
Uitnodiging 3 maart 2020 

10de Landelijke Ontmoetingsdag RIBW-cliëntenraden 

Thema ‘Eigenaarschap’ 



Uitnodiging Cliëntenraden RIBW’s  

voor de 10de landelijke ontmoetingsdag  

Thema: Eigenaarschap   

Met steun van de RIBW Alliantie heeft de Clientenraad Pameijer SP, samen met 

Alice Makkinga, het initiatief genomen tot het organiseren van de 10de landelijke 

ontmoetingsdag met als thema ‘Eigenaarschap!’.  

 

Graag verwelkomen wij u  dinsdag 3 maart 2020 in Centrum DJOJ,  

Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam.  

Inloop en ontvangst: 10.15 uur, aanvang programma: 10.45 uur  

Ingrediënten zijn:   

Elkaar ontmoeten en leren kennen;  

Versterken van je RIBW-netwerk; 

Leren van en met elkaar; 

Samen in gesprek over ‘Eigenaarschap!’.  

 

 

Aanmelden:  

Uw aanmelding ontvangen wij graag voor 17 februari 2020.  

Het aanmeldingsformulier treft u op www.alicemakkinga.nl  

Kosten € 30,- per deelnemer.  

De landelijke ontmoetingsdag is bestemd voor leden van  

Centrale Cliëntenraden van de RIBW’s in Nederland.  

Voor routebeschrijving zie: www.djoj.nl  

Programma  
 

10.15 uur Inloop, ontvangst en informele ontmoeting. Koffie, thee wat lekkers 

staat voor je klaar. 

10.45 uur Start programma 
  Welkom door Michel Tuin (voorzitter CR) en Arend Vreugdenhil  
  Voorzitter Raad van Bestuur Pameijer).  
  
 Op verkenning:  
 Wat betekent ‘Eigenaarschap’ voor jou/jullie?  
 Toelichting programma door Alice Makkinga.  
 
11.15 uur Eigenaarschap & Clientenraad (1ste ronde) 
 Zelf regie nemen, eigenaarschap en voortouw nemen? Wat werkt 

wel en wat werkt niet?    
 
Je kunt kiezen uit 6 workshops:  

 WMCZ 2018: Inspraak en medezeggenschap 
 Rol van de CR en de Wet verplichte Ggz  
 Invloed in de regio: GGZ, WMO en Wlz  
 Samenspel Clientenraad en ervaringsdeskundigen 
  De mat:  
 Valente: fusie RIBW Alliantie & Maatschappelijke Opvang 

 
12.30 uur Nu even niet 
  We genieten van een heerlijke netwerklunch met ruim tijd  
  voor onderling contact of een korte wandeling 

 
13.45 uur Reflectie door Marjolijn Heerlngs (Erasmus Universiteit)  
 op het thema ‘Eigenaarschap’,  tips en tools voor CR-leden.  
 
14.15 uur Eigenaarschap & Clientenraad (2de ronde)  
 
15.30 uur Wat neem jij mee van deze ontmoetingsdag?  
  Nog even napraten en vertrek 

http://www.alicemakkinga.nl
http://www.djoj.nl


 
Eigenaarschap & Clientenraad  

Korte inhoud workshops 
 
 
 
Samenspel cliëntenraad & ervaringsdeskundigen, Paola Buitelaar 
Deze workshop gaat over goede samenwerking tussen cliëntenraden  
en ervaringsdeskundigen. Hoe kan de ontwikkeling van ervaringsdeskundig-
heid cliëntenraden helpen? Ook besteden we aandacht aan hoe goede sa-
menwerking ontstaat vanuit de verschillende rollen en taken van zowel cliën-
tenraad als de ervaringsdeskundigen binnen een organisatie en elkaar ver-
sterkt! 

 
 
Bureau De Mat,  Jan Boogaarts & Leonie Steenbrink 
Wil jij je eigen verantwoordelijkheid leren nemen als cliëntenraadslid? En wil 
je je Raad van Bestuur professioneler benaderen en aanspreken op hun ver-
antwoordelijkheid? Volg dan de workshop Interactievaardigheden van Bu-
reau de Mat.  

 
Waarom een Lachyogaworkshop, Anne-Lone Jorgensen 
Omdat Lachyoga de stemming verhoogt, stress vermindert, het immuunsys-
teem versterkt, zorgt voor meer zuurstof voor betere prestaties, verbindt 
mensen en is vooral gezond. Fysiek, mentaal en emotioneel.   

 
Fusie tot Valente: versterking positie cliënten 
Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, 
komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie.  
‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper 
en getalenteerd. Welke kansen biedt de fusie om de positie van cliënten
(raden) te versterken? Hoe pakken we dit aan?  

Eigenaarschap & Clientenraad  
Korte inhoud workshops 

 
 
 
Wmcz 2018: Inspraak en medezeggenschap, Alice Makkinga 
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met nieuwe vormen van in-
spraak en medezeggenschap. De kernpunten van de Wmcz 2018 komen aan de 
orde, wat betekent de wet voor CR-en RIBW en we duiken in nieuwe vormen 
van inspraak.  

 
 
 
 
Rol van de CR en wet verplichte GGZ, Tonny van Hensbergen 
De bedoeling van de WvGGZ is de verplichte zorg zoveel mogelijk te voorko-
men, maar als het toch moet behoudt de cliënt zijn of haar rechten. Maak daar 
gebruik van! Hoe gaat jouw organisatie om met verplichte zorg? Wat betekent 
het voor de betrokken cliënten en hun omgeving? Is de verplichte zorg thuis 
een goed idee of wil je die zorg toch liever ergens anders ontvangen? 
 
 
 
Invloed in de regio door Nic Vos de Wael, Mind 
Een RIBW-cliëntenraad die de belangen van cliënten en bewoners goed wil  
behartigen zal ook over de muren van de eigen instelling moeten heen kijken. 
De toekomst van wonen, zorg en ondersteuning ligt deels in handen van andere 
partijen; bijv. de gemeente, woningcorporaties, het zorgkantoor.  
We verkennen welke partijen actief zijn in de regio, wat hun rol is en wat zij 
voor de cliëntenraad kunnen betekenen. We gaan specifiek in op de toegang 
van de Wet Langdurige zorg voor ggz-cliënten per 2021.  

 
 

 


