Voorjaar 2015

“Ik heb een psychische beperking.
RIBW doet wat nodig is voor mij en
mijn netwerk: bij wonen, werken en
leren. Ze zijn deskundig, positief en
praktisch. RIBW GO!”

Welkom bij RIBW
Groep Overijssel
RIBW Groep Overijssel doet dat wat nodig is voor
mensen met een psychische beperking. Op het
gebied van wonen, werken en leren zijn we sterk in
de praktische en positieve aanpak. In partnerschap
met cliënten geven we vorm aan de ondersteuning
van mensen die het een tijdje, voor een langere
periode of heel hun leven zelf niet redden vanwege
een psychische beperking.
Meedoen in de maatschappij, zelfstandigheid, werken
aan je herstel of het evenwicht bewaren. Met ondersteuning lukt het om daarin je weg te vinden. RIBW
GO biedt die ondersteuning, eventueel met een plek
om te wonen, voor korte of langere tijd.
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Ondersteuning
De gemeente is verantwoordelijk voor mensen die zorg
en ondersteuning nodig hebben. Dus ook beschermd
wonen, ambulante begeleiding en opvang van dak- en
thuisloze mensen met psychische klachten.
Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de
Wmo. De gemeente maakt afspraken met zorgaanbieders.

Gemeenten bepalen wie welke zorg en ondersteuning
krijgt, hoeveel en hoelang. Gemeenten betalen dat. Cliënten
kiezen zelf bij welke aanbieder zij de ondersteuning die de
gemeente hen toezegt willen regelen.
RIBW Groep Overijssel biedt ambulante ondersteuning
(individueel en in een groep), beschermd wonen en werken
en leren.

Als je het zelf niet redt
RIBW-professionals zijn praktisch en positief ingesteld op zelfredzaamheid,
participatie en eigen kracht van de cliënt. Ze werken in zelforganiserende teams,
wijkgericht, in partnerschap met de cliënten en met eigen regie als logisch
startpunt.

Wat je hebt
Wat je hebt is niet wie je bent. Het maakt wel onderdeel uit van de manier waarop je leeft en de keuzes
die je maakt. RIBW Groep Overijssel heeft veel ervaring met cliënten met:
- Autisme
- Dubbeldiagnose (verslavingsproblematiek)
- Schizofrenie
- Korsakov
- Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
En met
- Justitiële cliënten
- Dak- en thuislozen
- Gezinnen met psychiatrische problematiek
- Jeugd met psychiatrische problematiek
Onze zorgprofessionals zijn minimaal geschoold in de
Ggz op MBO-niveau en vaak gespecialiseerd in één of
meer ziektebeelden. Ze delen hun kennis en ervaring
met elkaar, met ervaringsdeskundigen en met andere
organisaties.
Zo leren we van elkaar.
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Werken aan herstel
Iedereen heeft talenten, ervaringen en wensen. En
iedereen heeft de mogelijkheid om keuzes te maken
in het dagelijks leven. Hoe beter je je voelt, hoe beter
het lukt om je leven zo te leiden zoals dat bij je past
en zoals je dat graag wilt. RIBW GO heeft werken aan
herstel daarom als leidraad bij de ondersteuning.
Eigen regie
Ieder mens wil graag zelf bepalen hoe hij of zij het leven vorm geeft. Bij de ondersteuning die je krijgt van 
RIBW GO is eigen regie het uitgangspunt. Dat gaat
het beste als zorgprofessionals zelf de regie hebben
over hoe zij hun werk doen. Dan leveren ze de beste
kwaliteit van zorg aan de cliënt. Daarom werken we in
zelforganiserende teams. Die gaan uit van deze kernprincipes: zuiver in d
 enken en doen, mens centraal en
toekomstgericht.
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Ik krijg Nederlandse les
“Ik woon al meer dan tien jaar in Nederland. Ik vind
de Nederlandse taal heel moeilijk. Sinds een paar jaar
werk ik bij het werkstation van RIBW GO. Daar leerde
ik Willem kennen. We zijn nu vrienden. We gaan veel
met elkaar om. Willem geeft mij les, zodat ik beter
Nederlands leer spreken.”

Partnerschap
Als eigen regie het logische startpunt is, is de ondersteuning aan cliënten steeds meer coaching. Begeleider en cliënt zijn evenwaardige partners in de ondersteuning.
In de wijk
Waar je woont, leef je. Meedoen in de maatschappij betekent vooral meedoen in je eigen buurt of wijk.
Alle burgers moeten naar vermogen gebruik kunnen
maken van alledaagse voorzieningen voor wonen,
werken en welzijn. Dat gaat niet vanzelf. Contacten en
ontmoetingen met andere mensen liggen aan de basis
van dit dagelijks leven. Daarom staan relaties centraal
in het wijkgericht werken: cliënten helpen om de contacten met hun buren, bekenden, vrienden en familie
(weer) op te bouwen. Maar ook door een brug te slaan
tussen hen en andere organisaties in buurt of wijk.

