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Herstelondersteunende Zorg
De RIBW werkt al vele jaren met herstelondersteunende 
zorg (HOZ) als leidend principe. In 2021 is gewerkt aan 
het opnieuw laden van HOZ, zodat het nog duidelijker 
voor iedereen is hoe dit principe zich vertaalt in de 
praktijk van alledag. Vanuit onze visie op herstel (2019) 
werd de visie op ervaringsdeskundigheid en ervarings-
kennis beschreven hetgeen uiteindelijk eind van het jaar 
leidde tot Herstelprincipes. Deze principes hebben een 
groot draagvlak omdat veel medewerkers en cliënten 
bij de ontwikkeling betrokken zijn. Door ondersteuning 
vanuit Movisie, kennisinstituut sociale vraagstukken, 
sluiten we ook aan bij de laatste wetenschappelijke 
inzichten op herstel.  
In 2021 is een nieuw fundament HOZ gelegd dat de 
komende jaren leidend wordt voor al ons beleid en onze 
dienstverlening. Het biedt kansen om vanuit de basis 
anders te gaan werken, door consequent vanuit HOZ 
te werken en te organiseren. Zo is al een start gemaakt 
met herstelondersteunende intakes en het gebruiken 
van een verkorte versie van de Recovery Oriented 
Practices Index als cyclische meting van herstelonder-
steuning.

Thuis in de wijk
Begin 2021 is gestart met het project RIBW extramu-
raal in beeld, waarbinnen de verschillende ambulante 
producten werden uitgewerkt. Later in het jaar werden 
deze ontwikkelingen geduid als RIBW Thuis in de wijk. 
Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van WijkGGZ, 
samen met Pro Persona, IrisZorg en Pluryn. In twee 
pilots (Nijmegen en Tiel) werd in gezamenlijke teams 

een laagdrempelige toegang tot de GGZ georganiseerd. 
Bij deze ontwikkeling is aansluiting gezocht bij de 
regionale stuurgroep Sluitende Aanpak. In de tweede 
helft van het jaar werd in een paar gemeenten al de 
definitieve WijkGGZ uitgerold, op basis van meerjaren-
afspraken. De ervaringen tot nu toe zijn positief, maar 
voor cliënten die na een eerste consultatie meer en 
langdurend begeleiding nodig blijken te hebben, is  
nog niet in alle gemeenten duidelijk hoe dit wordt  
gefinancierd. WijkGGZ gaat alleen over de presentie in 
de wijken van de GGZ. 
 
Met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) 
voor thuiswonende cliënten, is in 2021 het Modulair 
Pakket Thuis (MPT) uitgerold. Cliënten met een inten-
sieve begeleidingsvraag kunnen daarvoor een indicatie 
aanvragen en krijgen die begeleiding vervolgens thuis in 
de wijk. Inmiddels maken ruim honderd cliënten gebruik 
van deze dienstverlening. Deze ontwikkeling in com-
binatie met Beschermd Thuis (Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), waarbij zelfstandig wonende 
cliënten regelmatig aansluiten bij een beschermende 
woonvorm en specialistische begeleiding, maakt dat de 
RIBW op allerlei manieren ‘thuis in de wijk’ is.

Wonen
Na een lange voorgeschiedenis zijn door de gemeente 
Nijmegen, woningcorporaties, Leger des Heils, IrisZorg 
en de RIBW de contracten getekend voor het realiseren 
van zorgwoningen, beter bekend als Skaeve Huse. Deze 
woningen zijn bedoeld voor mensen die met de beste 
inspanningen niet duurzaam gebruik kunnen maken van 

Voorwoord Raad van Bestuur 
Voorwoord bestuursverslag 2021
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Binnen de RIBW Nijmegen & Rivierenland kijken wij terug op een jaar waarin wederom duidelijk  

werd hoeveel veranderingen onze organisatie aankan, waarbij een groot beroep werd gedaan op de 

veerkracht en het doorzettingsvermogen van cliënten en professionals. Hoe we samen antwoorden  

vonden op vragen die we vooraf nooit hadden kunnen bedenken. Op 2021 kijken wij met voldoening 

terug: wij maakten elkaar sterk en legden nieuwe fundamenten voor de toekomst van begeleiding van 

cliënten bij wonen, dagbesteding en werk.

Hoewel de wereldwijde coronacrisis iedereen bezighield, ging ondanks perioden met beperkingen en 

maatregelen het gewone leven door. We openden nieuwe locaties voor wonen en dagbesteding,  

implementeerden de Wet langdurige zorg (Wlz), introduceerden de businessintelligence tool RadaR  

voor alle teams en investeerden in kennis en kunde van onze professionals. Maar boven alles stond  

onze dagelijkse ondersteuning en begeleiding van cliënten centraal.
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het reguliere woningaanbod. De unieke samenwerking 
zorgt voor wonen en begeleiden van mensen met ern-
stige psychosociale en/of psychiatrische problematiek 
die zeer zorgmijdend zijn en/of niet in een groep passen 
of functioneren. Begin 2022 worden de woningen 
opgeleverd en gaat de RIBW daar samen met de andere 
zorginstellingen de zorg leveren.

Voor een andere groep moeilijk te plaatsen cliënten 
met een zogenaamde Wlz-5-indicatie is samenwerking 
met Pro Persona gezocht. Binnen een locatie onder de 
noemer RIBW Extra werd in de zomer de woonexpertise 
van de RIBW en de behandelkennis van Pro Persona 
samengebracht in een team op de locatie Bloesem. 
Een spannend en ingewikkeld proces waarin vanuit 
twee culturen en een verschillende kijk op psychiatrie, 
werd samengewerkt. Na enkele weken realiseerde het 
begeleidingsteam al het gewenste woon- en leefklimaat, 
waarbij bewoners meer eigen verantwoordelijkheid 
namen. Helaas werd de professionele aansluiting niet 
op alle fronten bereikt. De behandelverantwoordelijk-
heid bleek voor een bepaalde cliëntengroep niet aan te 
sluiten op de uitgangspunten van de sociale psychiatrie, 
wat uiteindelijk tot het beëindigen van de samen-
werking op deze locatie heeft geleid. De organisaties 
evalueerden deze ervaring op Bloesem om intensieve 
samenwerking in de toekomst mogelijk te blijven maken.

Dagbesteding
In 2020 veranderden de financieringsregels voor dag-
besteding binnen beschermd wonen voor de Wmo en 
in 2021 volgden de nieuwe regels voor dagbesteding 
gefinancierd door Wlz. Dagbesteding BW op orde 
krijgen binnen de financieringsregels bleek bijzonder 
moeizaam en leidde tot een financieel negatief resultaat. 
Er is dan ook veel energie besteed aan het stimuleren 
van deze dagbesteding en het goed registreren ervan. 
Voor de teams beschermd wonen zijn handreikingen 
opgesteld en bijeenkomsten georganiseerd om iedereen 
van de juiste informatie te voorzien en hen te wijzen op 
de urgentie van dit dossier. Tussen de medewerkers van 
de teams Participatie & Werk en Beschermd Wonen zijn 
inmiddels duo’s gemaakt die gezamenlijk kijken welke 
activiteiten mogelijk zijn en wie wat doet. Eind van het 
jaar was het beleidskader gereed dat de basis vormde 
voor de begroting 2022 en alle medewerkers binnen 
beschermd wonen en Participatie & Werk concrete 

handvatten geeft voor uitvoering en registratie.
De nieuwe dagactiviteitencentra die werden geopend in 
Druten, Tiel en Nijmegen waren, vanwege de corona-
crisis slechts gedeeltelijk open voor cliënten. Op allerlei 
manieren werd aan cliënten door het team Participa-
tie & Werk (alternatieve) activiteiten geboden, maar 
dat was verre van wat ons voor ogen stond. Door de 
gemeenten Nijmegen en Berg en Dal werd de RIBW 
uitgenodigd om te participeren in de pilot beschikkings-
vrije dagbesteding die per 1 juli startte. Die gemeenten 
wilden laagdrempelige dagbesteding op wijkniveau 
stimuleren. De vraag speelde hoe dit uitgangspunt zich 
verhield tot de dagactiviteitencentra die wij centraal 
hadden georganiseerd. De RIBW onderzocht middels 
een pilot hoe de dagactiviteitencentra en onze doel-
groepen zich verhielden tot de activiteiten in de wijk. 
Daarmee was ook de Cliëntenraad van de RIBW tevre-
den, omdat zij het behouden van de gespecialiseerde 
activiteiten binnen de RIBW belangrijk vinden. Wel 
blijft de Cliëntenraad kritisch over wat beschikkingsvrij 
werken betekent voor de huidige rechten die cliënten 
hebben op dagbesteding.

Werkgeverschap 
De RIBW Nijmegen & Rivierenland blijkt nog steeds 
een aantrekkelijke werkgever, waar professionals graag 
werken. Het medewerkersonderzoek heeft in 2021  
een andere aanpak gekregen. We deden vaker  
kortere onderzoeken, meer gericht op de actualiteit. 
De uitkomsten van de meting konden worden gebruikt 
voor vervolgvragen in de daaropvolgende meting. In 
het najaar werd de eerste meting gedaan, met een res-
pons van 65%. De focus lag op psychosociale arbeids-
belasting, onder meer ingegeven door de voortdurende 
coronacrisis. 
Als onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband 
De Werkgeverij was onze organisatie betrokken bij de 
proeftuin Collectief Werkgeverschap. Hiermee wilden 
de betrokkenen de mobiliteit en werkzekerheid van 
werknemers tussen verschillende zorgorganisaties een-
voudiger maken. Voor werknemers gaf het ruimte en 
veiligheid om zich als professional breder te ontwikke-
len. En werkgevers worden aantrekkelijker voor profes-
sionals, waardoor we voldoende (kwalitatief) personeel 
konden behouden. De proeftuin werd gesteund door 
vakbond CNV en Instituut GAK.
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Stelsel 
Binnen de besturingsfilosofie van de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland speelde de balans tussen de menswaarden 
en systeemwaarden een belangrijke rol. De mens stond 
(en staat) centraal binnen onze organisatie, maar het 
systeem is een voorwaarde om een zorgorganisatie 
te zijn. Het stelsel van wetten en regelgeving bepaalt 
immers de financiering, het speelveld en stelt eisen aan 
de kwaliteit en continuïteit van zorg. In 2021 kregen  
wij met zóveel wijzigingen in het stelsel te maken, dat 
de balans soms zoek was. Die keerzijde van ver- 
nieuwing hebben wij nadrukkelijk aangekaart bij de 
lokale politiek. Er moest meer oog zijn voor de effecten 
voor cliënten en professionals voorafgaand aan stelsel- 
en beleidswijzigingen.

Wlz
De eerder genoemde openstelling van de Wlz voor 
GGZ-cliënten is een stelselwijziging die meer zeker- 
heden voor cliënten gaf, omdat hun indicatie niet  
telkens heroverwogen wordt (zoals in de Wmo).  
Binnen de RIBW is deze verandering voortvarend 
opgepakt en hebben de persoonlijk begeleiders vanaf 
eind 2020 met veel inzet dossiers en aanvragen voor 
een Wlz-indicatie in orde gebracht. Met als resultaat 
dat het CIZ alle aanvragen heeft gehonoreerd, wat vrij 
uitzonderlijk is en dus iets zei over de kwaliteit van de 
aanvragen.  
De integrale regie die de RIBW heeft op zorg en behan-
deling binnen de Wlz werd goed voorbereid en vertaald 
naar organisatie, verantwoordelijkheden en opleidingen.
 
Voor de cliënten die beschermd wonen en in 2021 
een Wlz-indicatie hebben gekregen was de RIBW nu 
integraal verantwoordelijk. Naast de woonbegeleiding 
en herstelondersteuning nu dus ook voor de lichamelijke 
verzorging, verpleging en behandeling. Die laatste twee 
onderdelen werden ingekocht bij andere zorgpartijen, 
terwijl eigen professionals aanvullend werden geschoold 
op het gebied van verzorging. Hoewel de aanname 
was dat ongeveer een derde van de cliënten beschermd 
wonen zou overgaan van Wmo naar Wlz-financiering, 
bleek dit aantal veel groter. Inmiddels werd meer dan 
de helft van het aantal plaatsen beschermd wonen  
vanuit de Wlz gefinancierd. In dat kader zijn wij op  
zoek gegaan naar ander vastgoed, waarbij wij een 
hoger niveau van wonen kunnen aanbieden voor de 
cliënten die langdurig zorg nodig hebben.

Voor professionals binnen de RIBW betekende de komst 
van de Wlz dat er nadrukkelijk gekozen kon worden 
voor langdurige zorg of het bieden van meer traject- 
matige begeleiding. Vanuit het oogpunt van vakman-
schap bood dat mogelijkheden tot specialiseren en in de 
toekomst wellicht ook tot differentiëren binnen het vak 
van sociaal psychiatrische begeleiding.

Aanbesteding Nijmegen
Na ruim een jaar van voorbereidingen samen met 
andere lokale zorg- en welzijnsaanbieders werd in maart 
de inschrijving gedaan door Sterker en de RIBW op de 
aanbesteding van de Brede Basis Teams (BBT) vol-
wassenen voor de gemeente Nijmegen. Ondanks een 
degelijke en innovatieve inschrijving werd op 15 april 
duidelijk dat een andere inschrijvende partij de voor- 
lopige gunning kreeg. Een teleurstellend resultaat van 
een traject waarbij de ambulant begeleiders van de 
RIBW al langere tijd in de proeftuin BBT werkzaam 
waren en de staf en directie de inschrijving verzorgden.
Na de zomerperiode volgden gesprekken met Buurt-
teams Volwassenen over de wijze waarop een warme 
overdracht van cliënten vorm kon krijgen. Doordat wij 
in het najaar werden geconfronteerd met kortlopende 
beschikkingen en de vele contractopzeggingen van onze 
collega’s uit de ambulante teams Nijmegen, werd in de 
laatste maanden van het jaar een versnelde overdracht 
van cliënten naar de nieuwe Buurtteams voorbereid. 
Daarbij konden wij niet de kwaliteit en continuïteit 
van zorg leveren die past bij onze visie, met verdriet en 
onrust bij cliënten tot gevolg. Hier botsten de mens- en 
systeemwaarden.

Coronacrisis
De intensiteit waarin en de wijze waarop wisselden 
gedurende de jaargetijden, maar het hele jaar door 
waren de consequenties van de coronacrisis voor 
iedereen voelbaar. De eerste maanden van 2021 
besteedden we vooral aandacht aan de maatregelen om 
besmettingen te voorkomen. Extra initiatieven werden 
genomen om alle cliënten begeleiding en aandacht te 
blijven geven en de eerste vaccinatieronde van cliënten 
en medewerkers werd georganiseerd. Met die ervaring 
werd eind van het jaar snel gehandeld om cliënten de 
boostervaccinatie aan te bieden. De goede samenwer-
king met de GGD en een team van gedreven profes-
sionals binnen de RIBW maakten een versnelling van 
vaccineren mogelijk. 
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Het hele jaar door heeft de interne Taskforce Corona 
(vaak wekelijks) de stand van zaken en nieuwe  
(beleids)ontwikkelingen beoordeeld. Op intranet  
’Connect’ werd na iedere Taskforce een update gepu-
bliceerd. Zo was iedereen altijd op de hoogte van de 
nieuwste inzichten en afspraken. Vanuit de sturings- 
filosofie werd er alleen centraal gestuurd als vergaande 
en eenduidige coronamaatregelen nodig waren. Maar 
waar mogelijk werd aan de locaties en teams gevraagd 
om maatwerkafspraken te maken binnen de algemene 
kaders.
 
Met de serieuze aanpak en een flinke dosis geluk  
hebben de coronabesmettingen de dagelijkse zorg- 
verlening en organisatie binnen de RIBW niet ontwricht. 
Wel waren er soms teams die door uitval van mede- 
werkers even klem zaten, maar met elkaar werd ook 
in 2021 de coronacrisis goed doorstaan. In financieel 
opzicht heeft de crisis vooral tot een negatief resultaat 
geleid bij de dagbesteding. Maatregelen om besmet-
tingen te voorkomen vroegen om tijdelijke sluiting of 
slechts gedeeltelijke openingstijden, hetgeen leidde tot 
forse onderproductie.  

Jaarplan en koers
Begin 2021 is de koers van de RIBW herijkt. De stra-
tegie zoals het jaar daarvoor was vastgesteld bleef 
ongewijzigd. De herijking van de koers heeft een sterke 
verbinding gekregen met het Jaarplan van de RIBW.  
Die samenhang gaf meer focus binnen het beleid en 
maakt de herkenbaarheid binnen de organisatie groter. 
In het najaar werd de koers voor 2022 beschreven, 
waarbij aantrekkelijk werkgeverschap en herstelonder-
steunende zorg (HOZ) belangrijke thema’s zijn. Geheel 
corona-proof werd de koers vanuit de Honigstudio via 
een livestream gepresenteerd aan de organisatie.

