
                Beste Cliënten 

 

Via deze weg willen we jullie allereerst veel gezondheid en het allerbeste toewensen voor 

volgend jaar! Laten we hopen dat het in 2022 allemaal beter wordt. 

Attentie van de Cliëntenraad 

Ook dit jaar hebben we door corona helaas geen gezellige Go4it bijeenkomst voor jullie 

kunnen organiseren. Daarom sturen we jullie ook dit jaar weer een kleine attentie. Het is een 

hoesje voor pasjes met chip erin. Het beschermt deze pasjes tegen contactloos 

zakkenrollen, omdat ze RFID bescherming hebben. Hiermee bescherm je dan bijvoorbeeld 

je bankpas of je OV-chipkaart. Criminelen kunnen anders in het voorbijlopen contactloos 

geld van je rekening of pas proberen te halen, zonder dat je het merkt.  

Inloop Cliëntenraad 

We zoeken in deze tijd naar manieren om met jullie in contact te komen, zodat we weten wat 

er bij jullie speelt. Daarom gaan we volgend jaar door met de inloop. Op de 4e woensdag van 

de maand blijft deze voorlopig hetzelfde, online, net als afgelopen jaar.  

De inloop op de 2e woensdag van de maand gaan we anders doen; 

- We gaan hier regelmatig werken met een thema. 

- We kijken per keer of deze inloop fysiek (in het echt, op ons kantoor) kan plaatsvinden. We 

doen dit wanneer het weer kan volgens de richtlijnen en als we het zelf ook veilig vinden. 

Kan fysiek niet, dan houden we het online. 

- We vragen je om jezelf aan te melden, zodat we wijzigingen door kunnen geven. Geef 

daarvoor je naam en contactgegevens aan ons doordoor. 

Actuele informatie over wat het thema voor een inloop zal zijn, vind je terug op 

www.ribwbrabant.nl/clientenraad.  

Om je aan te melden en voor informatie, bijvoorbeeld of de inloop fysiek of online is, kun je 

op de volgende manieren contact met ons opnemen;  

- mailen via clientenraad@ribwbrabant.nl  

- bellen via 06 15 34 98 23, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Wanneer? 

De inloop is steeds van 13.30 tot 15.30 uur op de volgende data;  

2e woensdag van de maand: 4e woensdag van de maand: 
(thema, fysiek of online, aanmelden noodzakelijk) (online, zonder aanmelding) 
    
12 januari  26 januari 

 9  februari  23 februari 

 9  maart   23 maart 

13 april  Vervalt vanwege Koningsdag 

11 mei  25 mei 

 8  juni  22 juni 

13 juli  27 juli 

Vervalt vanwege zomervakantie Vervalt vanwege zomervakantie 

14 september  28 september 

12 oktober  26 oktober 

 9  november  23 november 

14 december  Vervalt vanwege kerstvakantie 

 



Waar? 
Deelnemen is heel eenvoudig. 

• Online via meet.jit.si/inloopclientenraadRIBWBrabant 
- typ de link in de adresbalk (dit kan ook op een smartphone, kies dan starten in web),  
- geef toestemming voor gebruik van camera en microfoon, 
- vul als je wilt nog je naam in en klik op deelnemen. 
 

• Fysiek op de nieuwlandstraat 44-46 te Tilburg.  

Loop dan rechts langs dit pand naar achteren, Aan de linkerkant, tegenover het 

fietsenrek, vind je ons kantoor. 

Waarvoor kun je terecht bij onze inloop?  

Voor ons is het belangrijk te weten wat er bij jullie speelt. Dus je kunt altijd binnenlopen voor 

een praatje over je ervaringen. Dingen waar je tegenaan loopt. Ideeën die je hebt. Vragen 

waar je mee zit. Dingen die je mist. Goede voorbeelden die je tegenkomt. Denk hierbij aan 

ervaringen binnen RIBW Brabant, maar ook bijvoorbeeld binnen je gemeente, op het gebied 

van je zorg of de toegang. Ook kun je terecht voor eenvoudige computerhulp.  

Thema’s 

Elke maand kijken we of we een interessant thema hebben voor die maand. Dit zal altijd op 

de 2e woensdag van de maand zijn. Voor januari is de inloop online en is het thema: KREW. 

De afgelopen jaren bood KREW vooral arbeidsmatige dagbesteding, maar sinds kort bieden 

ze ook weer recreatieve dagbesteding. Vraag jij je af wat KREW jou kan bieden? Meld je dan 

aan en kom langs op 12 januari. We vragen of er vanuit KREW iemand aanwezig kan zijn 

om je er nog meer over te kunnen vertellen. Van 18 december t/m 2 januari hebben wij 

vakantie, en zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Je kunt dan inspreken op de voicemail. 

Hopelijk zien we jullie bij onze inloop!  

 

Met vriendelijke groeten, 

Cliëntenraad RIBW Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


