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Jaarverslag 2013 cliëntenraad RIBW Gooi & Vechtstreek
In 2013 hebben wederom veel veranderingen plaatsgevonden binnen de cliëntenraad RIBW
GV (CR): de werkwijze en samenstelling van de raad zijn (verder) veranderd. De focus van
de CR lag in 2013 op het verbeteren van het eigen functioneren en het innemen van
standpunten ten aanzien van de ontwikkelingen/bezuinigingen in de zorg die voor de cliënten
mogelijk vergaande gevolgen hebben.
Informatie en adviezen
Over de volgende onderwerpen heeft de CR positief advies uitgebracht:
- AWBZ verstrekkingen
- Bezuinigingen
- Cliëntenparticipatie binnen de RIBW
- Cliëntveiligheid
- Sluiting Kapelstraat
- Leveringsvoorwaarden
- Protocol Middelenbeleid
- Strategisch beleidsplan
De CR is in zijn vergaderingen door de organisatie geïnformeerd over diverse projecten en
ontwikkelingen.
De CR heeft onder andere de volgende onderwerpen besproken:
- Cameratoezicht (advies in 2014)
- Forensische zorg (advies in 2014)
- Ervaringsdeskundigheid
- Familiebeleid
- Voedingsgeld
- Het bundelen van protocollen
De informatievoorziening vanuit de organisatie naar de CR verloopt steeds beter. Ook wordt
de CR binnen de organisatie steeds meer als een serieuze gesprekspartner beschouwd. Dit
heeft tot gevolg dat de CR steeds meer mogelijkheden krijgt en neemt om zijn invloed te
doen gelden op het (voorgenomen) beleid van de organisatie.
Locatiebezoeken
De CR heeft in 2013 wederom op diverse locaties van de RIBW locatiebezoeken afgelegd.
Het doel was om op die manier ook cliënten te ontmoeten en eventueel nieuwe leden voor
de CR te vinden.
Vergaderingen en overleggen
De CR vergadert op de locatie van de RIBW in Huizen waar de CR ook de mogelijkheid
heeft om gebruik te maken van secretariaat en pc’s.
De CR heeft 12x vergaderd, waarvan zes maal met de directie. Soms is een spreker
uitgenodigd om een bepaald onderwerp toe te lichten.
De vastgestelde verslagen van de (overleg)vergaderingen worden op intranet geplaatst en in
de RIBWeetjes.
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Professionalisering CR
De CR was bijna voltallig aanwezig op de tweedaagse die op 20 en 21 november heeft
plaatsgevonden in Hilversum. Tijdens de tweedaagse heeft ook een overleg met de directeur
plaatsgevonden over de vele ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor de
cliënten.
De CR (waaronder de voorzitter) bezocht regelmatig (landelijke) bijeenkomsten. De
voorzitter en vice voorzitter vertegenwoordigen de RIBW cliëntenbelangen in de centrale
cliëntenraad van Vivium.
Enkele leden van de CR volgen het traject Ervaringsdeskundigheid binnen de RIBW.
De CR heeft een eigen budget.
Samenstelling en ondersteuning CCR
In de loop van het jaar hebben zich enkele wisselingen in de samenstelling voorgedaan. Eind
2013 is de CR als volgt samengesteld:
Voorzitter
Elly Nieuwenhuizen
Vice voorzitter
Sandra van der Kruis
Penningmeester
Els van Kampen
Leden
Alet Colenbrander, Bart Holtz en Reintje de Boer
De CR wordt ondersteund door een extern adviseur/ondersteuner: Afke van Halen.
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