Financieel Fit
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het 
Financieel Fit programma (FFP). In 2021 stond dit  
programma vooral in het teken van het realiseren  
van een duurzame bedrijfsvoering met een positief  
operationeel financieel resultaat per productgroep. 
Daarbij werd gewerkt met het kostprijsmodel van 
Berenschot voor het vaststellen van de kostenopbouw 
per cluster van dienstverlening. De eerste maanden  
van dit jaar werd gestart met het in beeld brengen  
van onze (toekomstige) cliëntpopulatie met de finan- 
cieringsbehoefte die per populatie nodig was.  

Deze kennis en informatie vormden in het najaar de 
basis voor de begroting 2022.
In het voorjaar is het Reorganisatieplan Huisvesting/ 
Uitbesteding Onderhoud uitgevoerd als onderdeel van 
het Financieel Fit programma. Het onderhoud van  
vastgoed was uitbesteed aan de professionele onder-
houdsorganisatie Elk. Op basis van een aanbesteding 
werd deze partner gekozen. Een belangrijke eis in de 
aanbesteding was de overname van onze collega’s van 
de technische dienst. Parallel aan het aanbestedings- 
proces vonden gesprekken plaats met deze medewer-
kers, waarvan uiteindelijk iedereen een andere keuze 
maakte dan overgaan naar het nieuwe onderhouds-
bedrijf. Met het uitbesteden van het onderhoud is 
enerzijds de continuïteit en kwaliteit beter geborgd, 
anderzijds werden er kosten bespaard. 

RadaR
Met de ontwikkeling van de Business Intelligence Tool 
RadaR kreeg de RIBW een dashboard dat rechtstreeks 
werd gevuld vanuit de basissystemen, zoals ONS. Vanaf 
begin 2021 maakt het Managementteam gebruik van 
de managementinformatie uit RadaR, waarmee de 
gebruikelijke maandmonitor kwam te vervallen. Ook in 
de Auditcommissie van de Raad van Toezicht is de ont-
wikkeling van RadaR met interesse gevolgd. Een belang-
rijke stap is inmiddels gemaakt door deze tool op team-
niveau beschikbaar te stellen. Daarmee werd binnen de 
hele organisatie vanuit één informatiesysteem gewerkt, 
waarbij alle informatie real time zichtbaar is. Door elke 
vier maanden de informatie samen te brengen in een 
rapportage was de informatie extra te duiden en  
werden prognoses en risico’s benoemd. Deze rappor- 
tage wordt altijd besproken met de Cliëntenraad, 
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en via 
Connect gedeeld met de organisatie. Sinds twee jaar 
geeft de bestuurder telkens een samenvatting ervan in 
een korte video. 

ICT
In het kader van onze strategische koers werd al eerder 
gekozen om voor de ondersteunende diensten de rol 
van regisseur te vervullen en niet langer de rol van 
uitvoerder. Deze zomer was dat gerealiseerd voor zowel 
het onderhoud van vastgoed als ook voor ICT. Om bij 
de modernisering van ICT de regisseurrol te vervullen 
werd de uitvoering van ICT-diensten uitbesteed. Naast 
een financieel voordeel, maakt dat de RIBW ook wend-
baar en flexibel. Zo hebben we altijd de beschikking 
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over de nieuwste software en hardware (alle  
medewerkers ontvingen een nieuwe laptop) en is de  
informatiebeveiliging op orde. Deze ontwikkeling  
betekende een organisatiewijziging met personele  
consequenties, waartoe een reorganisatieplan werd 
opgesteld waarover de Ondernemingsraad positief 
heeft geadviseerd. Er werden nieuwe functies  
beschreven, terwijl andere functies kwamen te  
vervallen. De laatste fase van de ICT-vernieuwing is 
begin 2022 ingegaan. Eind mei heeft de RIBW een 
nieuwe ICT-infrastructuur geïmplementeerd en wordt 
sindsdien in the cloud gewerkt. Dit nieuwe werken 
heeft een behoorlijke impact gehad op de organisatie 
en de medewerkers.

Kwaliteit
Op het gebied van kwaliteitsmanagement is er in dit 
jaar veel gebeurd. In het jaarlijkse assessment door 
Lloyd’s op de eisen uit de HKZ werd geconcludeerd dat 
de RIBW zich continu verbetert om te voldoen aan de 
eisen en wensen van cliënten en overige belang- 
hebbenden. Lloyd’s vond dat wij een sterke focus  
hadden op de belangen van de cliënt en dat het  
kwaliteitsmanagementsysteem daarbij hielp om  
analyses uit te voeren en verbetermaatregelen te nemen. 
De interne audits, afgenomen door de medewerkers 
van de RIBW zelf, hielpen om vroegtijdig kwaliteits- 
thema’s die aandacht vroegen zichtbaar te maken.
Voor de tweede keer werd de RIBW door Lloyd’s 
getoetst op informatiebescherming (ISO27001).  
Daarbij werd nadrukkelijk aandacht besteed aan het 
overdragen van de ICT-omgeving aan een externe 
leverancier, Ictivity. Ons eigen team ICT heeft door de 
uitbesteding nu de ICT-regierol gekregen. Ondanks 
deze majeure wijzigingen op gebied van onze ICT- 
organisatie, systemen en infrastructuur was de beoor-
deling weer positief. De RIBW loopt op gebied van 
informatiebescherming voorop binnen de zorgsector.
In juni vonden de interne audits plaats bij elf BW-teams. 
Een mooie manier om belangrijke onderwerpen en het 
kwaliteitsmanagement HKZ op het netvlies te houden. 
Omdat het auditteam bestaat uit collega’s, is het ook 
een mooie manier om bij elkaar in de keuken te kijken. 
Dit keer werd aandacht besteed aan thema’s als zinvolle 
daginvulling, informatiebescherming en de PDCA- 
cyclus. Dat laatste thema blijkt een behoorlijke uitda-
ging in de dagelijkse praktijk. Vooral de Check van het 
geïmplementeerde beleid blijkt lastig en moet vanwege 
zelforganisatie altijd op maat plaatsvinden. Doordat het 

auditteam uitgebreid rapporteerde, leverde dit goede 
aandachtspunten en input op voor bijstelling van beleid.

Horizon
Ook 2021 stond weer in het teken van majeure veran-
deringen die een flinke druk op de organisatie legden, 
wat werd versterkt door de voortdurende coronacrisis.  
Wij zijn bijzonder trots op alle professionals die iedere 
dag weer vol energie en betrokkenheid het belang van 
de cliënten voorop hebben gezet, ondanks de soms 
moeilijke of bijzondere werkomstandigheden.  
De veerkracht en creativiteit van alle medewerkers 
maken de RIBW sterk. Daarom hebben wij vertrouwen 
in de toekomst van begeleiding en beschermd wonen 
in onze regio. Ook zonder een heel duidelijke horizon, 
want de omgeving blijft onstuimig als het gaat om 
beleid en financiering. Wij houden vast aan onze koers 
gericht op het persoonlijk en maatschappelijk herstel 
van cliënten met een psychiatrische aandoening.  

  Edwin ten Holte,
  Raad van Bestuur
  (tot 1 maart 2022)
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    Uitgangspunten 

jaarverslaglegging
2 2

2.1 Onderdelen jaarverslaglegging

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 
(verder aangeduid als het jaardocument) kent drie 
onderdelen: het bestuursverslag, de jaarrekening en 
DigiMV. 

In 2021 werd de RIBW voornamelijk gefinancierd via de 
Wmo. Daarnaast ontving de RIBW voor een toenemend 
aantal cliënten financiering vanuit de Wlz. Verantwoor-
ding legden wij af aan die gemeenten die zorg inkochten  
bij de RIBW over de Wmo-financiering en voor de 
Wlz-gelden bij de zorgkantoren. 

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

De bestuursverslaglegging is een onderdeel van de jaar-
beleidscyclus en daarmee één 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  
(de jaarrekening en de gegevens DigiMV) volgens de lan-
delijke richtlijnen. Het bestuursverslag wordt via de eigen  
website gepubliceerd en is daarmee inzichtelijk voor 
onder andere zorginkopers.

2.3 Vaststelling en goedkeuring bestuurs- 
  verslag

De Raad van Bestuur van Stichting RIBW Nijmegen & 
Rivierenland heeft het bestuursverslag 2021 vastgesteld 
op 23 mei 2022. 
 
De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Nijmegen & 
Rivierenland heeft goedkeuring gegeven aan het 
bestuursverslag 2021 in de vergadering van 23 mei 2022. 
Raad van Bestuur van de RIBW Nijmegen & Rivierenland,

  Vertegenwoordiger in dezen,

  Drs. R. Krijger, 
  Waarnemend algemeen directeur
  (vanaf 1 maart 2022)
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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 persoon-
lijk en maatschappelijk herstel. Dat doen wij bij wonen 
en participatie. Dankzij onze sociaalpsychiatrische 
begeleiding is de cliënt beter in staat de regie over de 
kwaliteit van eigen 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 maatwerk- 
ondersteuning 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 
netwerk van de cliënt is het doel van onze begeleiding 
altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie en partici-
patie 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 foren- 
sische titel. Cliënten onderscheiden zich door hun mate 
van zelfredzaamheid, herstelproces en perspectief op 
ontwikkeling.

De stakeholdersanalyse (omgevingsanalyse) en  
organisatie-PRI vormen een vast onderdeel ter onder-
steuning van onze jaarcyclus. Deze analyse wordt 
gebruikt als instrument bij het bepalen van onze  
strategie en beleidskeuzes. Ieder najaar wordt de  

omgevingsanalyse geactualiseerd ter voorbereiding op 
de nieuwe jaarcyclus. 

Onze diensten:

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

perspectief op zelfstandig wonen (BW intensief  
en Wlz).  

2. Voorzieningen voor cliënten met een groot  
perspectief op zelfstandig wonen (kortdurend en 
trajectmatig).

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 BW en 
Ambulant waarbij 24-uurszorg en groepsgerichte 
(woon)zorg onderdeel vanuit kan maken. Hieronder  
vallen alle cliënten die perspectief hebben op ambu-
lantisering. Daarbij is een onderscheid te maken tussen 
licht-midden-zwaar, vertaald naar het perspectief in tijd 
dat voor de cliënt nodig is om uit te stromen.  

Participatie en Werk: de RIBW biedt verschillende  
diensten aan via de afdeling P&W: dit zijn uiteen- 
lopende activiteiten met betrekking tot het hersteltra-
ject van de cliënt. Vanuit de vastgestelde visie op P&W 
is ons uitgangspunt dat elke cliënt binnen een redelijke 
termijn een zinvolle daginvulling heeft. Wij bieden hier 
een gevarieerd aanbod bestaande uit onder andere: 
inloop GGZ, dagbestedingsactiviteiten, variërend van 
extern ingekochte activiteiten, intern georganiseerde 
activiteiten, opleidingen voor cliënten, consumer 
run-activiteiten, Bureau Herstel, inloop activerende 
begeleiding, tot IPS en reïntegratiediensten. 
 

Algemene informatie

3
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Waar mogelijk vond de begeleiding face to face plaats. 
Een deel van de ambulante en P&W-diensten is in 2021 
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 
uitstrekt van 24 uur 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 2021 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  
kunnen (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 2021 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 werden vijf 
landelijk vastgestelde GGZ-Wlz Zorgprofielen opgele-
verd en kregen we een goed beeld hoe onze cliënten 
uit deze groep zich hiertoe verhielden. 

2. De tweede groep cliënten had juist een goed  
uitstroomperspectief naar zo groot mogelijke zelf- 
standigheid in de samenleving. Zij hadden behoefte 
aan kortdurend(er) beschermd wonen, bleven onder 
de Wmo en werden steeds trajectmatig begeleid bij 
uitstroom. Ook in 2021 zagen we bij deze groep weer 
een grote uitstroom vanuit beschermd wonen naar 
ambulante zorg.

3. Een derde groep die zich binnen beschermd wonen 
aandiende, bestond uit (nieuwe) cliënten met een 
diverse, soms nog onduidelijke zorgvraag en daardoor 
een wisselend of de eerste periode nog onbekend 
uitstroomperspectief naar Beschermd Zelfstandig 
Wonen (B)ZW.

Bij de ingezette ontwikkelingen zagen we dat teams zich 
steeds meer bekwamen in wat de cliëntgroepen nodig 
hadden. Dit varieerde van intensieve samenwerking met 
partnerinstellingen op verpleging enerzijds en metho- 
dische 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 werden 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  
ontplooide in 2021 geen private activiteiten.

3.2  De organisatie

3.2.1 Organisatie van de zorg 
In het herstelproces van de cliënt onderscheidden wij 
met betrekking tot wonen, begeleiding met en zonder 
verblijf en tussenvormen zoals Beschermd Thuis. In elk 
van de drie regio’s kon 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 voorzie-
ning tot participatie in de wijk. Collectief waar het kon 
en individueel waar dat nodig was.

Afhankelijk van het aantal inwoners waren we vanuit 
de RIBW aanwezig met één of meerdere wijkteams en 
sloten we waar mogelijk aan bij de indeling die de regio/
stad/wijk zelf hanteerde. Op die manier zijn er korte 
lijnen tussen ons wijkteam en het sociaal wijkteam van 
de gemeente.
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Daarnaast had de RIBW kennis van een aantal speci-
fieke zorgtypen, zoals Forensische Zorg, NAH, Korsakov, 
Jongeren, OGGZ en LVG. 

Op het gebied van dagbesteding kende de RIBW extra-
murale dagbesteding gericht op werk en participatie. 
Het aanbod werd georganiseerd over de wijkgrenzen 
heen en soms over het hele werkgebied. Dit had te 
maken met het specifieke karakter van het betreffende 
zorgaanbod, de schaalgrootte, een specifieke zorgketen, 
of een combinatie hiervan.

Onze medewerkers beschikten, afhankelijk van de 
dienst (activiteit) over een hbo- en/of mbo-niveau, aan-
gevuld met specifieke (verplichte) kennis op het gebied 
van psychopathologie en herstelondersteunende zorg. 
Deskundigheidsbevordering vond plaats onder andere 
vanuit de GGZ Ecademy. 

De RIBW werkte met zelforganiserende teams waarbij 
de teams zoveel mogelijk regelruimte benutten, analoog 
aan de gevraagde zelfregie bij de cliënten. Doel was 
dat de bewegingsvrijheid van de teams in hun wijk of 
werkgebied toenam, zodat zij sneller konden inspringen 
op de specifieke situatie. Het primair proces bleef het 
belangrijkste proces waarop de teams zich concen-
treerden. De directie stuurde de teams aan op afstand. 
Coaches begeleidden de teams in zelforganisatie.

3.2.2 Organisatie van bestuur, toezicht en      
   management  
De Raad van Bestuur was statutair eindverantwoorde-
lijk. De eenhoofdige Raad van Bestuur legde verant-
woording af aan de Raad van Toezicht. Bij aanvang van 
2021 was er een directeur voor Nijmegen, voor de regio 
Rijk van Nijmegen en de regio Rivierenland. Medio 
2021 werd door onvoorziene omstandigheden tijdelijk 
gewerkt met twee directeuren Zorg, hetgeen eind 2021 
werd geformaliseerd. Beide directeuren beheerden, 
naast de zorginhoud, enkele portefeuilles, bijvoorbeeld 
Forensische Zorg of (ontwikkeling) P&W. 
Ondersteuning aan de teams werd geboden vanuit de 
Serviceorganisatie (SO), waarvoor een derde directeur 
verantwoordelijk was. Daarnaast was een bestuurs- 
secretaris werkzaam die, naast reguliere taken, ook het 
Bestuursbureau aanstuurde. 

Het Managementteam bestond uit de Raad van Bestuur, 
de twee directeuren Zorg, de directeur SO en de 
bestuurssecretaris. Het Managementteam vergaderde 
drie- of vierwekelijks. (Senior) Adviseurs of teamleden 
waren op uitnodiging aanwezig. Onderwerpen die hier 
werden besproken waren gerelateerd aan koers en  
strategie en het jaarplan 2021. Ook actuele onder- 
werpen werden hier besproken.  
De besproken onderwerpen werden waar nodig vast- 
gelegd in een bestuursbesluit. Bij een aantal onder- 
werpen gebeurde dit na advies c.q. instemming van  
de Cliëntenraad of de Ondernemingsraad en/of na 
goedkeuring door de Raad van Toezicht. Deze bestuurs-
besluiten waren voor alle medewerkers altijd openbaar. 
Op de gezamenlijke ‘heidagen’ en strategische bijeen-
komsten werd de strategische koers geactualiseerd en 
het jaarplan voor 2022 opgesteld.
De directeuren voerden met regelmaat operationeel 
overleg in het Directieteam (DT). 