Ik hoor bij de wijk

“Niemand heeft ooit piano
leren spelen door er een boek
over te lezen.”

“Ik krijg gemiddeld een keer in de week a
 mbulante
ondersteuning van RIBW. Ik woon sinds een jaar
samen met mijn man in V
 riezenveen. Toen we in de
wijk kwamen wonen werden we gevraagd voor het
bestuur van de buurtvereniging. Dat leek ons wel
leuk. Het is zo’n gezellige buurt. Het geeft me het
gevoel dat ik bij de wijk hoor. Ik word niet in een
hokje gezet, maar kom er echt tussen.”
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Vormen van ondersteuning
In partnerschap met cliënten geven we vorm aan de ondersteuning van mensen die het een tijdje, voor een langere
periode of heel hun leven zelf niet redden vanwege een psychische beperking.

Ondersteuning met verblijf
• gericht op ontwikkeling
• gericht op stabilisatie
• kort verblijf
Je kunt nu niet op jezelf wonen. Je hebt een steun of
steuntje in de rug nodig. Dat kan kort zijn, tot je wat zaken
op de rit hebt of langer omdat je situatie daarom vraagt als
gevolg van je ziektebeeld. Waar dat kan, helpen familie,
vrienden en buren je. Het is goed dat er een professional is
die je begeleidt.
RIBW GO ondersteunt jou op de vlakken waar jij dat nodig
hebt. Dat kan zijn op het gebied van:
- financiën
- vrije tijd
- werken of leren
- dagelijks leven
- structuur
Je woont op een locatie van RIBW GO. Samen kijken we
naar de mogelijkheden voor een zelfstandige woonplek.

Ik neem weer deel aan de maatschappij
“Ik woon sinds een aantal jaar in een woonvorm van
RIBW en zit in het Partnerberaad. Het Partnerberaad
zie ik echt als een hobby. Ik ben er ook best druk
mee. Het Partnerberaad geeft mij zelfvertrouwen en
het gevoel in de maatschappij te staan. Dat gevoel
heb ik lang gemist.”

Zelfstandig wonen met ondersteuning
• gericht op ontwikkeling
• gericht op stabilisatie
Je woont zelfstandig. Dat is prettig, maar daarbij kun je
soms een steuntje in de rug gebruiken. Waar dat kan,
helpen familie, vrienden en buren je. Het is goed dat er een
professional is die je begeleidt.

De gitaar is alles voor mij
“Een groepsleider leerde mij op zijn veertiende een
paar akkoorden. Nu speel ik elke dag zo’n twee uur
gitaar. Het liefst zou ik het de hele dag doen. Ik treed
ook op, soms wel voor 300 man. Zenuwen voor een
optreden ken ik niet. Een paar jaar geleden deed ik
Jamsessies. Dus podiumervaring had ik al.”
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RIBW GO ondersteunt jou bij het houden van de balans in
je dagelijks leven en als je dat wilt of kunt bij het groeien
naar meer. We gaan praktisch aan de slag bijvoorbeeld
met:
- financiën
- vrije tijd
- werken of leren
- dagelijks leven
- structuur
Zodat jij zo zelfstandig als mogelijk kunt leven.
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Werken en leren
Structuur in het dagelijks leven helpt bij het versterken van
je eigen kracht. We besteden daarom veel aandacht aan
leren, dagbesteding en werk. Samen bekijken we waar
jij staat en waar je zou willen en kunnen staan. Dan gaan

we aan de slag en maken een plan om aan de voor jou
beste oplossing te werken. RIBW GO is werkzaam op de
gebieden 2, activiteiten, 3, arbeidsmatige dagbesteding en
4, begeleid werken.

Dagbesteding

Cliëntenportaal

De Wmo geeft aan dat dagactiviteiten zoveel en zo
dicht mogelijk te vinden zijn bij de woon- en leefomgeving van de cliënt, dus in de wijk. Dat vindt RIBW
GO ook. Samen met de cliënten die gebruik maken
van dagbesteding onderzoeken we de mogelijk
heden en komen we tot de best passende vormen.

RIBW GO heeft een digitaal cliëntenportaal. Elke
cliënt heeft met e-mailadres en een wachtwoord
toegang tot dit portaal. De digitale cliëntenmap staat
erop, nieuwsberichten, een agenda, blogs en nog
veel meer.

Toerusten mantelzorgers

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundige cliënten weten uit
eigen ervaring hoe begeleiding het beste
vorm kan krijgen. Ervaringsdeskundigheid
heeft een vaste plek binnen de teams van
RIBW GO.

