
 

 

Wat een raar jaar… 
Wie had begin dit jaar verwacht dat het jaar zou verlopen zoals het deed. Corona 

heeft veel veranderd. Ook voor de Cliëntenraad. Vergaderen was voor ons lastig om 

weer op te pakken. Maar inmiddels zijn we daar weer mee begonnen via videobellen.  

 

In de tussentijd hebben we niet stil gezeten, We hebben veel videobijeenkomsten bijge-

woond en belangrijke onderwerpen via email gesproken. Helaas kunnen activiteiten zoals 

Go4it, en de inloop die we wilden beginnen, voorlopig niet doorgaan. Wij beginnen daarom 

vanaf januari een online inloop. Deze kun je de 2e en 4e woensdag van de maand tussen 

13.30 en 15.30 uur bezoeken via; https://meet.jit.si/inloopclientenraadRIBWBrabant 

 

Ook hebben we er een nieuw aspirant-lid bij; Bas Hindriks. Wij hopen dat hij in deze rare 

tijd toch een goed beeld kan krijgen van onze werkzaamheden. Verder valt het je 

misschien op dat er geen prijsvraag meer is. We stoppen hiermee omdat er te weinig 

mensen meer aan deelnamen. 

 

Project “Weer thuis” 
Deze maand wordt er in het kader van project “Weer thuis” een uitstroom 

convenant ondertekend door de gemeenten van de regio Hart van Brabant, diverse 

zorgaanbieders en woningbouwcorporaties.  

 

Het doel hiervan is om cliënten, die vanuit beschermd wonen uitstromen, in de toekomst 

meer keuzes te bieden en hen meer over de diverse gemeenten te verspreiden. Cliënten 

zijn hiermee niet meer alleen aangewezen op de centrumgemeente Tilburg, maar kunnen 

ook naar een andere gemeente in de regio Hart van Brabant uitstromen. Bijvoorbeeld een 

gemeente waar je al een sociaal netwerk hebt. Cliënten kunnen hun voorkeur aangeven 

en dit gaat besproken worden via een matching point. Via dit matching point wordt er ook 

gekeken naar wat de cliënt nodig heeft voor zijn of haar herstel. Op basis daarvan wordt 

er een woning aangeboden. Dit gaat de huidige regeling contingent woning vervangen. 

 

Een afgevaardigde van de Cliëntenraad heeft hierbij de belangen van de cliënten behar-

tigd. Hierdoor is opgenomen dat niet alleen over de cliënt wordt gepraat, maar vooral ook 

met de cliënt. Ook is de privacy van de cliënt die geen gebruik maakt van het matching 

point gewaarborgd, door het vragen van toestemming voor het delen van informatie. 

En dan dit; 
Helaas bereikte ons het vervelende 

nieuws dat voormalig bestuurder van 

RIBW Brabant, Artie van Tuijn, ernstig 

ziek is. Gelukkig weet hij er wel redelijk 

positief onder te blijven. De Cliëntenraad 

stuurde hem een kaartje en bloemen om 

hem veel sterkte toe te wensen.  

Zou je ook een kaartje willen sturen, dan 

kun je die sturen naar;  

RIBW Brabant, t.a.v. Gerda Oomen 

Postbus 10008 

5000 JA Tilburg  

Deze wordt dan naar hem doorgestuurd. 

Belangrijke oproep! 
Wij horen steeds meer geluiden dat 

ambulante cliënten bij de herindicatie 

problemen ondervinden om de door hen 

gewenste uren te krijgen.  

 

Wij vinden dit zorgelijk en daarom horen 

wij het graag als je ook problemen onder-

vindt, zodat wij dit probleem bij de 

gemeente aan kunnen kaarten en lande-

lijk onder de aandacht kunnen brengen. 

 

Daarnaast raden we iedereen aan het 

keukentafelgesprek extra goed voor te 

bereiden met begeleiding, en zeker niet 

alleen dit gesprek aan te gaan. 

Wet langdurige zorg (Wlz) 
Vanaf 1 januari 2021 komen ook GGz-

cliënten weer in aanmerking voor de Wlz. 

De eisen voor de Wlz zijn vrij streng. Een 

cliënt moet 24 uur per dag, 7 dagen per 

week zorg of toezicht nodig hebben, en de 

verwachting moet zijn dat deze zorg altijd 

nodig zal blijven. Aanmeldingen voor de 

Wlz konden in 2020 gedaan worden. 

