tot de specialistische 
(beschutte) inloop GGZ (2de lijns- aanbod).

• Skeave Huse gemeente Nijmegen. Na jarenlange 
voorbereiding is in 2020 groen licht gegeven voor het 
gaan verwezenlijken van deze vorm van opvang.  
2 locaties zijn aangewezen. Projectgroep is in 2020 
van start gegaan om de woningen en begeleiding in 
2021 operationeel te hebben.

• Pompestichting heeft de RIBW gevraagd om als 
hoofdaannemer een aantal diensten administratief 
binnen het contract met justitie te declareren. Nood-
zaak hiertoe was ontstaan omdat de Pompestichting 
niet gecontracteerd bleek te zijn voor perceel 2 
(ambulante begeleiding en verblijfzorg).

• Start aanbesteding BBT Nijmegen (Breed Basis Team). 
In samenwerking met Sterker Sociaal Werk, Unik, 
Onder de Bomen, TvN-zorg en Vigo is de RIBW in 
voorbereiding voor het gezamenlijk inschrijven op 
beiden percelen.

• Gemeente Wijchen is vanaf 2020 nieuwe contract-
partij voor de Wmo ambulante begeleiding en 
dagbesteding. Als regionaal opnieuw wordt aanbe-
steed (verwachting is eind 2022) zal Wijchen weer 
aansluiting maken bij de regionale contractering.

• Aanbesteding met de Regio Centraal Arnhem is afge-
rond en gegund (ingangsdatum vanaf 10-7-2020).

• In voorbereiding op het contract met Zorgkantoor 
VGZ (Wlz) is er veelvuldig contact geweest met de 
nieuwe inkopers van het zorgkantoor.

• Vanuit de Veiligheidsregio Gelderland Zuid zijn wij 
betrokken bij de hervorming van de toegang maat-
schappelijke opvang. Vanaf 2021 zal de GGD een 
centrale rol gaan vervullen bij de coördinatie van de 
centrale toegang.

11.3 Netwerkactiviteiten

• Training Sterk in ons Netwerk is op teamniveau aan-
geboden. Vanuit het ISB-programma zijn de geplande 
trainingen niet doorgegaan door onvoldoende aan-
meldingen en de coronamaatregelen.

• Samen met RIBW Brabant, Nederlandse ggz en 
Valente hebben wij bezwaar gemaakt tegen het 
inkoopbeleid van het zorgkantoor voor onze toetre-
ding binnen de Wlz voor 2021.

Maatschappelijk ondernemen
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12.1 Interne communicatie

De interne communicatie van de RIBW stond voor een 
groot deel in het teken van corona. Halverwege maart 
verschoof de inzet van het team naar de coronacrisis. 
De afdeling was vertegenwoordigd in de Taskforce 
corona en vertaalde de afspraken en informatie naar 
één tot twee nieuwsberichten per week op RIBW 
Connect. De afdeling ondersteunde bij het schrijven 
van richtlijnen en protocollen. Zorgde voor een actueel 
overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden op 
RIBW Connect en interviewde collega’s over corona.  
Ze stelde informatiebrieven op en verzorgde de commu-
nicatie rondom de presentjes voor cliënten en medewer-
kers.

Vanwege de lockdowns en het feit dat veel collega’s 
vooral vanuit huis werkten, was RIBW Connect een 
uitgelezen middel om de informatie te delen en ver-
binding met elkaar te houden. Dit zien we ook terug in 
de statistieken. Het aantal gedeelde berichten in 2020 
steeg naar 13.573 ten opzichte van  5.175 in 2019. Ook 
het aantal reacties op berichten nam aanzienlijk toe van 
1.923 naar 6.729.
Het aantal actieve gebruikers, de gebruikers die actief 
berichten plaatsen en een reactie schrijven op een 
geplaatst bericht, bleef met iets meer dan 40% stabiel. 

In onderstaand overzicht zijn de statiekgegevens over 
2020 verwerkt. 