Het omgaan met iemand met een psychisch of psychiatrisch probleem is
niet altijd makkelijk. Toch is juist de steun van het netwerk voor iemand
van groot belang. RIBW GO kan mantelzorgers toerusten om om te gaan
met het ziektebeeld van hun naaste. Op welke signalen kun je letten en
wat zijn handvatten om met het ziektebeeld om te gaan? Mantelzorgers
zorgen soms 24 uur per dag en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.
Het risico bestaat dat de mantelzorgers van iemand met psychische problemen ook zelf verschillende klachten ervaren. De mantelzorger heeft af
en toe een luisterend oor of misschien wel vrije tijd nodig. Ze kunnen dan
ook een beroep doen op ons.
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Arrangementen
RIBW Groep Overijssel biedt ondersteuning aan de
hand van ‘wat jij nodig hebt’. Een arrangement is
afgestemd op wat de cliënt nodig heeft en wat de
gemeente toekent. Jij en RIBW GO komen samen tot
een arrangement voor een bepaalde periode. In een
arrangement zitten verschillende vormen van ondersteuning.
Zelfredzaamheid
De samenstelling van een arrangement is optimaal gericht op jouw doelen. Een doel kan ook het voorkomen

van terugval of het vasthouden van een bepaalde leefsituatie
zijn. De ondersteuning van RIBW GO is gericht op een zo
groot m
 ogelijke zelfredzaamheid, participatie en eigen regie.
Instroom en doorstroom
RIBW GO gaat er in principe vanuit dat een cliënt instroomt
en op een bepaald moment ook weer uitstroomt. De nadruk
ligt op zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen. Daardoor krijgt ondersteuning een meer tijdelijk karakter.

De doelen van: Jan (36 jaar)
“Ik ben vroeger horecakok geweest. Ik heb een aantal terugkerende psychoses meegemaakt.
De laatste jaren gaat het beter. Sinds kort woon ik zelfstandig, na een jaar of drie op een RIBW locatie
te hebben gewoond. In het begin vond ik het heerlijk weer helemaal eigen baas te zijn, maar nu
begint het tegen te vallen. Ik zit hele dagen te gamen op internet. Eigenlijk verveel ik me, ik voel me
nogal eenzaam, maar het lukt me niet iets op te pakken. Ik blow ook veel. Ik voel dat ik langzaam
terugval in een oud patroon. Ik zou graag onderzoeken wat er nog mogelijk is met mijn horecaervaring, liefst betaald en ik zou graag een meisje leren kennen, maar dan wil ik ook iets te bieden
hebben.”

Training en workshops
(groepsbegeleiding)
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RIBW GO
arrangement

Algemeen
groepsaanbod

Sociaal Wijkteam

Cliënt Jan

Beeldbellen
Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, computers en
internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook
het onderhouden van contacten via de computer wordt steeds
gewoner. Met digitale ondersteuning met beeld (beeldbellen)
speelt RIBW GO in op deze ontwikkeling.
		
Beeldbellen is een vorm van ondersteuning waarbij je digitaal
contact hebt met je begeleider. Beeldbellen is een aanvulling op
de gesprekken die je in levende lijve met je begeleider hebt. Je
blijft je begeleider naast de contacten via beeldbellen dus ook
regelmatig gewoon zien.

6

Individuele
ondersteuning

Werken en leren
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Welk arrangement past jou?
RIBW GO ondersteunt jou op de vlakken waarop jij dat nodig hebt. Dat kan zijn op het gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wonen
Huishouden
Werken, leren of dagactivering
Sociale contacten/netwerk en vrije tijd
Psychische en lichamelijke gezondheid
Persoonlijke verzorging
Financiën, inkomen en administratie
Opvoeding en gezin
Contacten met instanties
Mobiliteit.

Cliëntinitiatieven
Cliënten kunnen veel voor andere cliënten betekenen
tijdens hun ziekte, na een opname of in het herstelproces.
Cliënten voor cliënten is informele zorg. Soms is het gratis,
soms kost het geld om eraan mee te doen.

Cliënten van RIBW bedachten onder andere:
Koffiemaatje
Telefooncirkel en WhatsApp-cirkel
Cliëntbuddy’s
Vriendendiensten – Maatjeswerk
Heegajemee, een website waar je je kunt aanmelden voor
een RIBW-activiteit of een maatje kunt zoeken.
Friendly Visiting, bezoek door een ervaringsdeskundige
Bureau Opstart
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Almelo
Borne
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hardenberg
Hellendoorn / Nijverdal
Hengelo
Hof van Twente
Kampen
Losser
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Zwartewaterland
Zwolle
Kijk op www.ribwgo-gemeenten.nl voor de adressen van een RIBW-locatie in uw gemeente.

Over de Wmo
Op de website van elke gemeente staat informatie over de Wmo.
Ook de begeleider en het Partnerberaad voor cliënten van RIBW GO
zijn aanspreekpunt voor vragen over de Wmo.
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Dr Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle
T 088 825 00 10
info@ribwgo.nl • www.ribwgo.nl en
www.ribwgo-gemeenten.nl

