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De Klankbordgroep Familie en Naastbetrokkenen
(FNB ) is opgericht eind 2014 omdat de RIBW de
samenwerking rond de begeleiding (tussen cliënt,
begeleider, familielid en/of naastbetrokkenen), maar
ook rond en het beleid van de RIBW, belangrijk vindt.
De klankbordgroep (7 leden) adviseert het bestuur en
management en geeft desgevraagd een mening over
beleidszaken. Zoals over de reorganisatie,
zelforganiserende teams en eigen regie van cliënten.
Ook actuele zaken en ontwikkelingen op het gebied
van wetgeving houden zij in de gaten.
Daarnaast komen zaken aan bod die de leden zelf op
een locatie hebben ervaren of gesignaleerd en/of
doorgegeven zijn door andere familieleden en
naastbetrokkenen. Dit kunnen zaken zijn die beter
kunnen, maar ook die juist goed zijn gegaan.
De klankbordgroep vergadert eens in de zes tot acht
weken op het RIBW K/AM hoofdkantoor in Haarlem.
Een van beide bestuurders, Naomi Tas of Rob de
Jong, wonen de vergadering (deels) bij. Zij
informeren de klankbordgroep over actuele
onderwerpen.
Heeft u interesse om zitting te nemen in de
klankbordgroep of als u iets anders aan ons wilt
doorgeven en/of vragen? Stuur dan een mail naar:
klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl

Aanmelden Nieuwsbrief
Beste mensen,
Voor u ligt het eerste exemplaar van de nieuwsbrief
Klankbordgroep FNB. Met als doel informatie uit te
wisselen tussen familie, naastbetrokkenen en de
klankbordgroep.
Wij willen u hiermee o.a. informeren over actuele
ontwikkelingen binnen de RIBW K/AM en maatregelen
vanuit de regering, die van belang zijn voor u als
familielid of naastbetrokkene van degene die op een
van de RIBW locaties verblijft. Maar ook over
wetenswaardigheden van algemeen belang.
Het plan is deze nieuwsbrief minimaal twee maal per
jaar uit te brengen, bijvoorbeeld In het voor- en najaar.
Naast plaatsing op de website van RIBW K/AM, nu
alleen nog in papieren vorm, maar straks ook digitaal
via de mail. Hiervoor hebben we wel uw e-mailadres en
toestemming nodig.
Als u een mail stuurt naar:
klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl onder vermelding
van uw naam, naam betrokken locatie en ‘Ja, ik wil de
nieuwsbrief Klankbordgroep FNB per mail ontvangen’,
krijgt u de volgende editie digitaal toegezonden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Klankbordgroep FNB, de redactie

Reacties van familie of naastbetrokkenen zijn
heel welkom en de klankbordgroep zal daar altijd
op reageren.

Leden Klankbordgroep FNB van links naar rechts.
Voor: Hein Koger, Rook Bouman (vz), Ida Lunshof,
Marja van Wees. Achter: Jaap Broekhuizen en Heleen
van der Giessen en Yvonne Grunuveld (ontbreekt op
de foto)
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Toekomst van het beschermd wonen: het
rapport van de commissie Dannenberg
Eind 2015 verscheen het rapport ‘Van beschermd
wonen naar beschermd thuis’, over de toekomst van
het beschermd wonen. Het wordt ook wel het rapport
Dannenberg genoemd, naar de voorzitter van de
commissie.
De kernvraag van dit rapport is: “Hoe creëren we een
plek voor mensen met psychische aandoeningen in de
samenleving?” Alle centrumgemeenten in Nederland
maken nu plannen over de toekomst van het
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voor
RIBW K/AM is dit de gemeente Haarlem.
Als klankbordgroep FNB hebben wij van de leiding van
de RIBW begrepen dat de gemeente Haarlem dit jaar,
2017, in het kader van de inkoop nieuwe afspraken wil
maken voor 2018 en verder. Wij zullen als
Klankbordgroep FNB deze ontwikkelingen nauwlettend
blijven volgen.

Vitaal Verder
RIBW K/AM is eind 2016 gestart met het project Vitaal
Verder. Met dit project willen ze meer dan nu aansluiten
op het herstelproces van cliënten. Dit gebeurt o.a. door
met de cliënten op zoek te gaan naar wat voor ieder
van hen bijdraagt aan een betekenisvol leven: welke
wensen en mogelijkheden iemand voor zichzelf ziet en
die inzetten.

Zoals o.a. je veilig en op je gemak voelen,
zelfwaardering en je sociaal netwerk. Dit zijn maar een
paar voorbeelden. Om de drie maanden wordt de
I.ROC herhaald om beter inzicht te krijgen in de
voortgang van het proces.

Aandachtfunctionarissen Familie en
Naastbetrokkenen per locatie
Wist u dat op elke RIBW locatie een van de
medewerkers de rol van ‘aandachtfunctionaris familie
en naastbetrokkenen’ vervult?
Als u niet weet wie dit is op de locatie waar u bij
betrokken bent, kunt u dit navragen bij de begeleiding.

Nieuwjaarsreceptie RIBW K/AM
Op 12 januari jl. hield RIBW K/AM haar
nieuwjaarsreceptie in Haarlem. De bijna voltallige
Klankbordgroep FNB was hierbij aanwezig. Rob de
Jong hield een Nieuwjaars toespraak.
Ook sprak er iemand namens de cliëntenraad.
Rook Bouman nam het woord namens de
klankbordgroep en hoopt dat 2017 een goed jaar mag
worden voor de cliënten van het RIBW.

Vitaal Verder is in gang gezet via verschillende
projecten. De medewerkers van RIBW K/AM krijgen
hiervoor trainingen. De invoering van Vitaal Verder zal
in de loop van 2017 plaats vinden en gaat niet op alle
locaties tegelijk gebeuren.
De bestuurder van RIBW K/AM heeft het project Vitaal
Verder toegelicht in een vergadering van de
Klankbordgroep FNB.
Vitaal Verder is bedoeld voor de medewerkers van
RIBW K/AM. Het bestaat uit verschillende trajecten. De
medewerkers zetten oude trajecten niet overboord,
maar maken de omslag om ook nieuwe methodes te
gebruiken. I.ROC is er één van.
Vanaf 1 januari 2017 werkt de RIBW K/AM met het
model I.ROC.
Maar wat is I.ROC (Individual Recovery Outcome
Counter)? Het is een instrument om in gesprek te gaan
over het welbevinden van de cliënt. Uiteindelijk komt
hier een plan uit voort. Dit heet ook Mijn Plan. Hierin
staat beschreven wat de cliënt wil bereiken, wil leren,
wat hij/zij zelf doet en waar nog hulp bij nodig is.

Infographic Vitaal Verder

Redactie: Jaap Broekhuizen, Marja van Wees en
Heleen van der Giessen
E-mail: klankbordgroepfamilie@ribw-kam.nl

Met de PB-er (persoonlijk begeleider) wordt één van de
twaalf thema’s besproken.
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