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POSITIEVE GEZONDHEID EN HERSTEL  

Vanuit het herstelproces is de reis van de cliënt met  
EPA leidend voor keuzes die worden gemaakt in de 
transformatie en strategie. Rekening houdend met het 
cliëntsysteem wordt de cliëntreis gemaakt langs de pijlers 
van Positieve Gezondheid (Huber, 2012). Daarin krijgt 
persoonlijk en maatschappelijk herstel inhoud:
• Dagelijks functioneren
• Meedoen
• Kwaliteit van leven
• Zingeving
• Mentaal welbevinden
• Lichaamsfuncties

DE ORGANISATIE 

Zelforganisatie geeft teams en medewerkers regelruimte 
en verantwoordelijkheid voor de invulling van de bege-
leiding waarin herstel van de cliënt en professionele 
ontwikkeling centraal staan. Waar de besturingsfilosofie 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 
legt, vraagt het huidige complexe en onvoorspelbare 
tijdsgewricht om meer centrale sturing en organisatie op 
de bedrijfsvoering. Daarmee wordt het primair proces 
ontlast van veel regel- en organisatietaken. Het Manage-
mentteam heeft de komende drie jaar als leidende  
principes voor de bedrijfsvoering: 
• Kraakhelder
• Slim/Slank/Lean
• Financieel gezond
• Uitgaan van medewerker
• Sterke sturing

DE SPEERPUNTEN 

De speerpunten zijn in 2017 vastgesteld, maar nog 
steeds springlevend en actueel voor onze organisatie:
• Onderscheidend in sociaal psychiatrische begeleiding
• Sterk in begeleiding op maat
• Sterk in innovatie door samenwerking
• Sterk in vakmanschap
• Een wendbare organisatie
Tot zover de lijstjes met onze leidende principes voor 
2020-2022. Nu het verhaal over de cliëntreis en de  
organisatie.

DE CLIËNTREIS 

De samenleving verandert snel en in bijna alle opzichten. 
De overheid trekt zich steeds meer terug, en de samen-
leving wordt individualistischer en minder tolerant voor 
mensen met psychiatrische problemen. Een psychiatrisch 
probleem staat nooit op zichzelf, maar heeft ook  
sociale en maatschappelijke gevolgen. Voor cliënten die 
wij begeleiden is het moeilijk om mee te bewegen met 
alle maatschappelijke veranderingen en perspectieven 
te verleggen. Meedoen is voor hen niet altijd een keuze. 
De bouwstenen van Positieve Gezondheid staan dan ook 
continu onder druk.
Psychiatrische problemen gaan regelmatig samen met 
een sociaal isolement. Wij ondersteunen cliënten bij 
maatschappelijk herstel. Niet alleen door ons te richten 
op de cliënt, maar ook op zijn/haar familie, de buurt en 
wijk waarin iemand leeft. Daarmee stimuleren wij ook  
de samenleving om meer tolerant en inclusief te worden.  
 

Perspectieven (blijven) verleggen  
en focus op wat echt belangrijk is

De majeure transformatie van beschermd wonen, 
ambulante begeleiding en participatie en werk 
raakt alle onderdelen van de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland. Alle zeilen worden bijgezet om op 
koers te blijven. Ondertussen krijgen vele ver-
anderingen vorm en inhoud, terwijl de zorg voor 
onze cliënten doorgaat. Zo maken wij de RIBW 
sterker en wendbaar.

HERSTEL  

Wij richten ons op het herstel van persoonlijke en maat-
schappelijke rollen van de mensen die wij begeleiden.  
Dit herstelproces geeft vanuit de behoeften en moge-
lijkheden weer inhoud en richting aan het (dagelijkse) 
leven. Wij gaan uit van het herstelvermogen van ieder 
mens. Cliënten die begeleiding krijgen van de RIBW 
ervaren dan ook begrip en ondersteuning bij dit vaak 
onvoorspelbare en persoonlijke proces. In alle begelei-
dingstrajecten wordt uitgegaan van ieders persoonlijke 
kracht, talenten, mogelijkheden, wensen en kwets- 
baarheden. Cliënten kunnen hun eigen ervaringen,  
herstel- en succesverhalen delen ter ondersteuning  
van dit herstelproces. 

Strategie en Koers  
RIBW Nijmegen & Rivierenland 2020-2022  
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Ook de afstemming met andere zorg- en welzijnsorgani-
saties en woningcorporaties is gericht op een inclusieve 
cliëntreis, waarbij niet wordt gedacht in hokjes maar in 
aansluiting. 
Het is onze maatschappelijke opdracht om de begelei-
ding van cliënten zo doelmatig en doeltreffend mogelijk 
te organiseren en de kwaliteit ervan te toetsen en te 
verantwoorden. Kwaliteitsmanagement, benchmark en 
tevredenheidsonderzoek maken onderdeel uit van ons 
dagelijks werk. Zo onderscheiden wij ons als profes- 
sionele zorgorganisatie die de belangen van de cliënt  
en de samenleving leidend maakt.
Onze strategie leidt tot een koers gericht op mee- 
bewegen en inspelen op de cliëntreis; begeleiding lang-
durig of trajectmatig, binnen onze woningen of gewoon 
thuis en intensief of eenvoudig. Om dat te realiseren 
hebben wij kennis/kunde, diensten/producten, infra-
structuur/locaties en samenwerkingspartners nodig. 