Bij de eerste lockdown in 2020 werd de Taskforce 
corona (TF) opgericht die in die tijd tweemaal daags 
vergaderde. De TF bestond uit Raad van Bestuur, 
directielid, bestuurssecretaris, HR adviseur, zorgadviseur, 
communicatieadviseur en een zorgcoördinator, onder-
steund door de bestuurssecretaresse. 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 communi-
catie. De Taskforce vergaderde in 2021 wekelijks indien 
nodig of na wijzigingen in landelijke maatregelen. 

3.2.3 Ondernemingsraad en Cliëntenraad 
De Ondernemingsraad en Cliëntenraad hadden regel-
matig overleg met de Raad van Bestuur. In reglementen 
zijn voor beide organen zaken als benoeming, samen-
stelling, verkiezingen en zittingsduur geregeld.
De medezeggenschap voor cliënten en medewerkers 
werd geregeld conform respectievelijk de Wet mede-
zeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 
Daarnaast bestond Samenspraak, als gelijkwaardige en 
laagdrempelige vorm van informele medezeggenschap 
in de voorzieningen tussen cliënten en professionals.

In hoofdstuk 9 Ondernemingsraad en hoofdstuk 10 
Cliëntenraad staat meer informatie over de mede- 
zeggenschap.
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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 2021. 

Productie
Beschermd Wonen
BW-Wmo 61.581 dagen
BT-Wmo 34.434 dagen
Wlz 74.705 dagen

Ambulante uren: 56.028 uur

Dagbesteding vanuit Wmo  
(incl.Beschikkingsvrij) 38.053 dagdelen
Dagbesteding vanuit Wlz                                          18.854 dagdelen
Dagbesteding arbeidsmatig 3.073 dagdelen

Fte (gemiddeld in 2021): 372

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

Verblijf Aantal cliënten

BW-Wmo 162

BT-Wmo 101

Wlz 226

Justitie 15

Jeugd 0

Subsidie 3

Verkoop zorg 4

Totaal verblijf 511

Ambulant Aantal cliënten

Individuele begeleiding 744

Dagbesteding Aantal cliënten

Begeleiding groep 269

Cliëntdagen 

Wmo

Verdeling zorgzwaarte 2021 2020

BW licht + middelzwaar 68% 44%

BW intensief 32% 56%

Wlz

Verdeling zorgzwaarte 2021

GGZ 1 15%

GGZ 2   9%

GGZ 3, 4, 5 73%

Overig   3%

Wachtlijst Beschermd Wonen

3.3.3 Cliëntlogistiek
De Centrale Voordeur (CV) heeft zich in 2020 weer 
intensief beziggehouden met de gehele cliëntlogistiek.  
Per 1 januari 2021 startte de RIBW op grote schaal met 
de inzet van Wlz-zorg. Ten aanzien van de capaciteits-
planning is ‘de omklap’ naar de Wlz een belangrijke 
factor geweest. Uitgangspunt was dat binnen het totaal 
aantal beschermd wonenplekken een gelijkwaardige 
verdeling zou gaan ontstaan tussen Wmo- en Wlz- 
trajecten. Middels monitoring en sturing is deze even-
wichtige verdeling in 2021 gerealiseerd. In totaal zijn er 
191 Wmo-trajecten omgeklapt naar Wlz. 
Het zorgproduct Modulair Pakket Thuis (MPT) werd 
verder geïmplementeerd en de samenwerking met het 
team Thuis in de Wijk verder uitgebouwd. 

De CV heeft de focus gelegd op implementatie van 
de processen en de transitie van cliënten. Het nieuwe 
werkdomein rondom de rekenmodule kwam onder de 
verantwoordelijkheid van de CV. Zorginhoudelijk was 
de CV betrokken bij de opzet en implementatie van de 
Herstelondersteunende Intake (HOI).  
De focus van de CV lag daarnaast op de bezetting: er 
was een bezettingsgraad van 95% (403/424) met een 
totale bezetting van 567, waarvan 403 cliënten in een 
woonpand (deze bestaan uit 226 cliënten BW-Wlz,  
162 cliënten BW-Wmo, 8 cliënten forensische zorg en  
7 overige cliënten). Samen met 100 BT-cliënten,  
57 MPT-cliënten en 7 cliënten forensische zorg bij 
Meander kwam het totaal op 567. 

Er was een totale instroom van 68 cliënten op de 
BW-locaties: (39 cliënten BW-Wmo, 13 cliënten  
BW-Wlz, 9 cliënten forensische zorg en 7 overig).  
Doorstroom in BW (naar BW-Wlz of Wmo) vanuit 
een ander product: 4 cliënten vanuit BGI, 8 cliënten 
vanuit BT, 2 cliënten vanuit MPT en 3 overig. Vanuit 
beschermd wonen stroomden 33 cliënten door naar  
een ander product binnen de RIBW, zoals BGI (Wmo of  
overig), MPT of IPS. Qua uitstroom zijn er 41 mutaties: 
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Wmo-BW 21, BW-Wlz 10, BW-forensische zorg 6, 
BW-Verkoop 1 en BW-subsidie 3.

Het aantal plaatsen Wmo-BW is eind 2021 gesteld op 
162. Daarnaast liepen er 100 BT trajecten.  
Het aantal BW-Wlz is eind 2021 gesteld op 226.  
Daarnaast zijn er 47 cliënten vanuit ambulant Wmo 
naar MPT-Wlz gegaan en zijn er 3 cliënten MPT inge-
stroomd. 
Het aantal BW-forensische zorg trajecten werd gesteld 
op 15 waarvan er 7 bij de Meander behoren. 
Met een totale bezetting van 567 plekken zijn er vele 
in- , door- en uitstroomtrajecten ingezet. Middels de 
instroomlocatie aan de Scherpenkampweg werd er een 
vloeiende in- en doorstroom gerealiseerd in 2021.  
Positief gevolg was dat de wachttijden voor een deel 
van de cliëntengroep gereduceerd zijn.  
Het aantal wachtende cliënten BW-Wmo werd per 
31-12-2021 gesteld op 26, met een gemiddeld aantal 
wachtdagen van 360. Het aantal wachtdagen van  
cliënten op de wachtlijst BW-Wlz is 21 met een gemid-
deld aantal wachtdagen van 262. 

De huidige Wlz-locaties waren vrijwel allemaal continu 
volledig gevuld en de door- en uitstroom was erg 
beperkt. De verwachting is daarom dat het aantal 
wachtdagen zal toenemen in 2022. De langere wacht-
tijd is niet enkel te wijten aan het niet direct kunnen 
bieden van een geschikte woonlocatie, maar wordt  
ook veroorzaakt doordat cliënten langere tijd zijn op- 
genomen in een behandelsetting en vanwege hun psy-
chiatrisch ziektebeeld nog niet plaatsbaar lijken te zijn. 

Opvallend was de forensische zorg wachtlijst met een 
gemiddelde wachttijd van 567 dagen, veroorzaakt  
door het ontbreken van geschikte huisvesting. De 
Hüsenhoff heeft in 2021 niet de bestemming gekregen 
voor het plaatsen van cliënten vanuit forensische zorg. 
Dat leidde tot stagnatie op het aantal plaatsingen vanuit 
de forensische zorg. De wachtlijst binnen dit segment 
nam dan ook fors toe. 
In 2021 vond beperkte instroom BW plaats vanuit 
forensische zorg. Ook de doorstroom vanuit het samen-
werkingsverband met de Pompekliniek, afdeling  
Meander, kwam hiermee in het geding. Decentraal 
plaatsen was slechts sporadisch mogelijk. In 2021 zijn 
er 9 cliënten ingestroomd in BW vanuit forensische zorg. 
Het vroeg extra aandacht om het beleid ten aanzien 
van plaatsingen BW forensische zorg te inventariseren 
naar een passende oplossing. 

In 2021 werd vanuit de CV veel aandacht besteed  
aan de start en werven van cliënten voor locatie  
‘de Bloesem’, een woonlocatie met profiel B1 (zie 3.6). 
Daarnaast is er voor locatie de Hüsenhoff een cliënt-
selectie gemaakt. Deze locatie wordt als een passende 
aansluiting gezien richting het traject Doddendaal.  
De eerste cliënten zijn hiervoor in juli 2021 geplaatst. 
De capaciteit van Regio Rivierenland is met 12 plekken 
toegenomen door het in gebruik nemen van dit pand 
voor BW-trajecten. 

Ten aanzien van de door- en uitstoom voor cliënten met 
een groot perspectief op zelfstandig wonen valt er een 
stagnatie te zien. Vanuit Doddendaal zijn er eind 2021 
weinig logistieke bewegingen. Naar verwachting zullen 
deze in 2022 weer toenemen daar meerdere cliënten 
in aanmerking gaan komen voor een woning middels 
Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB).  

Ten aanzien van de cliëntlogistiek in 2021 zijn er veel 
interne en externe ontwikkelingen geweest op diverse 
deelgebieden die hun directe invloed hebben gehad 
op de gehele in-, door- en uitstroomtrajecten en op de 
wachtlijsten. De gehele cliëntlogistiek blijft een belang-
rijk ankerpunt gekoppeld aan de koersbepaling van de 
RIBW. 
Het streven is de wachttijd te verlagen en de wachtlijst 
te verkorten. Zowel op het Wmo-, Wlz-, als op het 
domein van de forensische zorg zal dit een belangrijk 
punt zijn voor 2022.   

3.3.4 Capaciteit
In 2021 was, als uitvloeisel van het eerder afgeronde 
masterplan beschermd wonen, de capaciteit nagenoeg 
gelijk gebleven. De nieuwe locatie Scherpenkampweg, 
waar cliënten een start konden maken met beschermd 
wonen, is verder doorontwikkeld en voldoet aan de 
verwachtingen. 
 
Doelstelling was (en is) het aantal bedden forensische 
zorg uit te breiden, maar door problemen rondom 
huisvesting is dit nog niet bewerkstelligd. 12 Plaatsen 
forensische zorg op Hüsenhoff Groesbeek kon door 
bezwaren uit de buurt en de politiek geen doorgang 
vinden. Er werd breder in de regio gepraat over het lan-
den van locaties met forensische zorg in de wijken, maar 
het bleef (en blijft) een probleem locaties te verkrijgen.
 
Voor nieuwe Wlz-locaties waren we zowel met  
de politiek als met de woningcorporaties en  
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projectontwikkelaars in gesprek. De woningnood in 
Nijmegen was hoog, met als gevolg dat het zeer lastig 
was betaalbare locaties te bemachtigen.

3.3.5 Productie EAD 
De productie werd gemeten in het aantal verzorgings-
dagen BW, 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 werden gemaakt 
met de diverse gemeenten en met het Zorgkantoor. Met 
de gemeente Nijmegen werd voor beschermd wonen 
een budgetplafond afgesproken. Herijking door het jaar 
heen vond hierop niet plaats. Productieafspraken met 
het Zorgkantoor werden gedurende het jaar wel herijkt.

3.3.6 Medewerkers 
Op 31 december 2021 bestond de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland uit 440 personen en 365,59 fte. Van het 
totaal aan arbeidsovereenkomsten betrof 17,1% voor 
bepaalde tijd en daarmee maakte 62,52 fte van de 
totale formatie deel uit van de flexibele schil. 
In 2021 traden er in totaal 76 nieuwe medewerkers in 
dienst en stroomden 86 medewerkers uit. Het verloop 
kwam uit op 19,5%. De grootste drie vertrekredenen 
van 2021 betroffen:
1. De beëindiging van het ambulante werk in Nijmegen 

zoals dat georganiseerd was (37,9%).
 Grootste onderliggende reden: omslag Wmo/Wlz  

en niet onregelmatig willen werken.
2. Het gebrek aan ontwikkel- en doorgroeimogelijk- 

heden (17,2%).
3. Baan elders aangeboden gekregen (17,2%).
De gemiddelde leeftijd was 45,2 jaar. De procen- 
tuele verdeling m/v binnen het personeelsbestand bleef 
nagenoeg gelijk en bestaat voor 33% uit mannen en 
voor 67% uit vrouwen. In 2021 waren in totaal  
44 stagiaires werkzaam bij de RIBW en één vrijwilliger 
met een werkervaringsovereenkomst.

Mobiliteit
De krapte op de arbeidsmarkt was in 2021 zeer voel-
baar. Zowel het vinden als het behouden van personeel 
vormde een steeds grotere uitdaging voor de organi-
satie. In 2021 werd hierop geacteerd door vacatures 
via meerdere kanalen uit te zetten, onder andere bij 
scholen en alumniverenigingen. Daarnaast werden 
potentiële kandidaten actief benaderd via LinkedIn.  

Ook werd in 2021 veelvuldig geparticipeerd in de activi-
teiten van De Werkgeverij, waarmee de naamsbekend-
heid van de RIBW is toegenomen. Onder andere de 
talentenmarkten en de themaweken waaronder ‘talent 
in beeld’ zorgden voor nieuwe medewerkers. Begin 
2021 werd een project vanuit De Werkgeverij gestart 
‘Collectief Werkgeverschap’; een initiatief van een aantal 
zorgorganisaties en CNV zorg en welzijn dat medewer-
kers de mogelijkheid bood om hun loopbaan binnen een 
vorm van collectief werkgeverschap vorm te geven.  
Tot slot werd medio 2021 een start gemaakt met de 
opzet van het Flexteam. 
Voor 2022 staat onder andere het project ‘Effectieve 
arbeidsmarktcommunicatie 2022’ op de planning.  
Met behulp van een extern communicatiebureau wordt 
aandacht besteed aan het uitdenken van een sterk 
werkgeversmerk, het anticiperen op sterke regionale 
verschillen en specialistische vacatures die gemiddeld 
lang en frequent vacant zijn. Tevens wordt een creatief 
campagneconcept opgesteld met bijpassend design en 
rijke content die de doelgroep(en) écht aanspreekt.

Vakmanschap
In 2021 zijn door de coronamaatregelen veel fysieke 
trainingen on hold gezet. Waar mogelijk werd gekozen 
voor e-learning, of werd gebruik gemaakt van de ruimte 
die tussen de lockdowns ontstond om in aangepaste 
vorm de training te volgen. Voorbeeld daarvan waren 
de trainingen persoonlijke verzorging bij het Zorgcollege. 
Met opleidingsinstanties werden afspraken gemaakt 
voor vervolg van de opgeschorte trainingen in de loop 
van 2022.  
Beleid rondom leren, ontwikkelen en opleiden werd 
vastgesteld en geïmplementeerd. Tevens werd een  
regeling ontwikkelgesprekken geïmplementeerd.  
In T3 werd een voorstel gedaan voor aanpassing van 
het verplicht scholingsaanbod om daarmee het aanbod 
meer vraaggericht en dynamisch in te kunnen richten. 
Verder vond aan het eind van 2021 de kick-of bijeen-
komst plaats voor de nieuw opgezette klankbordgroep 
Vakmanschap. Twaalf deelnemers met diverse achter-
gronden maakten met elkaar kennis en denken vanaf 
2022 periodiek mee over ontwikkelingen op het gebied 
van leren, ontwikkelen en opleiden. 
In 2021 zijn 44 nieuwe stagiaires vanuit diverse mbo- 
en hbo-opleidingen gestart. Tevens liepen 10 hbo-PMT- 
stagiaires stage in diverse teams.
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In 2021 nam HR/opleidingen ook deel aan diverse 
zorginhoudelijke projecten, zowel bij de voorbereiding, 
deelname, alsook bij de implementatie. Daarmee kon 
beter worden aangesloten op de opleidingsvraag van 
medewerkers. 

Vitaliteit
In 2021 werd een medewerkersonderzoek uitgezet, 
waarin in het bijzonder aandacht werd geschonken  
aan psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk.  
In dit onderzoek was ook aandacht voor de effecten 
van corona op werkdruk en het gevoel van veiligheid 
op de werkplek. Het onderzoek leverde goede aan-
knopingspunten op, onder andere voor de aanpak van 
werkdruk. In 2022 wordt hier op basis van een  
vitaliteitsprogramma vorm aan gegeven. 
Door de coronapandemie is er veel gevraagd van 
medewerkers. Waar veel flexibiliteit en betrokkenheid 
door medewerkers is geboden, zagen we ook moge-
lijke effecten terug in het verzuim. Vanaf Q3 steeg het 
verzuim en ook het aantal langdurig zieke medewerkers 
nam toe. 
Met de arbodienst vond regelmatig afstemming plaats 
over inzetbaarheid van medewerkers. 
In T3 heeft de RIBW als werkgever een mantelovereen-
komst gesloten met Stichting D.O.E.N., aanbieder van 
psychosociale ondersteuning. Medewerkers die dreig-
den uit te vallen door psychisch verzuim konden beter 
en sneller begeleid worden, waardoor uitval vaker kon 
worden voorkomen. In T1 van 2022 wordt de dienst- 
verlenging van Stichting D.O.E.N. verder onder  
de aandacht gebracht binnen de organisatie.