Statistieken sociale deel RIBW Connect 2020

Gebruikers (accounts) 612

Nieuwsgroepen eind 2020 142

Berichten 13.573

Reacties in de vorm van een tekstbericht 6.729

% actieve gebruikers* 41%

Actieve gebruikers* 480

% berichten met reacties (excl. likes) 48%

Maximaal aantal reacties op een bericht 31

Gemiddeld aantal reacties per bericht 2

% berichten met likes 82%

Berichten met likes 6.354

*een actieve gebruiker is een persoon die een tekstbericht 
plaats en/of een reactie geeft op een bericht (exclusief 
likes)

 

Projectcommunicatie
De afdeling communicatie was als communicatie- 
adviseur betrokken bij de projecten: Nieuwe Producten-
structuur BW Wmo, Masterplan BW Wmo, Besluit- 
vormingsproces, Wlz, Participatie & Werk, RadaR, 
Servicedesk, Inkoopbeleid, Verhuizing Scherpenkamp, 
Zinvolle daginvulling en Infra 4.0. 

12.2 Externe communicatie

Het jaar 2020 stond ook qua externe communicatie 
regelmatig in het teken van de communicatie over 
corona. Bijvoorbeeld in de updates op de website en 
social media. Ook werkten we mee aan een interview 
voor de Gelderlander. 
Het tweede grote thema was de nieuwe website.  
Na een uitgebreid aanbestedingsproces werd een web-
sitebouwer gevonden en werd er gewerkt aan menu, 
vormgeving, teksten en foto’s. Op 8 december ging de 
nieuwe website live. Met een lanceringscampagne werd 
de website onder de aandacht gebracht bij medewer-
kers, cliënten, professionals en andere geïnteresseerden.
Verder werd in 2020 actief gewerkt in het social media 
managementsysteem waarin we social media monito-
ren, webcare voeren en door middel van een kalender 
berichten posten. Ook breidden we onze social media 
kanalen uit met Facebook en Instagram. Op Twitter 
hebben we inmiddels 121 volgers, op LinkedIn 3.289, 
Facebook 102 en Instagram 130. We plaatsten berich-
ten op basis van onze contentstrategie en contentka-
lender. Deze zijn opgesteld vanuit de strategielijn. Ook 
sloten we regelmatig aan bij actualiteiten zoals de week 
tegen pesten, de dag ter voorkoming van zelfdoding,  
de Social run en activiteiten bij Participatie & Werk.
Samen met accountmanagement werd een medewer- 
ker Marketing & Relatiebeheer gevonden en samen 
werkten we aan een plan voor de gemeente West- 
Betuwe, input voor de nieuwe website, publiciteit 
rondom e-health, een nieuwe DAC locatie in Tiel en  
een aantal samenwerkingsverhalen. 
Ook werd er in 2020 meer overzicht gebracht in de 
advertentieafspraken. In 2020 werd er geadverteerd in 
de Brug Nijmegen, Rivierenland Business, ’t Onderne-
mersbelang, en de informatiekrant Zorg & Ondersteu-
ning van de gemeente Tiel.
Naast advertorials verscheen de RIBW regelmatig in de 
pers met free publicity artikelen. 
 

Marketing en Communicatie
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Rondom arbeidsmarktcommunicatie werd er in 2020 
een beeldbank gemaakt van ambassadeurs voor onze 
organisatie (collega’s, stagiaires enz). Deze foto’s wor-
den ingezet bij werving op de nieuwe website. 
We gingen een samenwerking aan met LUX Nijmegen 
en de Homebass foundation voor een evenement in 
maart 2021 in het kader van de week van de eenzaam-
heid. Te zijner tijd wordt er een luisterconcert georgani-
seerd als randprogrammering bij de voorstelling ‘Instant 
Loneliness’, met als thema eenzaamheid. Een dakloze 
cliënt van de RIBW wordt gekoppeld aan een DJ vanuit 
de Homebass foundation. Samen maken zij een muziek-
stuk dat geluid geeft aan het voelen van eenzaamheid. 
RIBW is partner in dit initiatief.