 

Cliënten die voor overstappen naar de Wlz in 

aanmerking komen, zijn hier de afgelopen 

maanden over benaderd door hun begeleiding. 

De cliënten die zijn aangemeld krijgen hopelijk 

dit jaar nog bericht over toekenning of afwijzing 

van de aanvraag. Sommige cliënten hebben 

hier al bericht over gekregen. Cliënten aan wie 

Wist je dat? 
De website van RIBW Brabant is 

vernieuwd? Daarnaast is ook 

besloten te stoppen met de aparte 

website voor cliënten en naasten. 

Uit onderzoek bleek o.a. dat deze 

helaas maar weinig bezocht werd.  

 

Een afgevaardigde van de 

Cliëntenraad heeft mee nagedacht 

over de nieuwe vormgeving. Neem 

eens een kijkje op de nieuwe 

website, en laat het gerust weten 

als je daar nog iets mist; 

www.ribwbrabant.nl 
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de Wlz aanvraag is toegekend, ontvangen een 

brief van VGZ, het zorgkantoor in de regio. In 

deze brief staat dat RIBW Brabant nog zal laten 

weten of zij de zorg gaan leveren. RIBW Brabant 

stuurt hierover geen brief, en zal deze zorg 

sowieso leveren. Vragen hierover kun je aan je 

herstelcoach stellen. 

 

De Cliëntenraad is regelmatig bezig geweest met 

de Wlz. We hebben ons uitgebreid laten infor-

meren. En een afgevaardigde van de Cliënten-

raad is aanwezig geweest bij regiotafels over de 

Wlz. Aan deze tafels zaten ook zorginstellingen, 

gemeenten, het zorgkantoor en het CIZ, en er 

konden vragen gesteld worden aan het ministerie 

van VWS. Hierdoor kon de Cliëntenraad ook daar 

de belangen van cliënten behartigen.  

 

https://meet.jit.si/inloopclientenraadRIBWBrabant
http://www.ribwbrabant.nl/


Verhuizing hoofdkantoor 
Misschien hebben sommigen van jullie  

het al gemerkt, het hoofdkantoor van  

RIBW Brabant zit niet meer aan de  

Willem II straat. Na 12 jaar werd de huur  

door de verhuurder opgezegd, en daar- 

door is het hoofdkantoor verhuisd naar  

de Zuiderkruisweg 1 te Tilburg waar het  

vanaf 1 september 2020 gevestigd is.  

 

Er is goed nagedacht over de inrichting van het nieuwe pand 

waarin de verbinding een grote rol speelt. Zo is er één grote 

kantoortuin boven in het pand waar de verschillende diensten bij 

elkaar zitten zodat de lijntjes korter zijn en ze elkaar sneller 

kunnen benaderen. Ook team budgetbeheer (het voormalige 

financieel bureau) zit voortaan op deze locatie. 

 

Beneden is er een gezellige, open receptiebalie en natuurlijk mag 

het grand café niet ontbreken. De catering wordt er verzorgd door 

de deelnemers van restaurant Waanzinnig. Aan de andere kant 

op de begane grond is er een opleidingscentrum waar alle 

opleidingen en cursussen gegeven zullen gaan worden. Hierdoor 

wordt de huidige locatie aan de Taxandriaweg in Waalwijk in 

februari 2021 eveneens opgeheven. 

 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Alle cliënten, en hun naasten, die zorg aanvragen of ontvan-

gen, hebben recht op een cliëntondersteuner (Co). Deze zijn 

volledig onafhankelijk, en staan aan de kant van de cliënt. 

 

Je kunt natuurlijk je eigen begeleiding overal mee laten helpen, 

die kent je goed en weet wat je nodig hebt. Maar misschien heb je 

soms behoefte aan onafhankelijk advies. De Co is bekend met 

alle vormen van zorg in zijn of haar regio, en kan hierover advi-

seren. De Co luistert, kan meedenken en helpen naar oplossingen 

zoeken. Ook kunnen zij meegaan naar gesprekken, zoals 

bijvoorbeeld een indicatie- of keukentafelgesprek. 

 

Een Co kan gratis ingezet worden. Voor cliënten die zorg ontvan-

gen vanuit de Wlz, wordt een Co geleverd door het zorgkantoor. 

Alle andere cliënten kunnen een Co aanvragen via de gemeente. 