Arbeidsomstandigheden
Voor het borgen van voldoende aandacht voor arbeids-
omstandigheden werd een plan van aanpak voor het 
inrichten van preventiewerk opgesteld. In totaal werden 
5 preventiemedewerkers voor 4 uur per week aan- 
gesteld per werkgebied/regio. Met deze aanpak werd 
het werk van de preventiemedewerker dicht bij de prak-
tijk gebracht. De Ondernemingsraad heeft instemming 
verleend op dit plan. In samenwerking met de Onder-
nemingsraad werd een aanpak voor het uitvoeren en 
toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
opgesteld en vond verkenning plaats op aanbieders. In 
Q1 2022 wordt gestart met het opleiden van de preven-
tiemedewerkers en het uitvoeren van de RI&E met daar-
bij de begeleiding van een deskundige externe partij. 

De BHV-trainingen vonden, vanwege de corona- 
pandemie, enkel online plaats. Fysieke veiligheids- 
trainingen konden om die reden niet plaatsvinden. 

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

3.4 Besturingsfilosofie

Het besturingsmodel van de organisatie bestond, naast 
de structuurcomponenten organigram, de beschrijving 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de Raad van Toezicht, het bestuur, en het directie- 
team, ook uit de vertaling van onze visie naar onze 
werkwijze en de inrichting van onze organisatie.  
De principes van zelforganisatie zijn leidend voor de 
besturingsfilosofie. Daarbinnen worden cliënten- 
initiatieven gestimuleerd gericht op herstel, autonomie, 
eigen regie en participatie. Uitgangspunt daarbij was 
dat de RIBW Nijmegen & Rivierenland waarde creëerde 
als organisatie, door aan haar medewerkers verant-
woordelijkheid, regie en ruimte te geven hun vak uit te 
oefenen. 

Wij organiseerden ons steeds meer wijkgericht in 
samenhang met andere organisaties en professionals. 
Niet de organisatie, maar het vakmanschap was  
bepalend voor de waarde die wordt gecreëerd.  
De organisatie was zo ingericht dat ruimte ontstond 
voor co-creatie en samenwerking dicht bij de cliënt in 
de wijk. Binnen de RIBW stond ons vakmanschap dicht-
bij de cliënt centraal. 

In 2021 werd volop gewerkt aan de visie op herstel en 
de zeven leidende principes die daaraan ten grondslag 
lagen. Deze vormen de basis voor de Strategie en Koers 
voor de komende jaren.

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 zoeken naar  

differentiatie
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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.

3.5.2 Het beleid in 2021 
De Raad van Bestuur stelde, op basis van de strate-
gische koers en het daarop gebaseerde MT-jaarplan 
eind 2020, de kaders voor het beleid en de begroting 
voor 2021 vast. Deze vormden het uitgangspunt voor 
de jaarplannen van de teams. Directeuren en teams 
bespraken deze kaders, de begroting en de invloed 
daarvan op de jaarplannen. Ook is in 2021 de koers 
voor de komende jaren (2022-2024) geactualiseerd en 
aangescherpt en is een RIBW-jaarplan ten behoeve van 
2022 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 
waaronder de afspraken met gemeenten konden  
worden gemaakt en de uiteindelijke gunning. 
De relatieve onvoorspelbaarheid van deze extern 
bepaalde factoren konden een spanningsveld mee- 
brengen dat ook intern voelbaar was. Interne risico’s 
waren: onvoldoende wendbaarheid, onvoldoende  
financiële middelen en onder invloed daarvan  
onvoldoende kwaliteit van zorg. 
Risico’s werden beschreven op basis van het Jaarplan 
2022 in de Risico-analyse 2022-2024. 

3.6 Samenwerken  

De RIBW werkte op vele fronten samen door in  
co-creatie met ketenpartners diensten op alle levens- 
gebieden te ontwikkelen. In 2021 zijn veel lopende 
samenwerkingsverbanden gecontinueerd en geactuali-
seerd. 
• De RIBW heeft in samenwerking met betrokken 

partners uitvoering gegeven aan het Landelijke 
Programma Weer thuis. Dit zou de verzelfstandiging 
van kwetsbare mensen vanuit beschermd wonen op 
termijn bevorderen. Dit landelijk initiatief werd regio-
naal uitgewerkt als WijkGGZ samen met Pro Persona, 
IrisZorg en Pluryn. In twee pilots (Nijmegen en Tiel) 
werd in gezamenlijke teams een laagdrempelige 
toegang tot de GGZ in de wijk georganiseerd. 

 Bij deze ontwikkeling werd aansluiting gezocht bij de 
regionale stuurgroep Sluitende Aanpak. In de tweede 
helft van het jaar werd in een paar gemeenten al de 
definitieve WijkGGZ uitgerold, op basis van meer- 
jarenafspraken.

• De RIBW maakte aanvang 2021 onderdeel uit van de 
proeftuin Brede Basis Teams. De bedoeling was dat 
veel maatwerkvoorzieningen werden omgezet naar 
basisvoorzieningen en dat ondersteuningsvragen 
van bewoners door het team werden beantwoord 
zonder beschikking. De twee partijen Sterker en de 
RIBW deden de inschrijving voor aanbesteding Brede 
Basis Teams (BBT) volwassenen voor de gemeente 
Nijmegen. Ondanks een degelijke en innovatieve 
onderbouwing had een andere inschrijvende partij 
(Buurtteams Volwassenen) de gunning gekregen van 
de gemeente Nijmegen. 

• De RIBW participeerde in het Forensisch Netwerk.  
Dit betekende onder andere dat de RIBW twee keer 
per jaar een netwerkbijeenkomst organiseert. 

• De invoering van de Wlz leidde in 2021 tot inten- 
sievere samenwerking: 
- Met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) werd 

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 werd de RIBW verantwoor-
delijk voor levering van de functie verpleging.  
Met een aantal regionale verpleeginstellingen, 
waaronder ZZG Zorggroep, werden na een 
intensieve verkenning, samenwerkingsafspraken 
gemaakt om de verpleegzorg per 2021 goed te 
regelen.

- In een samenwerkingsverband met Pro Persona  
werd een nieuwe zorgconcept (RIBW Extra) 
opgesteld waarin gezamenlijk vanuit één team 
cliënten (Wlz 5) werden begeleid met een ernstige 
psychiatrische aandoening met een chronische 
complexe zorgvraag; een mix van beschermd 
wonen, aangevuld met behandeling ‘dichtbij’ voor 
18 volwassenen. Het concept is gestart op de 
locatie Nijmeegsebaan van Pro Persona. Helaas 
kende dit initiatief zoveel opstartproblemen en 
bracht zoveel onduidelijkheden met zich mee dat, 
om het concept in de toekomst te laten slagen, de 
samenwerking is beëindigd. De organisaties willen 
gezamenlijk lering trekken uit de ervaring op de 
’Bloesem’ om intensieve samenwerking in de toe-
komst mogelijk te blijven maken.
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• Samenwerking in tijden van corona: 
- Als uitvloeisel van de coronapandemie werkten we 

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 
coronabeleid, veilige zorgprocessen en aanpas- 
singen op maat, indien noodzakelijk.

- Samen met Pro Persona, Iriszorg en RIBW Arnhem 
& Veluwe Vallei is een gezamenlijke unit opgezet 
om goede, gezamenlijke zorg te kunnen bieden aan 
cliënten met corona, indien dat op hun woon- 
locatie niet veilig mogelijk zou zijn.

• De RIBW tekende met de gemeente Nijmegen, 
woningcorporaties, Leger des Heils, IrisZorg en de 
GGD de contracten voor het realiseren van zorg- 
woningen, beter bekend als Skaeve Huse. Begin 2022 
zijn de woningen opgeleverd en levert de RIBW daar, 
samen met de andere zorginstellingen, de zorg.

• Al in 2019 sloegen zeven regionale zorg- en woning-
corporaties de handen ineen om hun individuele, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te verbinden 
en te verkennen hoe ze gezamenlijk sterker konden 
bijdragen aan een inclusieve samenleving. In 2020 
leidde dit tot een gezamenlijke visie, die in 2021 
leidde tot een aantal gezamenlijke projecten die 
wonen, zorg en ondersteuning in Nijmeegse wijken 
zal bevorderen. De samenwerkende organisaties zijn 
de zorgorganisaties Pro Persona, RIBW Nijmegen & 
Rivierenland, Iriszorg, Driestroom en de woning- 
corporaties Portaal, Talis en Woonwaarts.

3.7 Herstel

De RIBW maakt gebruik van de kennis en ervaring van 
ervaringsdeskundigen. Het team Herstel bestond uit 
drie herstelcoaches, een begeleider met ervarings- 
deskundigheid en een trainer bij het Steunpunt Stem-
men Horen. Zij werden bij hun werkzaamheden onder-
steund door vrijwilligers en stagiaires. Team Herstel 
ondersteunde teams op aanvraag in het versterken van 
de herstelondersteunende zorg. Daarnaast verzorgden 
zij cliëntentrainingen, zoals onder andere de WRAP en 
‘Herstellen doe je zelf’. Ook ondersteunden de herstel-
coaches individuele cliënten bij hun herstelproces.  

In 2021 werd, als een van de uitwerkingen van de visie 
op herstel, een vervolg 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. In 
september 2021 werden we opnieuw getoetst. Lloyd’s 
heeft ons in deze eerste surveillance audit getoetst op 
de werking van ons managementsysteem informatie- 
bescherming. Daar werden de drie minors van vorig jaar 
behandeld en opgelost. Tijdens de audit kwamen drie 
nieuwe minors naar voren die in 2022 opgelost worden. 
Er waren complimenten van de auditoren voor de invul-
ling van de informatiebescherming, de begeleiding van 
de audit en het beperkte aantal minors.

Dit jaar zijn zeven informatie-beschermingsincidenten 
gemeld, maar deze vormden geen aanleiding om een 
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

ICT Infrastructuur
In 2021 werd de outsourcing van de ICT-dienstverle-
ning gestart. Er werd gewerkt aan het inrichten van de 
nieuwe omgeving, het adoptie- en het leerprogramma. 
In mei werden aan de gehele organisatie nieuwe laptops 
uitgeleverd en werd de nieuwe werkomgeving Omnia in 
gebruik genomen. 
De voorbereidingen van kavel 3 zijn gestart met ver- 
kenning om de Infrastructuur als dienst af te nemen.
Ook het onderzoek naar en verkenning op de overige 
kavels kreeg volop aandacht. Beweging naar onder 
andere een NAAS (Network As A Service) dienst wordt 
in een later stadium uitgewerkt in een businesscase.

Management- en bedrijfsinformatie 
Dit jaar is de nieuwe RadaR-omgeving voor manage-
ment- en bedrijfsinformatie verder uitgebouwd.  
De oude datawarehouse-omgeving werd buiten gebruik 
gesteld voorafgaand aan de ICT-migratie. RadaR werd 
verder ontwikkeld samen met de gebruikers naar een 
TeamRadaR en de MT TeamRadaR en in gebruik geno-
men. Deze gaf teams actuele en accurate informatie 
over begroting, resultaat, formatie, verzuim, bezetting, 
declarabiliteit, incidentmeldingen en de status van  
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de cliëntdossiers. De MT TeamRadaR gaf dezelfde  
informatie met de mogelijkheid deze ’op te rollen’ naar 
regio en RIBW-niveau. Ook de Mansa-score en PRI 
werden daaraan toegevoegd. De RadaR-omgeving voor 
management- en bedrijfsinformatie werd (en wordt) 
elke periode verder uitgebouwd.  

Servicedesk
De servicedesk ontving in 2021 ruim 10.500 meldingen, 
waarvan zij meer dan de helft zelfstandig afhandelde. 
De andere meldingen zijn doorgezet naar de eigen 
backoffice of die van leveranciers. Door invoering van 
Omnia, de nieuwe laptops en de overgang naar een 
ICT-leverancier, kwamen veel vragen binnen over de 
nieuwe werkwijze en devices. Daarnaast ontwikkelde de 
servicedesk zich steeds verder; frequent overleg met de 
backoffices zorgde voor verbetering in afhandeling en 
het proces en beheer van Salto-sleutels werd over- 
genomen van team Huisvesting. Het team was eind 
2021 volledig bezet.

Inkoop & Contractbeheer
Op basis van het nieuwe inkoopbeleid dat in 2020 was 
vastgesteld, werden de nieuwe processen ingericht en 
werd de contractmodule van Topdesk in gebruik  
genomen. De eigen schoonmaak en de onderhouds-
dienst zijn in 2021, na een aanbestedingstraject,  
uitbesteed aan externe leveranciers.

Facilitair
Enkele onderdelen werden beter geborgd in 2021:
• Schoonmaakonderhoud (verder invoeren van de over-

eenkomst en de teams betrekken bij de afspraken).
• Onderhoud cv’s en installatiewerkzaamheden  

(selecteren en contracteren van een leverancier).
• Algemeen onderhoud (concreet maken van afspraken 

en voortgang blijven beoordelen).
• Alarm- en brandmeldinstallaties (uitbreiden van het 

onderhoudscontract).
• Legionellabeheer (selecteren van een dienstverlener 

en het opstellen van het beheersplan).
• Tuinonderhoud (aanpassen, afstoten en aangaan van 

overeenkomsten).
 
Daarnaast werd overzicht verkregen op het wagen-
park. Hierbij werden alle documenten geïnventariseerd, 
gecompleteerd en gearchiveerd waar nodig.  

Locaties
Dit jaar werden de volgende bewegingen in locaties 
gerealiseerd:
• Locatie Klepperheide in Druten werd in januari 

opgeleverd aan de verhuurder na de verhuizing van 
het Dagactiviteitencentrum (DAC) in december 2020 
naar de nieuwe locatie Kattenburg 19-21.

• Per 1 januari 2021 werd het gehuurde bij ’t Goed 
(Industrieweg Nijmegen) teruggegeven, nadat ‘Mode 
met een Missie’ verhuisd was naar Htien.

• Een gemeubileerde grote vergaderruimte in het  
‘Portaalpand’ (Kerkenbos 1101) werd tijdelijk gehuurd 
om op voldoende corona-afstand met ca. 14 perso-
nen overleg te kunnen voeren.

• In T1 werden de voorbereidingen gestart voor de 
ingebruikname van de nieuwe locatie Pandora aan de 
Nijmeegsebaan. Een woongebouw voor 18 bewoners 
in een samenwerking met Pro Persona, waar vanaf 
medio juli 2021 twaalf cliënten (intensieve zorg) 
gehuisvest werden voor een minimale periode van 
vijf jaar. Deze werd eind 2021 weer afgestoten na 
beëindiging van deze samenwerking.

• De locatie Hüsenhoff in Groesbeek werd opnieuw in 
gebruik genomen als BW. Het dubbele woongebouw, 
dat voorheen met name aan ambulante cliënten werd 
verhuurd, werd een wooncomplex voor de traject-
matige doelgroep. De eerste bewoners namen per 
augustus 2021 hun intrek.

• De groenactiviteiten bij het klooster Sancta Maria in 
Nijmegen-West zijn per 1 oktober 2021 gestopt.  
Een vergangende locatie is in 2022 gevonden.

• De opruim- en opslagwerkzaamheden rondom het 
voormalige project Kwekerij aan de Eindsestraat 
Nederasselt zijn afgerond.

• De voormalige werkplaats Technische Dienst op het 
bedrijventerrein Kerkenbos doet voortaan dienst als 
centraal magazijn, een tussentijdse opslagplaats aan 
de Binderskampweg Nijmegen is opgezegd.

• In Culemborg aan de Parallelweg Oost wordt het 
huidige kantoor omgebouwd tot zes zelfstandige 
appartementen voor cliënten. Gedurende de verbou-
wing (gestart in T3) werd de kantoorfunctie tijdelijk 
verplaatst. De zes beschermd wonen plaatsen  
kwamen van andere wooneenheden in Culemborg, 
welke worden omgeklapt naar de bewoners.

