
Strategische koers 
RIBW Brabant 2020-2023 Samen werken aan herstel

…dat ieder mens recht heeft op een betekenisvol leven. Een psychiatrische 
of psychische kwetsbaarheid mag daar geen belemmering bij zijn. Met 
de juiste begeleiding ondersteunen wij mensen met een psychische 
kwetsbaarheid in het leren omgaan met de uitdagingen van kwetsbaar-
heid, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en leren, sociale 
contacten, financiën en gezondheid. Dit wordt herstelondersteunende 
zorg genoemd. RIBW Brabant biedt een basis voor herstel. 
Om ons werk goed te kunnen doen, streven we een inclusieve samenle-
ving na, waarin plek is voor iedereen. Alleen dan is participatie mogelijk. 
We maken ons sterk om samen met onze partners van Hart van Brabant 
een inclusieve regio te maken.

Onze missie is hierbij…

…dat samenwerken met de cliënt en iedereen die voor hem of haar 
belangrijk is en samen de mogelijkheden verkennen een basis voor 
herstel te bieden. Dit zorgt voor een nieuwe betekenis van en zin in het 
leven, doordat de cliënt leert leven met zijn of haar psychiatrische of 
psychische kwetsbaarheid. 

Vanuit de visie…

De cliënt bepaalt zelf welke stappen hij/zij wil zetten in het herstel, waarin 
wij begeleiding bieden. Het ene moment is er meer zorg nodig dan het 
andere, we bieden 24/7-zorg tot ambulante zorg aan huis.

In onze begeleiding sluiten we aan bij de vier Fasen van Herstel.

                            fase 1:  overweldigd worden door de kwetsbaarheid
                            fase 2:  worstelen met de kwetsbaarheid
                            fase 3:  leven met de kwetsbaarheid
                            fase 4:  leven voorbij de kwetsbaarheid.

We zoeken samen met de cliënt verbinding met de directe omge-
ving en andere organisaties die bijdragen aan het herstel, daarom 
werken we in kleine zorgteams nabij, in buurt, wijk, dorp en stad.

Onze professionals hebben eigenaarschap en professionele 
regelruimte om dat te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als 
het voor de cliënt nodig is. 

In onze herstelondersteunde zorg neemt ervaringsdeskundigheid 
een belangrijke plek in, omdat de ervaring leert dat deze groep 
professionals zich goed met de cliënt kan verbinden.

Om vanuit deze visie te kunnen werken, startten we in 
2018 al met een verandertraject, zodat er meer resul-
taatverantwoordelijkheid bij de zorgprofessional komt 
te liggen. Het effectueren van deze aanpassingen is nog 
in volle gang. Aanpassingen die binnen én buiten 
worden gesteund, zo bleek uit de gesprekken die we 
voerden bij het maken van deze koers. 

Om onze missie en visie waar te maken, maakten we voor onze koers 
2020-2023 strategische keuzes vanuit de onder genoemde perspectie-
ven. Onze ambities hebben uiteraard direct raakvlak met de trends en 
gedeelde opgaven. 
Op www.ribwbrabant.nl (onder publicaties) vind je onze strategische 
koers en lees je hoe we  hier in de praktijk invulling aan willen geven. 

Cliënt: 

Buurt en dorp:

Partners:

Medewerkers: 

Innovatie:

Opdrachtgevers: 

Organisatie:

Herstelondersteunende zorg op maat, met de 
cliënt aan het roer

De inclusieve buurt als wederkerig steunsysteem

Samen werken aan de opgave vanuit een gedeel-
de maatschappelijke agenda

Professional voorop en vakmanschap centraal

Inhoudelijke, technologische én samenwerkings-
innovatie

We geven proactief en vanuit partnership invul-
ling aan onze rol van opdrachtnemer

Koploper in herstelondersteunende zorg in de regio

Hiervoor streven we het volgende na:

Opbouw strategische koers

Door extramuralisering van de GGZ, bieden we onze zorg steeds meer in 
verbinding met anderen. Niet alleen met het sociaal netwerk van de 
cliënt, maar ook met wijkprofessionals en regionale partnerorganisaties. 
Alleen door samen te werken bieden we het hoofd aan een steeds com-
plexere zorgvraag, door: toename van verslavingsproblematiek, 
arbeidsmarktproblematiek, toenemende druk op buurten en wijken en 
de druk op wachtlijsten. De uitdaging is om met elkaar méér te kunnen 
betekenen voor de cliënt en tegelijkertijd slimmer om te gaan met 
middelen. Er komen steeds meer samenwerkingsprojecten van de grond 
die hierop gericht zijn. Als RIBW Brabant ontwikkelen we ons daarom van 
een ‘organisatie in een netwerk’ naar een ‘netwerkorganisatie’.  

Als RIBW Brabant bieden wij binnen deze gedeelde opgaven herstel-
ondersteunende zorg aan mensen vanaf 16 jaar, met (ernstige) 
psychiatrische of psychische kwetsbaarheden, individueel of in een 
gezinssituatie. 

Trends in het sociaal domein

Waar gaan en staan we voor?
In deze koers lees je waar RIBW Brabant de komende jaren voor staat en 
gaat. De koers is ontwikkeld door medewerkers, partners en het MT en 
bestuur. Vanuit de wens om te komen tot een gedeelde visie op de 
opgave. Een manier van werken die voor ons betrekkelijk nieuw is en naar 
meer smaakt… om de komende jaren samen aan de slag te gaan! De koers 
geeft ons hierbij richting tot 1 januari 2023. De uitgebreide Strategische 
koers 2020-2023 staat op www.ribwbrabant.nl (onder publicaties).
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