KENNIS 

Het kennisgebied van herstelgerichte begeleiding is niet 
eenvoudig te duiden. Wij werken op het scharnierpunt 
tussen psychiatrische behandeling en het sociaal domein. 
Onze professionals hebben zowel kennis van psycho-
pathologie als van schuldhulpverlening, maar ook van 
forensische zorg, sociale huisvesting, arbeidsmarkt en 
mentaal welbevinden. Zo ondersteunen wij de cliënt- 
reis die is gericht op herstel, participatie en inclusie.  
De komende jaren wordt ingezet op het versterken van 
ons vakmanschap en kennisontwikkeling. Veranderingen 
in de organisatie van zorg, zoals brede basisteams,  
vragen om nieuwe vormen om de vakkennis bij iedereen 
op niveau te houden.
 

BESCHERMD WONEN 

In 2018 hebben wij het Masterplan Transformatie 
beschermd wonen Wmo gepresenteerd, dat een driejaren 
programma omvat. In 2020 wordt de laatste fase van de 
transformatie uitgevoerd. De jaren daarna bewegen wij 

met ons dienstenaanbod en locaties mee op de actuele 
vraag naar Beschermd Wonen en Beschermd Thuis.  
Een belangrijk aantal cliënten die langdurig intensieve 
zorg nodig heeft valt naar verwachting vanaf 2021 onder 
de Wet langdurige zorg (Wlz). De overgang van Wmo 
naar Wlz vraagt behoorlijke inspanningen van de orga-
nisatie en medewerkers. Zo worden er andere of aan-
vullende eisen gesteld aan de begeleiding, huisvesting 
en samenwerking met ketenpartners. Voor de cliënten 
werken wij aan een soepele overgang.   

AMBULANTE ZORG 

Met de transformatie van beschermd wonen heeft de 
ambulantisering een vlucht genomen. Ambulante spe-
cialistische begeleiding sluit aan bij de thuissituatie, het 
cliëntsysteem en de wijk waarin iemand woont. Steeds 
vaker wordt de begeleiding, zorg en behandeling op  
wijkniveau georganiseerd. Wij sluiten daar bij aan  
vanuit onze eigen deskundigheid en maken verbindingen  
tussen de zorg en het sociaal domein om de cliëntreis zo  
inclusief mogelijk te ondersteunen. Wij kiezen bewust 
voor samenwerkingspartners die complementair zijn aan 
onze begeleiding en herstelgericht werken. Met elkaar 
zorgen wij voor een volledig aanbod aan zorg, begelei-
ding en welzijn op wijkniveau. Dat creëert kansen voor 
cliënten om mee te doen in de samenleving en voorkomt 
klinische opnamen. Het kostendekkend maken van 
ambulante specialistische begeleiding is een uitdaging 
voor de komende periode. Hoe en of we op langere  
termijn verder gaan met ambulante begeleiding is afhan-
kelijk van de voorwaarden waaronder wordt aanbesteed.

PARTICIPATIE & WERK

Drijfveren achter maatschappelijk herstel zijn activering 
en participatie. Dat kan op allerlei manieren. Wij onder-
steunen cliënten om voor hen passende dagbesteding 
te vinden in de wijk of deze zelf aan te bieden. Na de 
reorganisatie van Participatie & Werk is de organisatie 
en deelname zo ingeregeld dat iedere cliënt van de RIBW 

een vorm van dagbesteding heeft. Van laagdrempelige 
inloopvoorzieningen tot steun bij (de weg naar) betaald 
werk. Naast eigen voorzieningen en activiteiten wordt 
ingezet op groei van Individuele Plaatsing en Steun.  
Het kostendekkend maken blijft hierbij een uitdaging.  

FORENSISCHE ZORG 

Naast de decentrale plaatsing van forensische cliënten 
binnen reguliere woonvormen van de RIBW ontwikkelen 
wij ook een variant voor geclusterd forensisch beschermd 
wonen. Op zo’n locatie stromen in principe alle foren- 
sische cliënten in voor de periode van een jaar, waarna zij 
aansluitend alsnog decentraal of ambulant verder wor-
den begeleid. Hiermee wil de RIBW haar deskundigheid 
en ervaring versterken op het gebied van begeleiding 
van forensische cliënten. Ook wordt de capaciteit daar-
mee vergroot. 

EN VERDER

De veelheid aan veranderingen en onzekerheden vragen 
alle aandacht van de organisatie. De koers wordt bepaald 
door onze vijf strategische speerpunten en pijlers van 
Positieve Gezondheid. Er staan dus meerdere stippen op 
de horizon. Afhankelijk van onze eigen vakinhoudelijke 
ontwikkeling en bedrijfsvoering, maar ook van ontwik-
kelingen om ons heen, bepalen we de richting en het 
tempo van onze koers. De keuzemomenten daarvoor zijn 
benoemd in onze koersplaat. Zo zien wij de toekomst vol 
vertrouwen en met enthousiasme tegemoet. 