• De begane grond aan de Parallelweg Oost inclusief 
de voormalige inloop, werd in gebruik genomen (na 
bouwkundige aanpassingen) als kantoor.  
De inloopactiviteiten vinden voortaan plaats in het 
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Bolderhuis, Prijsseweg 1b in Culemborg. Na vertrek 
van de externe huurders werden de appartement als 
uitbreiding van zes plaatsen Tussenvoorziening in 
gebruik genomen.

• Overeenstemming werd bereikt met de verhurende 
woningcorporatie over drie appartementen op de 
bovenste verdieping van de Godfried Bomansstraat 
in Culemborg. Na vertrek van de externe huurders 
worden deze appartementen als uitbreiding van de 
Tussenvoorziening gebruikt (zes plaatsen).  
Medio 2022 wordt de eerste opgeleverd.

• Ten behoeve van de teams Thuis in de Wijk zijn twee 
locaties aangewezen: Derde van Heeswijkstraat 
(‘Nuts’) en de Rentmeesterhof 53a (’Blikvanger’).

• Overleg werd gevoerd met de betrokken partijen 
(gemeente, woningcorporatie, diverse zorgpartijen) 
voor de realisatie begin 2022 van de Zorgwoningen 
Zuid. De RIBW zal hierin met drie woningen partici-
peren.

Duurzaamheid 
De RIBW heeft in 2021 verder gewerkt aan duurzaam-
heid. Bij het contracteren van leveranciers en aannemers 
is het nieuwe inkoopbeleid ‘duurzame inkoop’ opge- 
nomen in de inkoopvoorwaarden. Bij elke renovatie  
of (her)inrichting van nieuwe locaties wordt enkel led- 
verlichting toegepast. Oudere cv-ketels zijn ver- 
vangen door nieuwe, zuinigere exemplaren. Wij namen 
daarnaast groene stroom af en hebben het gebruik van 
papier en productie van afval gereduceerd. In 2021 
werd het wagenpark getoetst en waar nodig aangepast.
In 2022 zal de nadruk meer liggen op een integraal 
duurzaamheidsbeleid.

4.1 Algemeen 

4.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
HKZ-jaar drie van de drie
Het jaar 2021 was het derde jaar van de HKZ-cyclus 
zoals deze afgesproken was met Lloyd’s. Aangezien  
we het jaar 2020 hadden afgesloten zonder één minor, 
kon er flink geïnvesteerd worden in het kwaliteits- 
denken van de teams in het primair proces. De interne 
auditoren gingen in het eerste tertiaal aan de slag met 
de BW-teams. Een breed scala aan onderwerpen werd 
aan de auditees voorgelegd, voorafgegaan door ‘clinics’ 
van de thema-eigenaren HKZ. Na de audits werden 
de resultaten besproken door teamverantwoordelijken 
en het HKZ-team. Vervolgens was er de mogelijkheid 
om nogmaals geaudit te worden. Veel teams maakten 
hiervan gebruik. 
In oktober volgde de externe audit van Lloyd’s.  
Een nieuwe auditor bekeek de organisatie en bezocht 
verschillende teams. Naast complimenten over onze 
wendbaarheid en onze standvastigheid tijdens corona, 
waren er ook twee minors.
De eerste minor betrof de kaders omtrent medicatie en 
hygiëne. De tweede minor betrof de leveranciersbeoor-
deling PIDZ (Servicebureau voor ZZP’ers in de zorg).  
Bij deze leveranciersbeoordeling had de auditor gecon-
stateerd dat er bij de terugkoppeling onvoldoende com-
municatie plaats had gevonden. Deze minors worden in 
2022 opgeleverd bij een volgend bezoek van Lloyd’s.
Na de auditronde werd met de Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht, commissie Kwaliteit & Veiligheid 
besproken hoe we verder wilden gaan met kwaliteit bij 
RIBW. Plannen omtrent een eigen kwaliteitskader of    
 -certificaat voor RIBW’en lijken vanuit de branche- 
vereniging Valente concreter te worden, mits we daar 
zelf in investeren. Besloten is om opnieuw met  
Lloyd’s een cyclus aan te gaan waarin nog specifieker 
de verschillende vormen van zorg die wij verlenen, 
worden geaudit. Er zal met een nieuw ‘bollenschema’ 
aandacht gevraagd worden voor thema’s die van belang 
zijn voor de kwaliteit van onze organisatie en er worden 
dwarsdoorsneden gemaakt voor primaire, onder- 
steunende en organisatieprocessen. Tevens worden 
stappen gezet om een meer congruent, gedragen  
kwaliteitsmanagementsysteem te lanceren.

Groeiproces van thema’s
Het HKZ-team ging verder met het groeiproces en de 
ontwikkeling van de thema’s. De thema’s zijn: context/

Kwaliteit
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omgeving, HOZ, Risicomanagement, Incidenten- en 
Calamiteitenmanagement, Strategie en Beleid,  
Management van afwijkingen, Vakmanschap en Wet- 
en regelgeving. Deze thema’s werden door thema- 
eigenaren vormgegeven op drie niveaus: cliënt-/team-/
medewerkerniveau, procesniveau en organisatieniveau. 
Elke thema-eigenaar heeft gedurende 2021 zijn/haar 
ambitie geformuleerd en in ‘clinics’ werd aan interne 
auditoren duidelijk wat de thema-eigenaar wilde berei-
ken en er werden plannen gemaakt en acties uitgezet 
om te meten via interne audits. Een groeiproces waarbij 
elk thema zijn eigen tempo doorliep. Elk thema werd 
aan de teams teruggekoppeld via de auditgesprekken 
en naar het Managementteam via een rapportage.

Interne auditteam
In 2021 werden er drie interne audits georganiseerd. 
Helaas gingen de meeste nog digitaal als gevolg van 
corona. Alhoewel er veel wisselingen waren in het 
interne auditteam werden steeds weer enthousiaste 
medewerkers gevonden die hun steentje bij wilden 
dragen. In 2021 werd wederom geïnvesteerd in scholing 
van interne auditoren. In het voorjaar voor de nieuwe 
interne auditoren en in het najaar vond een intervisie- 
bijeenkomst plaats onder leiding van Q-Consult. 
Met name deze laatste bijeenkomst zorgde voor een 
verschuiving binnen het auditteam naar een meer 
volwassen manier van auditen. Het auditteam begint 
het volgende jaar met meer taakvolwassenheid aan een 
nieuwe ronde. De interne auditoren krijgen volgend 
jaar ook bijval van de opnieuw omschreven neventaak 
kwaliteit en aandachtsfunctionaris Kwaliteit, beide in 
het primair proces. De scholing zal zich richten op deze 
bredere groep.

Overige kwaliteitscertificaten
Naast de HKZ heeft de RIBW inmiddels ook al twee 
jaar het ISO27001-certificaat voor informatiebescher-
ming. Vervlechting vond in 2021 plaats op het gebied 
van de interne audits. In het primaire proces werden 
diverse vragen gesteld omtrent de awareness. Er heeft 
nog geen vervlechting plaatsgehad als het gaat om 
bestuursbeoordeling of risicoraamwerk.

4.1.2 Ethiek en zingeving
De Ethiekcommissie kwam zeer beperkt bijeen. Vragen 
omtrent ethische en morele kwesties werden minder 
vaak voorgelegd. Ook in 2020 was het aantal keren dat 
moreel beraad is belegd door de commissie afgenomen. 

In de eerste helft van 2021 werd daarom een voorstel 
gedaan om te komen tot een doorstart op basis van 
beschreven kaders en uitgangspunten op taken, rollen 
en werkwijze. Het Managementteam onderschreef het 
belang van de commissie, maar het vertrek van twee 
leden uit de commissie vertraagde echter de uitvoering 
van deze doorstart. Eind 2021 werd gestart met de 
werving van nieuwe leden en het aanscherpen van de 
praktische uitvoering van de taken van de Ethiekcom-
missie. 

4.2  Kwaliteit van dienstverlening 

Het nut van het melden van incidenten werd regelma-
tig onder de aandacht gebracht van de teams. Ieder 
team meldde incidenten, waarbij opviel dat binnen de 
BW-teams over het algemeen meer gemeld werd.  
De meldcultuur bleef (en blijft) een gespreksonderwerp 
tussen team Zorg en de zelforganiserende teams. 
Als organisatie stelden we voor het tweede jaar de norm 
dat het aantal gemelde incidenten hoger moest zijn dan 
600, dus minimaal 200 per tertiaal. In 2021 zagen we 
een stijgende trend op incidentmeldingen. 

Trend incidentmeldingen ’20 ’21
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In 2021 zagen we de volgende verdeling: 
• Bij de categorie agressie zagen we een stijgende trend 

van 183 naar 217. Waar we in 2020 een significante 
daling zagen ten gevolge van de lockdown, zagen 
we dat dit zich weer normaliseerde. De meldingen in 
categorie agressie stegen in 2021 ten opzichte van 
2020 als volgt: fysieke agressie +3 (van 54 naar 57), 
verbale agressie +25 (van 118 naar 143) en  
seksuele intimidatie +3 (van 9 naar 12). Meldingen 
over huiselijk geweld en/of kindermishandeling steeg 
+3 van 2 naar 5. Agressie bleef een categorie met een 
hoog aantal meldingen, het belang van een gedegen 
veiligheidstraining bleef evident. Ook dit jaar werden 
de teams in het primaire proces geschoold.

• Het aantal meldingen in de categorie medicatie is 
toegenomen met 70 meldingen van 165 naar 235. 
Eind 2020 is het onderdeel medicatie ook opgenomen 
in de scholing ‘helpende plus’ van het Zorgcollege.  
In 2021 zijn veel BW-medewerkers geschoold wat 
heeft geleid tot een toename van de awareness. 
Naast de awareness rondom medicatie en de fout- 
gevoeligheid van het proces, zien we dat steeds meer 
BW-cliënten een actieve rol hadden bij het aanreiken 
van de medicatie.

• In 2021 zagen we de meldingen rondom categorie 
privacy licht dalen; deze daalden van 14 naar 10 
meldingen. Geen van de meldingen moest worden 
doorgezet naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Het aantal brandmeldingen steeg van 16 naar 24.  
Bij de BHV-rondes werd specifiek aandacht besteed 
aan de brandveiligheid (onder andere vrij zijn van 
vluchtwegen en de aanwezigheid van blusappa- 
ratuur).

• Dit jaar daalde het aantal valincidenten van 34 in 
2020 naar 29 in 2021, maar lag daarmee alsnog 
hoger dan in 2019 en eerdere jaren. Meer dan voor-
heen werden we geconfronteerd met de achteruit-
gang in mobiliteit van met name onze beschermd 
wonen-cliënten. Oplossingen om valgevaar 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 dienden we 
rekening te houden bij het (her)inrichten van onze 
voorzieningen. 

 

4.2.1 Suïcides en suïcidepogingen

Suïcides en pogingen 2018 2019 2020 2021

Suïcidepogingen 27 34 23 43

Daadwerkelijke suïcides 1 0 0 2

Totaal 28 34 23 45

In 2021 zagen we een forse stijging in het aantal 
gemelde suïcidepogingen. Meer dan in vorige jaren 
zorgde een beperkt aantal cliënten met complexe 
problematiek voor meerdere meldingen. Vergeleken met 
vroeger koos de behandelende instelling er vaker voor 
om mensen in crisis zo lang mogelijk thuis te behan-
delen. Het betrof 16 meldingen vanuit een ambulante 
setting en 29 vanuit een BW. Net als vorig jaar worden 
de meeste (24) pogingen gedaan met medicatie.  
In 2021 werd er nieuw suïcidepreventiebeleid ontwik-
keld en geïmplementeerd met als doel suïcidale ideaties 
eerder te signaleren en hier de juiste acties op te zetten. 
In 2021 werd een beknopt benchmark onderzoek 
gedaan tussen een aantal RIBW’en (RIWIS, RIBW 
Arnhem & Veluwe Vallei, RIBW Overijsel en RIBW N&R). 
Ook daar zag men een stijgende lijn, met name vanaf 
2017. Eén van de mogelijke oorzaken was de afbouw 
van het aantal klinische bedden in de behandel-GGZ en 
de afbouw van het aantal plaatsen beschermd wonen 
binnen het sociaal domein. Cliënten met zwaardere 
complexere problematiek belandden hierdoor enerzijds 
in de beschermende woonvormen, anderzijds in bege-
leid zelfstandig wonen. 

4.2.2 Calamiteiten
Na een aantal jaren zonder geslaagde suïcides werden 
we dit jaar helaas geconfronteerd met twee geslaagde 
suïcides. Deze hebben begrijpelijkerwijs altijd grote 
impact op nabestaanden, medecliënten en zorgprofes-
sionals. 
In juni en juli 2021 is er een retrospectieve risicoanalyse 
in het kader van een suïcide in Regio Rijk van Nijmegen 
gedaan. Het betrof een cliënt, vallende onder de Wlz. 
De organisatie onderzoekt dan zorgvuldig of er sprake is 
van een tekortkoming in de kwaliteit van zorg, zo ja dan 
zet zij de melding door naar de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd (IGJ). De conclusie was dat er zorgvuldig 
gehandeld is en dat de calamiteit derhalve niet hoefde 
doorgezet naar de IGJ. Het onderzoek heeft een aantal 
verbetermaatregelen opgeleverd waarvan de implemen-
tatie doorloopt in 2022.
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In september en oktober 2021 is er na melding bij de 
Wmo toezichthouder van GGD Gelderland Zuid op ver-
zoek van de toezichthouder een onderzoek gedaan naar 
een suïcide in Regio Rivierenland bij een cliënt vallende 
onder de Wmo. Het onderzoek heeft een aantal ver- 
betermaatregelen opgeleverd waarvan de implemen- 
tatie doorloopt in 2022

4.2.3 Vertrouwenspersoon cliënten  
Cliënten van de RIBW hadden de mogelijkheid de 
ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon 
(CVP) in te roepen wanneer zij ontevreden waren over 
aspecten van de dienstverlening van de RIBW. De 
vertrouwenspersoon ondersteunde de cliënt bij een 
melding en bij het formuleren van de kwestie. De ver-
trouwenspersoon bemiddelde in de organisatie bij het 
zoeken naar een oplossing. 
De aanstelling van de klachtenfunctionaris bracht een 
zekere gelaagdheid in de klachtafhandeling teweeg.  
De mogelijkheid om ergens gedurende het proces de 
klachtenfunctionaris te betrekken werd in de meeste 
situaties door zowel de cliënt als de cliëntvertrouwens-
persoon als zeer welkome aanvulling in het aanbod 
ervaren. De afstemming en het onderling verwijzen 
tussen cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctio- 
naris is goed en in goed overleg verlopen. 

Trends werden gemeld in de T-rapportages en bespro-
ken in het Directieteam en het Managementteam.  
Individuele kwesties werden zo nodig afgestemd met  
de directeur.

In 2021 namen 49 cliënten en 1 familielid van een cliënt 
contact op met de CVP. Het betroffen kwesties rondom 
uiteenlopende thema’s. In twee situaties ging het om 
ondersteuning bij het oplossen van problemen tussen 
cliënten onderling. Dit bleef een terugkerend thema. 
Tevens werd door de begeleiding contact gezocht om 
cliënten (mentale) ondersteuning te bieden in verband 
met ingrijpende gebeurtenissen. De CVP zocht mee en 
verwees door naar specialisten om hierin te voorzien. 
Het ontbreken van en de vraag naar ondersteuning 
middels een geestelijk verzorger werd hierdoor duidelijk 
zichtbaar. Een terugkerend thema was dat cliënten niet 
voldoende ondersteuning ervoeren in het oplossen van 
onderlinge problemen. Tevens werd het signaal gegeven 
dat in relatief veel situaties onduidelijkheid leek te zijn 

voor cliënten in wat nu wel en niet van begeleiding 
verwacht kon worden.
Tot slot werden situaties gemeld die ontstonden door 
de transitie van de ambulante zorg in Nijmegen en de 
communicatie hieromtrent. Een aantal cliënten ervoer 
dit als onvoldoende. In enkele gevallen leidde dit tot een 
officiële klacht. 
De cliëntvertrouwenspersoon gaf over de transitie 
van de ambulante zorg en het ontbreken van aanbod 
omtrent geestelijke verzorging een signaal af bij het 
Managementteam.

4.2.4 Familievertrouwenspersoon
Tezamen met samenwerkingspartner RIBW Arnhem & 
Veluwevallei werden diensten afgenomen met betrek-
king tot de familievertrouwenspersoon in de persoon 
van de heer J.G. Ahout bij de LSFVP. In 2021 zijn tien 
cases behandeld (in 2020 vier.) Het verspreiden van 
foldermateriaal en ruchtbaarheid geven aan de moge-
lijkheid om een beroep te kunnen doen op de FVP zal 
hebben bijgedragen aan deze stijging. 
Kwesties betroffen vragen om informatie/advies, bij 
enkele vragen speelde onvrede over zorg/behande-
ling, enkele vragen gingen over bejegening, één vraag 
betrof bemiddeling en één vraag ging over persoonlijke 
draagkracht.