De Co wordt geleverd door een totaal onafhankelijke organisatie. 

Hoe dit alles werkt, waar je moet zijn, en hoe je een Co aan kunt 

vragen, vind je op de website www.clientondersteuning.co.nl/ 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ter informatie 
Rob Schaap maakt een podcast 

genaamd “de Pillencast” Het doel 

hiervan is om psychische stoornissen 

bespreekbaar te maken en zo het 

stigma tegen de doelgroep te bestrijden.  

 

Met de podcast wil hij een bijdrage 

leveren aan het bespreekbaar maken 

van medicatie, therapie en alles wat bij 

het leven met aandoening komt kijken. 

 

Hij zoekt hiervoor nog gasten die in zijn 

podcast met hem hierover in gesprek 

willen gaan. Lijkt jou dit wat? Meld je 

dan hier aan; pillencast.nl/aanmelden/ 

 

The healing scars project  
Bas Hindriks, aspirant lid van de cliëntenraad RIBW Brabant 

(beeldend kunstenaar en auteur) en Chris Oomes, voormalig 

stadsfotograaf van Tilburg (docent journalistiek aan de 

hogeschool Eindhoven) vormen samen de drijvende kracht achter: 

"the healing scars project". 

 

Het project is in het leven geroepen om de stigmatisering van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid weg te nemen. De omvang van het 

project is nog niet te bepalen... wellicht een documentaire, misschien 

een foto expositie.... Wie zal het zeggen? 

 

Op dit moment zijn ze hard aan het werken aan het samenstellen van 

een boekwerk met ca 15 herstelverhalen van mensen die deze stigma's 

elke dag moeten aanzien; horen en ervaren. Dit doen ze door mensen 

met foto's te portretteren en door middel van een interview, een 

herstelverhaal te schrijven, steeds in samenspraak met het model en 

dus ook de geïnterviewde. 

 

Voor dit project blijven ze steeds op zoek naar mensen die een geleef-

de ervaring/psychische kwetsbaarheid hebben en die het tof vinden om 

ook een andere kant van zichzelf te laten zien. Namelijk de kant van 

toekomstdromen,  

herstel en het heb- 

ben van de wens 

zich weer deel  

van de samen- 

leving te voelen.  

Zonder dat er  

stempels worden  

gedrukt op jouw  

geleefde ervaring,  

maar waar het  

"menszijn" bena- 

drukt wordt! 

 

Zie jij, net als  

Timo (op de foto),  

het zitten om op  

een mooie respectvolle wijze op de foto te worden gezet...., je verhaal 

te vertellen (zonder in detail te hoeven treden), geef je dan op bij Chris 

en Bas op onderstaand mailadres:  

healingscarsproject@gmail.com 

En volg hen op Facebook: healing scars project (Tilburg) 
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Even kort wat zaken waar de Cliëntenraad 

(CR) verder mee bezig is geweest en die 

we jullie ook graag willen laten weten. 

 

Een afgevaardigde van de CR heeft de pro-

blemen rond armoede en de gevolgen hier-

van voor cliënten ingesproken bij de gemeen-

teraad van Tilburg. Daarop vond hierover ook 

nog een gesprek met de wethouder plaats. 

 

We hebben problemen die ontstaan met het 

CAK bij veranderingen, zoals het overgaan 

van beschermd wonen naar ambulant wonen, 

geïnventariseerd en sturen deze naar het 

ministerie van VWS en de landelijke politiek. 

Doordat per 1 juli de nieuwe Wmcz (wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 

is ingegaan, moet er een nieuwe medezeg-

genschapsregeling tussen de Cliëntenraad 

en RIBW Brabant opgesteld worden. Hier zijn 

we druk mee bezig, en we hopen deze voor 

het eind van dit jaar af te hebben. 

 

De CR is akkoord gegaan met de fusie 

tussen RIBW Brabant en het financieel 

bureau. De reden waarom het financieel 

bureau een aparte stichting was is niet meer 

van toepassing, en zo konden er kosten 

bespaard worden.  

 

Ook heeft de CR afgelopen voorjaar opnieuw 

onderhandeld over de hoogte van de 

cliëntgelden (voedingsgeld en non-food geld).  

 

http://www.clientondersteuning.co.nl/
http://pillencast.nl/
http://pillencast.nl/aanmelden/
mailto:healingscarsproject@gmail.com