12.3 Het team

In 2020 werkte een team met twee communicatie 
adviseurs. De een met accent op interne, de ander met 
een accent op externe communicatie. Daarnaast werkte 
op de afdeling een IPS-deelnemer (Individuele Plaat-
sing en Steun). Zij doet op deze manier werkervaring 
op, ondersteunt de afdeling en beheert de website en 
social media. In de loop van 2020 is afgesproken dat 
het IPS-traject bij het team Participatie & Werk wordt 
voortgezet. 
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Bijlage 1 - Organigram 2020

Nijmegen

Nijmegen 
Algemeen

Centrum/Noord/
Oost/Midden

Zuid / West

Ubbergseveldweg/ 
Doddendaal

Lent/ 
Willemskwartier

Wolfskuil

Nijmegen 
West

Hartert 1

Hatert 2

Dukenburg/ 
Lindenholt

Jongvolwassenen 
en stad

Jongvolwassenen 
Neerbosch

Rivierenland/ 
OGGZ

Rivierenland/ 
OGGZ Algemeen

West Maas en 
Waal

BW Tiel

Culemborg 1

Culemborg 2

Rivierenland  
Ambulant

Nunn/ 
Bloemenheuvel

Dwarsweg

OGGZ 1 
Rivierenland

OGGZ 2 
Rivierenland

OGGZ Nijmegen

Rijk van Nijmegen/ 
P&W

Rijk van Nijmegen 
Algemeen

Rijk van Nijmegen

Wijchen 
Vila

Wijchen  
Vleugel

Druten

Beuningen

Malden/ 
Groesbeek

Participatie  
& Werk

SO Participatie & 
Werk overhead

Service- 
organisatie*

EAD

Huisvesting

ICT

HRM

Zorg & Innovatie

Medenzeggen-
schap

September 2019 (v2)

Project 
Werk

Afdeling

Locatie

Team

RvT

RvBOR CR

Bestuursbureau 
(incl. Communicatie 

& Marketing

Directieteam
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Bijlage 3  Lijst met afkortingen

AVG Algemene verordening gegevens- 
bescherming

BBT Breed Basis Team

BHV Bedrijfshulpverlening

BT Beschermd Thuis

BW Beschermd wonen

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

CR Cliëntenraad

CQ Consumer Quality

DSCR Debt Service Coverage Ratio

DT Directieteam

EPA Ernstige Psychiatrische Aandoening

fte Fulltime Equivalent

FZ Forensische Zorg

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GcZ Governance code Zorg

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector

HOZ Herstelondersteunende zorg

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg

ICT Informatie- en Communicatietechnologie

INK Instituut Nederlandse Kwaliteit

IPS Individuele Plaatsing en Steun

iWmo Zorgregistratie gemeenten

KMS Kwaliteit Management Systeem

LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt

MT Managementteam

NAH Niet Aangeboren Hersenletsel

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OR Ondernemingsraad

PDCA Plan Do Check Act

PGB PersoonsGebonden Budget

PNIL Personeel niet in loondienst

RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIBW Regionale Instelling voor Begeleiding  
en Wonen

RvB Raad van Bestuur

RvT Raad van Toezicht

ROPI Recovery Oriented Practises Index

SO Serviceorganisatie

VIM Veilig Incidenten Melden

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wlz Wet langdurige zorg

Wmcz Wet medezeggenschap cliënten  
zorginstellingen

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

WOR Wet op de Ondernemingsraden

WmP Wonen met Perspectief

WNT-norm Wet normering topinkomens

WRAP Welness Recovery Action Planning

WTZi Wet Toelating Zorginstellingen

WWZ Wet Werk en Zekerheid

Zvw Zorgverzekeringswet

ZZP Zorgzwaartepakket

Bijlage 2 - Afkortingen
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