4.2.5 Klachtencommissie cliënten  
Het werken volgens de nieuwe klachtenregeling (2020) 
resulteerde in een laagdrempeligere en toegankelijkere 
afhandeling van kwesties. De klachtenfunctionaris, 
mevrouw W. Bakker, die gezamenlijk met RIBW Arn-
hem & Veluwevallei werd ingehuurd vanuit Zorgbelang 
had als taak om in een vroeg stadium via onpartijdige 
bemiddeling de onvrede weg te nemen dan wel de 
klacht op te lossen.

In 2021 nam de klachtencommissie zes klachten 
in behandeling. Eén klacht daarvan is ingediend in 
december 2020. De hoorzitting en verdere afhandeling 
heeft begin 2021 plaatsgevonden. Daarnaast zijn vier 
klachten ontvangen welke (in overleg met klagers) zijn 
doorgestuurd aan de klachtenfunctionaris voor een 
verdere afhandeling. Bij één van deze klachten heeft 
de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot 
afdoende resultaat geleid voor de klager, waarna de 
klacht alsnog bij de klachtencommissie is ingediend.  
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Deze klacht heeft niet tot een inhoudelijke behandeling 
door de commissie geleid, omdat de klager in november 
2021 per e-mail de klacht heeft ingetrokken. 
Klachten betroffen onder meer ontevredenheid over de 
handelwijze van de RIBW, een nieuwe woonlocatie die 
niet aan de verwachtingen voldeed, chantage door een 
medecliënt en onvrede over een begeleider. Vier klach-
ten hadden betrekking op de overgang naar een andere 
zorgaanbieder voor cliënten met een Wmo-indicatie 
specialistische begeleiding. Vanwege een aanbesteding 
ging deze zorg met ingang van 1 januari 2022 over naar 
zorgaanbieder Incluzio. Over de wijze waarop dit traject 
is verlopen en de communicatie hierover is onzekerheid 
en onduidelijkheid ontstaan onder de betrokken cliën-
ten. De behandeling van deze vier klachten vond plaats 
in januari/februari 2022. 
 

In de jaarverslagen van klachtencommissie en klachten- 
functionaris wordt er een verdiepende inhoudelijke  
toelichting gegeven op de klachten.

4.2.6. Tevredenheid van cliënten
De RIBW onderzoekt de tevredenheid van haar cliënten 
door om de twee jaar te meten via de CQ-index.  
In tegenstelling tot het voornemen in 2021 een cliënt- 
tevredenheidsonderzoek (CQ) uit te voeren is dit,  
vanwege de coronaomstandigheden, niet gebeurd. 
Wel vraagt de RIBW jaarlijks aan haar cliënten hoe zij 
de kwaliteit van leven ervaren en maken daarbij gebruik 
van de MANSA. De MANSA is een multidimensionale 
vragenlijst die is ontwikkeld om de kwaliteit van leven 
vast te stellen. De antwoorden uit de MANSA geven 
richting aan het individuele Herstelplan van de cliënt, 
maar dragen ook onderwerpen aan waar wij ons als 
woonzorgorganisatie op dienen te focussen dan wel 
structureel aandacht voor moeten houden. 
Onderwerpen die ‘laag’ scoorden in 2021 waren 
lichamelijke gezondheid (3,15), psychische gezondheid 
(3,23), maar ook zinvolle daginvulling (3,72). 
Onderwerpen die positiever werden beoordeeld waren: 
de manier van wonen (4,60), de relatie met familie 
(4,10) en de ervaren persoonlijke veiligheid (4,45).  
In 2021 was de gemiddelde score op al deze vragen 
3,83 (3,74 in 2020). Qua inschaling komt dit in de buurt 
van score 4 = enigszins tevreden.

Naar verwachting wordt in 2022 een cliënttevreden-
heidsonderzoek (CQ) afgenomen. 

4.3  Kwaliteit van het werk 

4.3.1 Klachtencommissie medewerkers 
De RIBW heeft een klachtencommissie voor mede- 
werkers, voortvloeiend uit de verplichting uit de cao 
GGZ. Werknemers hebben de mogelijkheid een werk-
gerelateerde klacht over bejegening, of onrechtvaardige 
besluiten in te dienen. De commissie werd voorgezeten 
door de heer mr. J.W. Kuppers en werd ambtelijk onder-
steund door mevrouw I. van Iersel. 
In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij de klachten-
commissie voor medewerkers.

4.3.2 Arbeidsomstandigheden 
In 2021 bedroeg het verzuimpercentage 7,92%, een 
stijging van 0,86% ten opzichte van 2020. In de 
branche zorg en welzijn lag het verzuimpercentage op 
6,63% in 2021. Het verzuim van de RIBW lag hoger 
omdat er meer langdurig zieken zijn. Er zijn minder 
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verzuimgevallen (tot 14 dagen) ten opzichte van de 
sector. De meldingsfrequentie lag in 2021 op 0,92. 

Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de ontwik-
keling van de meldingsfrequentie en het totale ver-
zuimpercentage per leeftijdsgroep. Opmerkelijk is dat 
medewerkers van 55 jaar en ouder zich in 2021 gemid-
deld vaker maar ook langer ziek meldden. Het verzuim-
percentage onder deze leeftijdsgroep is gestegen van 
8,76% naar 11,73%. De leeftijdsgroep tot 26 jaar laat 
ook een lichte stijging zien van zowel de meldings- 
frequentie als het verzuimpercentage, de andere leef-
tijdsgroepen laten veelal een daling zien.  
De reden van verzuim wordt niet geregistreerd, 
waardoor het lastig was te duiden welke invloed de 
coronapandemie heeft gehad op de verzuimcijfers van 
2021. 
De pandemie heeft ook effecten gehad op de verzuim- 
begeleiding zelf, bijvoorbeeld doordat spreekuur- 
consulten bij de bedrijfsarts tijdelijk niet fysiek konden 
plaatsvinden. 
De maatregelen die zijn ingezet op basis van het 
plan van aanpak ’verzuim omlaag’ hebben nog geen 
optimaal effect laten zien. In 2022 wordt een intensief 
vervolg gegeven aan dit plan, onder andere door inten-
siever in te zetten op preventie en passende interventies. 

In 2021 is er ondanks de pandemie aandacht geweest 
voor veilig en gezond werken. BHV-trainingen hebben 
via e-learning plaatsgevonden. Op de achtergrond is er 
gewerkt aan de voorbereidingen voor het uitvoeren van 
een nieuwe risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). 

Het medewerkersonderzoek dat in het voorjaar van 
2021 is uitgevoerd, heeft in het bijzonder aandacht 
geschonken aan psychosociale arbeidsbelasting en 
werkdruk. 

4.4 Kwaliteit van de organisatie 

4.4.1 Risico’s bij compliance/voldoen aan wet-  
   & regelgeving 
Risico’s op compliance lagen in de steeds meer speci-
fieke eisen in contracten vanuit de gemeenten en de 
noodzaak deze te managen en monitoren. Daarnaast 
was continu aandacht nodig voor communicatie over en 
beheer van veranderende wet- en regelgeving. 
In 2021 werd het totaal aan wet- en regelgeving in 
beeld gebracht en aangegeven hoe en waar de RIBW 
dit heeft geborgd in combinatie met verantwoordelijke 
functionarissen.  
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5.1 Financieel resultaat

Resultaat
Het resultaat volgens de begroting over 2021 bedroeg  
€ 504.000 verlies. 
Het gerealiseerde resultaat over 2021 bedroeg  
€ 349.000 winst. Het gerealiseerde resultaat is  
€ 853.000 hoger begroot. Dit werd voornamelijk ver-
oorzaakt doordat meer cliënten vanuit de Wlz werden 
gefinancierd dan begroot. Het tarief van de Wlz was 
hoger dan het Wmo-tarief. Tevens zijn meer Wlz- 
cliënten in aanmerking gekomen voor vergoeding van 
de dagbesteding dan begroot.

De resultatenrekening over de afgelopen jaren samen-
gevat:

De financiële kengetallen zijn:

Solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit waren 
in 2021 nagenoeg gelijk aan 2020; deze kengetallen 
geven een gezonde financiële situatie weer.

5.2  Financiële risico’s en onzekerheden 

De toekomst van de RIBW hing nauw samen met de 
ontwikkelingen in het zorgstelsel en de onderhande- 
lingen met de diverse financiers. Eind 2021 waren 
vooral de overgang naar Wlz, onze ambulante positie 
met daarin onder andere 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 2022. 

In de risicobereidheid van de RIBW werd opgenomen 
dat de RIBW in principe geen nieuw vastgoed in bezit 
heeft, maar op basis van korte termijn huur en lange 
termijn samenwerking aan wil gaan. 

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

5.2.1 Financieel vooruitzicht 
De roerige omstandigheden in de afgelopen jaren met 
betrekking tot onze opdrachtgevers zijn afgenomen.  
In 2021 heeft de overgang naar de Wlz-financiering 
voor BW-cliënten daadwerkelijk plaatsgevonden en 
werd gestart met de Wlz-financiering voor een deel 
van de ambulante cliënten, hetgeen een nieuwe groep 
producten (RIBW Thuis in de wijk) opleverde. Ook de 
realisatie van zinvolle daginvulling voor alle cliënten 
beschermd wonen is concreet vormgegeven. 
 
Het totaalbeeld voor 2022 laat een voorzichtig positief 
(operationeel) bedrijfsresultaat zien van € 76k, dat zich 
(de komende jaren) richting de norm van 3% ontwikkelt. 
De begroting 2022 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 deze gedragen begro-
ting met een voorzichtig positief resultaat acceptabel en 
in lijn met de ingezette koers. 

5.3  Voorzieningen

Voorziening langdurig zieken`
In 2021 kon worden teruggevallen op een voorziening 
langdurig zieken. Dit betrof een reservering voor lang-
durig zieke werknemers, van wie verwacht werd dat zij 
niet binnen 2 jaar zullen herstellen. 

5.4  Toekomstige investeringen

Ook in 2022 blijven we investeren in onze dienst- 
verlening langs de lijnen van de koers en het RIBW- 
jaarplan. Hiermee geven we een impuls aan het leveren 
van goede Wlz-zorg, in onze communicatie en dienst- 
verlening, vakmanschap, goed werkgeverschap, 

Resultatenrekening 2021 2020

Wettelijk budget en overige 
baten

€ 36.059.000 € 35.308.000

Bedrijfs- en financiële lasten € 35.710.000 € 34.246.000

Saldo €      349.000  €  1.062.000

Financiële kengetallen 2021 2020

Weerstandsvermogen 39,1% 38,9%

Solvabiliteit 70,2% 70,1%

Liquiditeit 2,5 2,2

Financiële informatie EAD 5
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verbeteren van locaties, schaalbaarheid van de ICT,  
het versterken van de personeels- en salarisadmini- 
stratieprocessen en het verbeteren van onze eerstelijns-
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 2022.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onder- 
schrijven de bepalingen van de zorgbrede Governance-
code 2017 en leven deze na in de uitvoering van hun 
diverse rollen. In december heeft toetsing plaatsgehad 
op de hernieuwde Governancecode 2022.

De statuten en reglementen van de commissies voor 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn getoetst 
aan genoemde governancecode. Deze documenten 
worden cyclisch geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 
in 2022.

De heer E. ten Holte vormde de eenhoofdige Raad van 
Bestuur (RvB) van de RIBW. De taken en bevoegdheden 
zijn statutair vastgelegd en uitgewerkt in het reglement 
Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur reflecteerde regelmatig zelf  
 - en met ondersteuning 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 2021 nevenfuncties bij 
de volgende organisaties: 
• Lid Raad van Commissarissen RegioPlus
• Voorzitter Raad van Toezicht Moviera
• Voorzitter Raad van Toezicht Cultura
• Lid Bestuur (penningmeester) Stichting Samen- 

werkingsverband Neerbosch

Governance code Zorg

6

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 het intern toezicht werd vorm- 
gegeven. De Raad van Toezicht deed dit vanuit zijn 
rol als toezichthouder, als klankbord/adviseur en als 
werkgever.

8.1  Raad van Toezicht als toezichthouder 

8.1.1 Legitimatie
De Raad van Toezicht handelde op basis van de  
Toezichtvisie, de statuten en het reglement van de Raad 
van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt met drie 
commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de 
Auditcommissie en de Remuneratiecommissie met ieder 
een eigen reglement. De commissies adviseerden de 
Raad van Toezicht over onderwerpen die binnen hun 
taakgebied vielen en bereidden de besluitvorming van 
de Raad voor. Ieder lid van de Raad van Toezicht nam 
deel aan ten minste één commissie.

De Raad van Toezicht toetste de inzet en behaalde 
resultaten aan de met de Raad van Bestuur gemaakte 
prestatieafspraken en aan meer specifieke, door het 
bestuur vastgestelde, beleids- en financiële toezicht-  
en toetsingskaders.

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

Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie
• Profielschets van de Raad van Toezicht
• Beleidsvelden ter goedkeuring/informatie
• Gedragscode en klokkenluidersregeling
• Reglement onafhankelijke Klachtencommissies
• Ondernemingsraad-reglement en Samenwerkings-

overeenkomst Medezeggenschap 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-statuut

De inzet van de activiteiten van de RIBW diende op 
maatschappelijk verantwoorde wijze te gebeuren en  
de zorg diende van goede kwaliteit te zijn. De Raad van 
Toezicht zag hierop toe op basis van informatie uit de 
T-rapportages en informatie afkomstig van bestuur en 
directie, gesprekken met de Cliënten- en Onder- 
nemingsraad en (digitale) werkbezoeken aan teams. 
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht, Audit-
commissie en commissie Kwaliteit en Veiligheid waren 
op uitnodiging medewerkers aanwezig. De Raad van 
Toezicht toetste of voldaan werd aan professionele 
standaarden, de cliënt centraal staat en of de zorg en 
dienstverlening plaatsvindt binnen de financiële kaders. 

8.1.2 Waarden en normen
De Raad van Toezicht hanteerde hierbij de eerder vast-
gestelde ‘Visie op Toezicht’. Bepalingen over integriteit 
zijn opgenomen in statuten, reglementen van Raad van 
Toezicht en Raad van Bestuur en de gedragscode. 

8.1.3 Commissies Raad van Toezicht
De commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) heeft toe- 
gezien op zorginhoudelijke, kwaliteits- en veiligheids-
aspecten. In zes bijeenkomsten zijn onder andere de 
volgende onderwerpen besproken: de samenwerkings-
overeenkomst Wlz-GGZ tussen Pro Persona en de RIBW, 
Verzuim en Aanpak, corona-gerelateerde onderwerpen, 
Zelforganisatie, Visie op Herstel, diverse jaarverslagen 
(Cliëntvertrouwenspersoon, de Medewerkersvertrou-
wenspersoon, de Verwantenvertrouwenspersoon, de 
klachtencommissie cliënten en de klachtencommissie 
medewerkers). Verder zijn de volgende onderwerpen 
besproken: Beleid Leren, Ontwikkelen en Opleiden, 
Goed Werkgeverschap, Grensoverschrijdend gedrag, 
de businesscase Forensische Zorg, de hernieuwde visie 
op Ervaringsdeskundigheid in relatie tot Herstel en 
Positieve Gezondheid, de opbrengst van de externe 
audit door Lloyd’s, de PDCA-cyclus, de analyse van 
de incidentmeldingen, de Klokkenluidersregeling en 
Gedragscode, mobiliteit van medewerkers (in-, door-  
en uitstroom), beëindigen van de Specialistische  
Ambulante Begeleiding (Nijmegen), Dagbesteding 
beschermd wonen en de uitkomsten van het mede- 
werkersonderzoek. 
Het jaarplan voor de commissie K&V van 2022 is vast-
gesteld.

De Auditcommissie heeft toegezien op het algemene 
beleid van de stichting op het gebied van financiën, 
vastgoed en ICT. 

Raad van Toezicht

8
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Aan de orde waren onder andere het Treasury-statuut,  
Jaarplan 2021, begroting 2022, Financiële Spelregels en  
Mandaten, financiële sturing en ontwikkelingen ten 
aanzien van het Financieel Fit programma en diverse vast-
goedbewegingen. Iedere vergadering werd gestart met 
het bespreken van informatie uit de BI-tool. Daarnaast 
werd in het najaar de strategische risicoanalyse besproken. 
Tot slot is de Auditcommissie meegenomen in de volgende 
fases van de uitbesteding van ICT. 

