
158 medivacature.nl

RIBW AVV biedt specialistische begeleiding aan 

volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar met een 

psychiatrische aandoening of ernstig psychosociale 

problemen. Bij RIBW AVV werken dagelijks ruim 600 

medewerkers om circa 2.400 cliënten te begeleiden  

bij het wonen, werken en leven vanuit thuis en binnen 

beschermd wonen. 

Herstelondersteunend werken
Samen werken we aan duurzaam herstel, in 2020 

willen we dé herstelspecialist in de wijk zijn. De kracht, 

mogelijkheden en eigen regie van de cliënt is hierin 

leidend. We werken hierbij vanuit de mogelijkheden 

van een cliënt. De ondersteuning vanuit het eigen 

netwerk van mensen is hierin belangrijk. We zijn pas 

tevreden als onze client met behulp van hun netwerk 

op eigen benen kan staan. Door samen te werken 

bereiken we aantoonbaar betere resultaten voor het 

herstel van onze cliënten. Onze ambitie naar de 

toekomst is dat we mensen met een beperking zo 

goed mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij. 

Dit doen we met de benodigde hulp aan huis. 

Onze ambities vragen om medewerkers die gespecia

liseerd zijn in ernstige en complexe psychiatrische en 

psychosociale problematiek. 

Ons motto: zijn wie je bent
Wij zijn ervan overtuigd dat wie werkt vanuit waar

den, altijd naar de mens blijft kijken. De mens achter 

de cliënt, de mens achter de samenwerkingspartners 

en de mens achter de collega. We werken vanuit de 

verbinding met de ander. In het contact met de ander 

kunnen zijn wie we zijn. Protocollen, handboeken en 

afspraken zijn hulpmiddelen, ons gezond verstand is 

leidend. 

We geloven in de kracht van onze medewerkers. 

Binnen RIBW AVV geven we de medewerker eigen 

regie in het werk. Je bent zelf en met je team verant

woordelijk voor je werk en de resultaten. RIBW AVV 

biedt haar medewerkers een evenwichtige werkplek 

met veel uitdaging. Samen kijken we hoe we jouw 

talenten in kunnen zetten. 

Werken bij RIBW AVV betekent een prettige en 

informele werksfeer met fijne, betrokken collega’s.  

We bieden ruimte tot opleiding en ontwikkeling in  

je werk. Je werkt in zelfstandige teams en krijgt veel 

eigen regie. De betrokkenheid bij onze cliënten is 

hoog. Dit is merkbaar in de sfeer van onze organisatie. 

Bij ons werken betekent ook dat je achter onze visie 

samen werken aan duurzaam herstel staat. 

    

 

Ineke Kwint werkt 9 jaar bij RIBW AVV. Ze begon als begeleider in Wolfheze. “Als je in dienst 

komt, word je direct opgenomen in een programma van training en kennismaking. Dat is goed 

georganiseerd en ik voelde me daardoor ook heel welkom in de organisatie. Ik heb de training 

Systematisch Rehabili tatiegericht Handelen (SRH) gevolgd en een cursus psychopathologie. 

Daar krijg je veel kennis en informatie.”

Krachtgericht vragen

“Na vijf jaar stelde mijn leidinggevende voor of ik rehab-coach wilde worden. Dan coach je 

collega’s op de toepassing van de SRH-methodiek. Het was een post HBO opleiding van 10 

maanden. Je leert daar vooral vragen te stellen: open vragen en krachtgerichte vragen. Door 

vragen te stellen ontstaat inzicht, ziet Ineke. “Ik merkte het in mijn werk als begeleider en 

coach. Dat zijn prachtige processen.”

Investeren in deskundigheid

RIBW AVV investeert in deskundigheid, dat kan Ineke beamen. “Je krijgt intervisie, bijscholing 

en de rehab-coaches nemen deel aan de verplichte coachdagen. Zeker als je lang in de praktijk 

zit, houdt dat je fris. En het is heel inspirerend om collega’s te horen vertellen over hun praktijk-

ervaringen.”

ribw arnhem & veluwe vallei

Thuis in de samenleving

Heb je vragen of wil je meer weten over werken bij RIBW AVV? Stuur een  
e-mail naar info@ribwavv.nl. Of bezoek onze website: www.ribwavv.nl 
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