Voor de activiteiten van de Remuneratiecommissie wordt 
verwezen naar paragraaf 8.2.

8.1.4 Medezeggenschap, invloed en advies 
Het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van 
de Cliëntenraad is benoemd woonde halfjaarlijks de  
Cliëntenraad-overlegvergadering bij. Ook waren een of 
twee leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij de 
halfjaarlijkse overleggen van de Ondernemingsraad.  
In deze vergaderingen werden wederzijdse ervaringen uit-
gewisseld. De leden van de Raad van Toezicht en de Raad 
van Bestuur bespraken het gevoerde beleid en de verant-
woording daarover met de medezeggenschapsorganen. 

8.2  Raad van Toezicht als werkgever 

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

  

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

was het een zeer bijzonder jaar. De organisatie heeft 
veel wendbaarheid laten zien. Op een aantal punten 
ervoer de Raad van Toezicht de situatie in de ontwik-
kelingen en de besluitvorming als een fluïde proces.

- Herstel en positieve gezondheid waren leidend voor 
de ondersteuning die de RIBW aan cliënten bood. 
Om inzichtelijk te maken of dit een succesvolle koers 
was, zullen te zijner tijd vragen in het te ontwikkelen 
cliënt(tevredenheids)onderzoek worden opgenomen.

- De coronacrisis was op tal van onderwerpen van 
invloed, zoals het Financieel Fit programma en de 
doorontwikkeling van P&W en dagbesteding.  
De organisatie kon echter voldoende wendbaarheid 
laten zien.

- De persoonlijke ontwikkeling en beloning van het 
bestuur.

- Het samenspel tussen bestuur en Raad van Toezicht.  
De aangepaste, meer intensieve informatievoor- 
ziening bij de start van de coronapandemie.  
De eigen verantwoordelijkheid van de Raad van 
Toezicht in deze.

- De ontwikkelingen en het samenspel in het directieteam.

Het jaar 2021 kende voor de Raad van Bestuur een aantal 
doelen.  
De belangrijkste:
- Verdere stabilisatie als organisatie, zwakke schakels  

versterken en inzet van vernieuwingen. 
- Het welzijn van medewerkers, waardoor thema’s  

als vakmanschap, strategische personeelsplanning,  
verzuim en ervaringsdeskundigheid hoog op de 
agenda stonden.

- Vaststellen van een samenhangend risicomanage-
mentsysteem.

Er is vanuit de Raad van Toezicht veel waardering voor  
de inzet en resultaten van de Raad van Bestuur en de 
werkorganisatie.  
De resultaten werden bevestigd in een positief verlopen 
HKZ-audit, waarbij de RIBW zonder minors is gehercerti-
ficeerd.

Eind 2021 werd bekend dat de bestuurder een andere 
bestuursfunctie heeft aanvaard in het westen van het 
land. De Raad van Toezicht is daarom in december 2021 
gestart met de werving- en selectieprocedure voor een 
opvolger.

8.3  Raad van Toezicht als adviseur 

Bij diverse onderwerpen heeft de Raad van Toezicht de  
rol als adviseur inhoud gegeven. In 2021 gaf de Raad van 
Toezicht advies over onder andere de aanbesteding Breed 
Basis Team Volwassenen (BBT) en Voortgang Ambulante 
Zorg, het uitgezette Medewerkersonderzoek, voortgang 
locatie Pandorra, projectplan Beschermd Wonen Extra, 
samenwerkingsovereenkomst Wlz-GGZ, businesscase 
Forensische Zorg, samenwerking met Pro Persona en 
Strategische Koers RIBW N&R 2022-2024.

Bezoldiging 2021

Salaris € 179.000 

De nieuwe bezoldiging is all-in, dat wil zeggen inclusief 
de werkgeversbijdrage pensioen en eventueel andere 
fiscaal belaste onkostenvergoedingen.
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8.4  Over de Raad van Toezicht 

8.4.1 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit vijf leden. 
 
Leden Raad van Toezicht RIBW Nijmegen & Rivieren-
land in 2021 en rooster van aftreden:

8.4.2 Integriteit en onafhankelijkheid
De Raad van Toezicht was 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 ver- 
vullen. De leden van de Raad van Toezicht hebben  
geen nevenfuncties die strijdig zijn met  het belang  
van de RIBW. 
Het bestuur meldde integriteitskwesties aan de Raad 
van Toezicht als daar aanleiding toe was. Naar aanlei-
ding hiervan heeft de Raad van Toezicht geen reden om 
te veronderstellen dat integriteitsvraagstukken aan de 
orde zijn. 

8.4.3 Zelfevaluatie 
Eens per jaar komt de Raad van Toezicht bijeen voor de 
zelfevaluatie. De Raad van Toezicht laat zich om het jaar 
daarbij begeleiden door een extern bureau, hetgeen in 
2021 aan de orde was. De Raad van Toezicht heeft de 
volgende onderwerpen besproken:  

• Terugblik op de vorige twee zelfevaluaties (begeleid 
en onbegeleid).

• Actualiteit van de Toezichtvisie en reglementen.
• Samenwerking binnen de Raad van Toezicht en  

tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
• Visie op de toekomst en ontwikkelingen in de markt.
• Profiel Raad van Toezicht en werving van een nieuwe 

voorzitter.
In de evaluatie van 2021 heerste een professionele en 
onderzoekende sfeer, waar aandacht is voor elkaar en
waarin posities en of persoonlijke belangen geen rol 
speelden. De thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘samenstelling 
van de top van de organisatie’ kregen veel aandacht. 
Gesproken is of het begrip ‘Herstel’ voldoende wordt 
belicht in de Toezichtvisie. Geconstateerd werd dat de 
Toezichtvisie voldoende passend was. Herijking van de 
Toezichtvisie zal plaatsvinden na de benoeming van een 
nieuwe voorzitter in de wisseling van 2022 naar 2023. 
De onderlinge samenwerking werd als prettig ervaren. 
De Raad ervoer een goede balans tussen afstand en 
betrokkenheid met de bestuurder. De Raad durfde 
kritische vragen te stellen en de bestuurder reageerde 
met een open mind. De bestuurder waardeerde dat het 
onderwerp ‘nabijheid en distantie‘ bespreekbaar was.
De Raad werd in de coronaperiode goed, tijdig en 
zorgvuldig door de bestuurder geïnformeerd. Gezien 
de uitzonderlijke situatie (pandemie) vond de Raad van 
Toezicht het van belang initiatief te tonen door contact 
met de organisatie te maken. Hetgeen daar werd op- 
gehaald voelde zeer congruent met de informatie van 
de bestuurder en gaf de ruimte om afstand te kunnen 
nemen. 
Voorts werden onderwerpen besproken in het kader 
van Visie op de Toekomst en ontwikkelingen in de 
markt met bijbehorende strategieën. 
Tot slot is gesproken over het op te stellen profiel van  
de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht en de Werving- 
& Selectieprocedure. 

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

Overzicht gevolgde scholing Raad van Toezicht 2021 

Gabriëlle Verbeek
• De wetenschap achter duurzame zorg, VWS
• Congres Duurzaam inkopen in de zorg, VWS

Naam Benoeming Herbenoemd Einde termijn

H. Windmüller 15 december 2014 december 2018 december 2022

   Voorzitter Raad van Toezicht, lid Remuneratiecommissie,  
   voorzitter Agenda overleg

G. Verbeek 5 september 2016 september 2020 september 2024

    Vicevoorzitter Raad van Toezicht,  
    voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid, lid Agenda overleg

G. Frieling 31 oktober 2016 oktober 2020 oktober 2024

   Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie

A. Veldman 11 september 2017 september 2021 september 2025

   Lid Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie,  
   lid Auditcommissie

G. Weitkamp 19 november 2018 november 2022 november 2026

   Lid Raad van Toezicht, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid



Bestuursverslag RIBW Nijmegen & Rivierenland 202130

• Het Grote Zorgdebat
• Webinar Zorg en Recht lezing: Actuele ont-

wikkelingen bestuur en toezicht in de zorg,  
Dirkzwager

• Jaarcongres Zelforganisatie
• RIBW-toezichthouders met elkaar in gesprek
• De Nationale AI-Zorg Cursus
• Dag van de Zorginkoop
• Duurzame zorg, VWS online
• De Raad van Toezicht en de gemeente - 

samen toezien op de waarde van sociaal werk, 
NVTZ

• Jaarcongres Participatie en Herstel
• Webinar duurzaam gedrag, VWS

Gaico Frieling
• Verduurzaming in de Zorg webinar via 

Ebbinge
• Vitaliteit in de Zorg, webinar via Ebbinge
• Radicale verandering in de Zorg, webinar via 

Ebbinge
• Seminar: Cybersecurity, Scenarioplanning en 

Storytelling
• Seminar: Professionele Ethiek for Financials

Arnold Veldman
• Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht 

Moderne Devotie

Gerda Weitkamp:
• Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht 

Moderne Devotie
• Actuele ontwikkelingen bestuur en toezicht in 

de zorg
• Inspiratiebijeenkomst wijk- en herstelgerichte 

GGZ in de buurt
• NVTZ: toekomst RIBW
• NVTZ: Intern toezicht op netwerken in het 

sociaal domein
• Beschermd Wonen naar Beschermd thuis: 

betekenisvolle relaties, verbinding als medicijn
• Jaarcongres Participatie en Herstel

Harrie Windmüller:
• Maatwerkprogramma Comenius the Walk of 

Wisdom
• Masterclass Wonen en Zorg
• Avicenna kracht sociaal kapitaal in netwerken

8.4.5 Honorering van de Raad van  
        Toezicht 
De RIBW is ingedeeld in klasse IV. 
De Raad van Toezicht heeft in 2021 besloten  
de honorering vast te stellen op € 14.000.  
Dat is € 900 meer dan over 2020. De voorzitter 
ontvangt een toeslag van 50%. Zijn vergoeding 
komt voor 2021 uit op € 21.000. 

8.4.6 Besluiten 2021 
De Raad van Toezicht heeft in 2021 zevenmaal 
regulier vergaderd. Bijna alle vergaderingen 
verliepen digitaal.
Besluiten waaraan de Raad van Toezicht goed-
keuring gaf in 2021 betroffen de samenwer-
kingsovereenkomst Wlz-GGZ 2021 tussen Pro 
Persona en de RIBW N&R, de toestemming tot 
lidmaatschap bij Cultura, de honorering Raad 
van Bestuur en Raad van Toezicht 2021 (met 
bijbehorende notitie klasse-indeling en memo 
honorering) het Bestuursverslag 2020 (inclusief 
Jaarrekening), de Koers en Strategie 2022-2024, 
het Jaarplan RIBW N&R 2022, de Begroting 
2022 en het Treasury-statuut. Voorts vond  
herbenoeming plaats in de tweede termijn van 
dhr. A.Th.M. Veldman als Raad van Toezicht-lid. 

8.5  Medezeggenschap 

Ten behoeve van de interne belanghebbenden 
functioneren in de RIBW een Cliëntenraad en 
een Ondernemingsraad.

8.5.1 Overleg met Ondernemingsraad 
Het Ondernemingsraad-portefeuille houdende 
lid van de Raad van Toezicht, mevrouw  
G. Verbeek, was aanwezig bij het halfjaarlijkse 
overleg met de Ondernemingsraad in het voor-
jaar. Daarnaast was ook de heer Windmüller 
aanwezig. Het najaarsoverleg is uitgesteld tot 
begin 2022. 

8.5.2 Overleg met Cliëntenraad 
Het op voordracht van de Cliëntenraad 
benoemde lid van de Raad van Toezicht, 
mevrouw G. Weitkamp, was halfjaarlijks  
aanwezig bij vergaderingen van de Cliëntenraad. 
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8.5.3 Zichtbaarheid Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht hield toezicht op gepaste afstand, 
maar wilde tegelijkertijd zichtbaar zijn voor de orga-
nisatie en belanghebbenden. De coronamaatregelen 
bemoeilijkten dit in hoge mate. De Raad van Toezicht 
heeft gepoogd zoveel mogelijk digitale alternatieven in 
te zetten.  
 
8.6  (Neven)functies van de leden van de     
   Raad van Toezicht

Naam Nevenfunctie Functie

De heer 
H.M.H.  
Windmüller

Voorzitter Raad van Toezicht ROC de Leijgraaf Bestuurder Woning- 
corporatie 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 OndersteuningsFonds, 
Examinator en extern beoordelaar BSN in Buren, 
Accounthouder thema Tijd voor zorg bij Vilans,
Vice-voorzitter Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen ZonMW

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

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 Rijnmond

De heer  
G. Frieling

Lid Raad van Toezicht Pleyade Arnhem Lid directie Servicebedrijf 
Radboudumc (primaire por-
tefeuille facilitair en inkoop)

De heer 
A.Th.M.  
Veldman

Penningmeester RK Instelling Sonnius, 
Extern deskundige (examengecommitteerde) bij afstudeerzittingen van 
Fontys Economische Hogeschool te Tilburg,
Penningmeester Regiegroep 100 jaar Rotary in Nederland

Zelfstandig interim- 
projectmanager

Verklaring 
De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van RIBW 
verklaren dat: 
• In 2021 geen leningen zijn verstrekt aan leden van de 

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur of medewerkers.
• De RIBW in 2021 haar middelen uitsluitend heeft 

gebruikt in het belang van de zorg.
• De RIBW de relevante wet- en regelgeving naleefde 

en dat interne risicobeheersing en controlesystemen 
effectief waren.

• In 2021 geen sprake is geweest van tegenstrijdige 
belangen zoals bedoeld in principe 2.6.1. van de GcZ.

• Alle leden voldeden aan het onafhankelijkheids- 
principe genoemd in 2.6.2 van de GcZ en de leden 
beoefenden geen nevenfuncties die onafhankelijk 
toezicht konden belemmeren.
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Inhoudelijk werd tussen de Ondernemingsraad en de 
Raad van Bestuur overleg gevoerd over alle facetten 
van het (strategisch) beleid. Daarnaast lag uiteraard de 
nadruk op HR-gerelateerde onderwerpen. Besproken 
werd onder andere Hybride Werken, de inzet van de 
Preventiemedewerker, RI&E, Verplicht Scholingsaanbod 
2022, Beleid Leren Ontwikkelen en Opleiden en de 
profielschets nieuwe bestuurder RIBW. Over al deze 
onderwerpen werd advies c.q. instemming gevraagd. 
De Ondernemingsraad en de bestuurder hebben in 
2021 met regelmaat met elkaar gesproken over de 
gevolgen van corona voor de cliënten, medewerkers en 
de organisatie. 
De samenwerking tussen de Ondernemingsraad en de 
Raad van Bestuur is functioneel en op basis van ver-
trouwen en goede verstandhouding. Er werd formeel via 
de overlegvergaderingen overlegd, maar er werd ook 
maandelijks informeel overleg gevoerd. Tevens werd bij 
de maandelijkse bespreking van de conceptagenda en 
de voorbereiding op de overlegvergadering, informeel 
overleg gevoerd.   

In 2021 heeft de Ondernemingsraad na tussentijdse 
verkiezingen enkele nieuwe leden verwelkomd. De 
ambtelijk secretaris vertrok na een lang dienstverband 
en werd tijdelijk vervangen. Medio april is een nieuwe 
ambtelijk secretaris aangesteld. De faciliteitenregeling 
voor de Ondernemingsraad werd geactualiseerd.

Op centraal niveau functioneerde in 2021 de Cliënten-
raad (CR); de Cliëntenraad overlegde regelmatig met de 
Raad van Bestuur. Op regioniveau functioneerden de 
Regioraden die met de directeuren overlegden. Naast 
de Cliëntenraad en de Regioraden is er een informeel 
SamenSpraakorgaan. Door middel van SamenSpraak 
kunnen in dialoog verbeteringen in de woon-/werkom-
geving tot stand worden gebracht via inspraak- 
bijeenkomsten. Het is opgezet om groepen cliënten 
een actievere rol te geven en streeft naar partnerschap; 
een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten en 
professionals. 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. Onderwerpen van advisering waren 
onder andere het Flexteam, handreiking Logeerbed, 
Verwijsindex, Organigram en ICT Infra 4. De Cliënten-
raad heeft niet ingestemd met het voorstel inrichting 
Geestelijke Verzorging. In 2022 zal hier verder over 
worden gesproken. 
Daarnaast werd regelmatig gesproken over de gevolgen 
van het niet doorgaan van de aanbesteding Ambulant 
in Nijmegen, ontwikkelingen ambulante dienstverlening, 
de pilot Thuis in de Wijk, de pilot beschikkingsvrije dag-
besteding Nijmegen en Berg en Dal, de implementatie 
van Carenzorgt, de coronaperikelen, het vertrek van de 
bestuurder en de Strategie 2022-2024 met bijbehorende 
Koersplaat, Kaderbrief, Jaarplan, Begroting en Team- 
kaders voor 2022. 
De Cliëntenraad organiseerde dit jaar de landelijke  
Ontmoetingsdag Cliëntenraden, maar gezien de corona- 
maatregelen werd deze verzet naar maart 2022.

In september is een nieuwe ambtelijk secretaris als cliënt- 
ondersteuner aangesteld.

De kracht van sociaal ondernemerschap was het ver-
binden van de organisatie met de keten en haar relaties. 
Iedere medewerker vervulde vanuit zijn eigen functie 
een ambassadeursrol op het gebied van ondernemer-
schap. 

11.1 Een greep uit de samenwerkingsrelaties   
   en/of de belangrijkste ontwikkelingen

In 2021 zijn de bestaande overeenkomsten en con-
tracten gecontinueerd. Het stakeholdersoverzicht werd 
geactualiseerd. 
Nieuwe samenwerkingen of belangrijke wijzigingen 
waren:

Maatschappelijk ondernemen

11

Ondernemingsraad

9

Cliëntenraad

10
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• Vanuit de gemeente Neder-Betuwe werd, samen met 
de RIBW, Tius en Elios, gewerkt aan het opzetten van 
een tussenvoorziening. Dit initiatief was 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). De geplande start hiervan 
liep vertraging op door de extra opvang van asiel- 
zoekers binnen de gemeente Neder-Betuwe,  
waardoor ambtelijke inzet op het project van de 
Tussenvoorziening beperkt was.

• In de regio Rivierenland is de herontwikkeling 
inloop GGZ geëvalueerd en zijn de afspraken hierop 
aangepast. In 2021 boden wij nog alleen in Tiel en 
Culemborg inloop GGZ aan.

• Pluryn heeft ons gevraagd om voor de forensische 
zorg als hoofdaannemer te fungeren. In navolging 
van de Pompekliniek hebben wij hier akkoord op 
gegeven. Het ging om een beperkt aantal trajecten.

• In april hebben wij een intensief aanbestedingstraject 
afgerond (samen met Sterker sociaal werk) voor de 
inschrijving van de aanbesteding Buurtteams Volwas-
senen Nijmegen.

• In de regio Noord-Limburg hebben wij onze contrac-
tering beëindigd. Na het doorlopen van het aan- 
bestedingstraject kregen wij maar op één onderdeel 
een gunning. Daarmee verloren wij ons marktaandeel 
en groeipotentieel. Op basis hiervan werd besloten 
lopende trajecten uit te dienen en ons terug te  
trekken. Een jarenlange samenwerking met de 
gemeente Gennep kwam daarmee tot een einde.

• Vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid waren 
wij betrokken bij de hervorming van de toegang 
maatschappelijke opvang. Vanaf juni 2021 vervulde 
de GGD een centrale rol bij de coördinatie van de 
centrale toegang.

• De RIBW werd penvoerder voor de subsidieaanvraag 
van de WijkGGZ (Wmo-deel) voor de regio Rivieren-
land en het Rijk van Nijmegen. Daarmee had de RIBW 
ook een nadrukkelijke rol in de samenwerking met de 
drie partijen die zich binnen de regio aan de WijkGGZ 
hebben verbonden. 

11.2 Netwerkactiviteiten

Training Sterk in ons Netwerk en kennismaking met het 
zorglandschap is aangeboden aan de medewerkers van 
Thuis in de Wijk. Team ambulant Rijk van Nijmegen 
volgde de training Sterk in ons Netwerk.

12.1  Interne communicatie

Corona 
Net zoals in 2020 ging veel aandacht naar de communi-
catie over corona. Deze omvatte nieuwsberichten, veel 
gestelde vragen, informatiebrieven en het schrijven van 
protocollen voor medewerkers en cliënten. Daarnaast 
had het team communicatie een actieve rol in de werk-
groep Vaccinaties. 
 
RIBW Connect 
1.406 berichten werden gedeeld op de tijdlijn van RIBW 
Connect (1.344 in 2020). Op 45% van de berichten 
werd door medewerkers een reactie geplaatst (43% in 
2020) en op 80% van de berichten werd een like  
gegeven (was 83% in 2020).  
Het aantal actieve gebruikers, dat zijn de gebruikers die 
actief berichten plaatsen en een reactie schrijven op een 
geplaatst bericht, bleef met 40% stabiel ten opzichte 
van 2020.  
Naast 370 nieuwsberichten werden interviews geplaatst 
met Jeroen de Haan-Rißmann over ervaringsdeskun-
digheid, Wendy van Rhijn en Rianne Leenders over hun 
inzet in team Wijchen, Trui Lange over de opvang van 
dak- en thuislozen in de winter, Esmé Wiegman over 
haar eenjarig jubileum als directeur van Valente,  
Reinet Krijger over de financiële situatie van de RIBW,  
Nannette Schriel en Alie Huls over RIBW Thuis in de 
Wijk, Daphne Meijer (medewerkersvertrouwens- 
persoon), Ruth Peetom (voorzitter De Nederlandse 
GGZ), Jesse van der Kallen (Business Consultant bij 
Assist Zorg), Ronald Caminada, Marc van Lee en  
Reinet Krijger over de nieuwe aanpak van dagbesteding 
binnen de BW’s en met Edwin ten Holte.   
 
Projectcommunicatie 
De afdeling communicatie was als communicatie- 
adviseur betrokken bij de projecten:  
Wlz-BW, Suïcidepreventie, Zinvolle daginvulling, BW, 
Caren, Hüsenhoff, Wlz MPT, Beschermd Thuis, Herstel-
ondersteunende zorg, Dagbesteding binnen de BW’s en 
WijkGGZ. De grootste inspanningen werden geleverd in 
de projecten Infra 4.0 en de transitie naar Buurtteams. 

Strategie en Koers 
In T1 werd de Strategie en Koers 2022 - 2024 vast- 
gesteld en vervolgens visueel weergegeven. In mei  
vond een livestream plaats vanuit de Honigstudio 
waarin de bestuurder de Strategie en Koers voor de  

Marketing en Communicatie
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hele organisatie uiteenzette. Bijna 200 medewerkers 
volgden de stream. 
Ook werd in 2021 een start gemaakt met het viermaan-
delijks opnemen en publiceren van een video op RIBW 
Connect waarin de bestuurder vertelt over de resultaten.  

12.2  Externe communicatie

Vernieuwing communicatiemiddelen en huisstijl-
handboek 
Na de zomer heeft het team de folderlijn van de RIBW 
onder de loep genomen om een moderniseringsslag te 
realiseren. Ook werd een eerste aanzet gedaan op het 
updaten van het huisstijlhandboek.  
 
Social media 
Tijdens heel 2021 werden bijna dagelijks berichten 
gedeeld op social media. We plaatsten berichten op 
basis van onze contentstrategie en contentkalender, 
opgesteld vanuit de strategielijn. 
2021 liet een groei zien op al onze sociale kanalen.  
We groeiden op LinkedIn van 3.167 naar 3.578 volgers 
(+411), op Instagram van 155 naar 237 (+82). Ook 
Facebook liet een kleine groei zien met 22 volgers van 
119 naar 141. Twitter tenslotte, groeide van 113 naar 
129 volgers (+16). 
In T1 deelden we onder andere berichten over de 
groentetuin in Wijchen, een mooie vlog van Nicky over 
het Brede Basisteam (BBT) Lindenholt Nijmegen, de 
verkiezingen, opvangplekken voor daklozen en natuur-
lijk onze eerste beschermd wonen-cliënten die gevacci-
neerd werden tegen het coronavirus.   
In T2 deelden we berichten over de certificering van 
IPS, berichten vanuit Ik weet RAAT van Edwin & Nicky, 
LifeGoals, campagne #oogvoorelkaar, e-health, anti-
stigma, forensische zorg en haakten we aan bij landelijk 
GGZ-nieuws.  
In T3 zagen we dat de meest gewaardeerde berichten 
gingen over het ervaringsverhaal van Eliane (5.606  
keer gezien op LinkedIn, 1.069 keer op Facebook,  
429 keer op twitter en 184 keer op Instagram). Ook de 
vernieuwde website durfjijmetmij (1.575 keer gezien 
op LinkedIn, 107 keer op Facebook), de internationale 
dag voor Psychische Gezondheid (1.995 keer gezien op 
LinkedIn), ons maatschappelijk sportprogramma (1.026 
keer gezien op twitter), en de kijktip ‘100 dagen in je 
hoofd’ (Instagram 150 keer gezien en Facebook 822 
keer gezien) waren populair.   

Onze actieve aanwezigheid op de sociale kanalen droeg 
positief bij aan onze zichtbaarheid en ook aan het aan-
tal bezoekers van onze website, doordat we regelmatig 
een link toevoegden naar een van onze webpagina’s.  
  
Een social media-strategiesessie met het bureau  
Pittig Bakkie bracht verschillende aandachtspunten  
naar voren die ons succes op social media verder  
konden verbeteren. We werkten hierna onder meer 
aan een beter gebruik van hashtags en het gebruik van 
vaste, herkenbare formats (met herkenbare huisstijl- 
elementen) voor onze social media foto’s.   
  
Het communicatieteam ontving maandelijks rappor-
tages over bereik, likes, reacties en dergelijke van de 
geplaatste social media-berichten. Zo was te zien dat 
berichten over Skaeve Huse door bijna 5.000 mensen 
en het eerdere bericht zelfs door ruim 8.000 mensen 
op LinkedIn was gezien. Ook scoorden berichten met 
ervaringsverhalen en vacatureberichten op alle social 
media erg goed.   
 
Arbeidsmarktcommunicatie  
Begin 2021 startte communicatie samen met de  
recruiter een selectieprocedure voor een geschikt 
bureau om verschillende werkenbij- en vacaturefilms 
en eventueel de bedrijfsfilm van de RIBW te realiseren. 
Dit traject werd later in het jaar on hold gezet vanwege 
tijdgebrek bij zowel communicatie, als HR. Beoordeeld 
werd of boosten van de werving in Culemborg nodig 
was. Ook werkte communicatie mee aan de realisatie 
van de video-opname met Edwin ten Holte voor de 
RIBW-stagiairedag in september.  
In het najaar werd besloten om nieuwe foto’s te maken 
met onze eigen medewerkers in beeld. Deelname was 
vrijwillig. Na een oproep onder de collega’s, volgde eind 
december de eerste fotoshoot. Deze beelden werden 
(en worden) gebruikt bij vacatures, op onze website, 
voor social media en andere communicatiemiddelen.  
 
Media 
In de katern Meedoen van de Brug, de Informatiekrant 
Zorg & Ondersteuning Wijchen en Druten, de Zorg & 
Welzijnsrubriek van de Rozet en de Zorgkrant Tiel  
werden cliëntverhalen in de vorm van advertorials 
gedeeld. 
Daarnaast verschenen artikelen over de RIBW (aan-
besteding BBT, Skaeve Hüse, Bloesem, RIBW Tuinclub, 
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Schuldhulpmaatje, Sociaal Plein Tiel, behoud mede-
werkers voor de zorg en indicatievrije dagbesteding) 
en haar cliënten in onder andere de Gelderlander. 
Team communicatie werkte met een mediamonitoring- 
systeem (Coosto). 
 
Evenementen  
In maart organiseerden wij in samenwerking met LUX 
Nijmegen verschillende evenementen rondom het 
thema ‘eenzaamheid’. We besteedden aandacht aan 
de Week van de Psychiatrie, Ontdekdezorg-week, het 
Zorgdebat en de Dag van het Werkplezier in de Zorg.  
De RIBW werkte mee aan de (promotie van de) docu-
mentaire Breinpijn die 31 augustus in première ging. 
De RIBW was als partner betrokken bij de expositie 

‘Gek van Kunst’ (4 september t/m 3 oktober 2021) 
in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Ook 
werkten we mee aan een documentaire over dakloze 
jongeren in Nijmegen en een aantal video’s over onze 
OGGZ-begeleiding voor het ROC.   
Tijdens het arbeidsmarktcommunicatiecongres van 
WZW gaf de externe communicatieadviseur een 
presentatie.  
 
Website  
De webbouwer realiseerde in onze opdracht de moge-
lijkheid om verschillende participatie-activiteiten op de 
website ook als PDF te kunnen e-mailen of afdrukken. 
Dit is handig als iemand vraagt om informatie op 
papier of een medewerker wat achter wil laten bij een 
cliënt.    
 
Sinds de zomerperiode van 2021 is er een maandelijks 
overzicht van de website-prestaties. De start van de 
meting gaf gemiddeld 3.400 bezoekers per maand, 
waarvan er 3.000 nog niet eerder onze website 
bezocht hadden (unieke bezoekers). De metingen in 
het najaar lieten een flinke stijging zien, van 4.500 
bezoekers per maand, waarvan 4.250 unieke bezoe-
kers. Veel bezochte pagina’s zijn de vacaturepagina, 
de Werkenbij-pagina, het locatieoverzicht en de 
pagina over beschermd wonen.  
Een eerste optimalisatie-meeting met de bouwers 
van de website leidde tot een contract waarin zij ons 
structureel begeleiden in het verder optimaliseren van 
onze website.

Marketing 
Tijdens de zomerperiode werd het marketingplan 
doorgenomen en waar nodig aangescherpt naar de 
(vanwege corona) veranderde maatschappij. Middelen 
als de factsheet en de PowerPoint-presentatie werden 
geactualiseerd met de nieuwste cijfers en huisstijl.  
Er werd een begin gemaakt met een algemene  
RIBW-folder. In die periode werden ook alle ver-
meldingen in gemeentegidsen en sociale kaarten 
gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. Na de 
zomer werd gewerkt aan de juiste weergave van de 
RIBW-informatie en locaties op Google Maps (Google 
mijn Bedrijf).  
 
Projectcommunicatie 
Team communicatie werd gevraagd mee te werken 
aan de marketing rondom WijkGGZ. Samen met 
accountmanagement werd een actie voor de verkie-
zingen van 2022 opgezet. 
 
Intercollegiaal overleg 
Het team dacht mee met de nieuwe naamgeving, 
merkmanifest en pay-off van het basisnetwerk 
Beschermd Wonen & Begeleiding van Valente en sloot 
aan bij het communicatienetwerk van werkgevers- 
vereniging WZW.
Ook vond intercollegiaal overleg plaats met de 
afdelingen communicatie van de RIBW Brabant en de 
RIBW Overijssel. 

12.3  Het team

In 2021 bestond het team uit een interne en een 
externe communicatieadviseur. Het team werd onder-
steund door een Virtuele Assistent (ondersteuning 
op afstand), met name voor uitvoerende taken, zoals 
het opzetten en plaatsen van social media posts en 
berichten op Connect. 
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Bijlage 1 - Organigram per 1 januari 2021
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Bijlage 2 - Organigram per 1 juli 2022
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Bijlage 3 - Organigram per 1 oktober 2021
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Afkortingen

AVG Algemene verordening gegevens- 
bescherming

BBT Breed Basis Team 

BGI Begeleiding individueel

BHV Bedrijfshulpverlening

BT Beschermd Thuis

BW Beschermd Wonen

BZW Beschermd Zelfstandig Wonen

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

CR Cliëntenraad

CQ Consumer Quality

CV Centrale Voordeur

CVP Cliëntvertrouwenspersoon

DAC DagActiviteitenCentrum

DT Directieteam

EPA Ernstige Psychiatrische Aandoening

FFP Financieel Fit programma

Fte Fulltime Equivalent

FZ Forensische Zorg 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GcZ Governance code Zorg

HOI Herstelondersteunende intake

HOZ Herstelondersteunende zorg

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling  
in de Zorgsector

IGJ Inspectie voor de Gezondheidszorg  
en Jeugd

ICT Informatie- en Communicatietechnologie

INK Instituut Nederlandse Kwaliteit

IPS Individuele Plaatsing en Steun

iWmo Zorgregistratie gemeenten

KMS KwaliteitsManagementSysteem

LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt

MPT Modulair Pakket Thuis

MT Managementteam

NAH Niet Aangeboren Hersenletsel

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OR Ondernemingsraad

PDCA Plan Do Check Act

P&W Participatie & Werk

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 Practices Index

SO Serviceorganisatie

T Tertiaal

VIM Veilig Incidenten Melden

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wlz Wet langdurige zorg

Wmcz Wet medezeggenschap cliënten zorg- 
instellingen

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

WmP Wonen met Perspectief

WOR Wet op de Ondernemingsraden

WNT Wet normering topinkomens

Zvw Zorgverzekeringswet

Bijlage 4 - Lijst met afkortingen
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