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In De IJsselhof ontdekken cliënten hun 

kwaliteiten, talenten en mogelijkheden 

De RIBW IJssel-Vecht begeleidt mensen met een psychiatrische of 

psychosociale beperking die om verschillende redenen niet zelfstandig 

kunnen deelnemen aan de samenleving.

De RIBW IJssel-Vecht is een onderdeel van de RIBW Groep Overijssel 

en staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, 

Werken en Welzijn.
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Het overbruggingshuis De IJsselhof aan de Wipstrikkerallee in Zwolle, is in december 2010 

geopend. De IJsselhof is een karakteristiek 19de eeuws pand aan de rand van de Zwolse 

binnenstad en is recent geheel gerenoveerd.
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Uitgaan van kansen en mogelijkheden
In De IJsselhof krijgen cliënten van de RIBW IJssel-Vecht drie maanden de tijd om te 

onderzoeken hoe ze hun leven willen vormgeven en welke begeleiding ze daarbij nodig 

hebben. Dit nieuwe concept moet voorkomen dat cliënten lang op wachtlijsten staan en 

ergens geplaatst worden waar ze vervolgens niet goed op hun plek zitten. Bijvoorbeeld 

omdat vooraf nog onvoldoende duidelijk is geworden wat hij of zij wil en kan.

Wat wil ik met mijn leven? Waar droom ik nog van? Wat heb ik nodig om mijn doelen te bereiken? 

Het zijn onder meer deze vragen die het startpunt vormen voor de samenwerking tussen de cliënt 

en de medewerker. Dat gebeurt in een hotelconcept; de cliënt concentreert zich gedurende zijn 

verblijf maximaal op zijn eigen traject en hoeft zich niet druk te maken over allerlei huiselijke 

beslommeringen. Mede daardoor kan hij in De IJsselhof zijn kwaliteiten, talenten en mogelijkheden 

ontdekken. Deze stemmen we af binnen de domeinen van wonen, werken en welzijn.

Na deze drie maanden heeft de cliënt een eigen plan uitgewerkt en is duidelijk wat er nodig is aan 

begeleiding in de toekomst. Bij de RIBW óf ergens anders.
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Oude dromen afstoffen en 
ruimte voor nieuwe wensen

We stimuleren cliënten om zichzelf te 

herontdekken en uit te gaan van hun eigen 

kracht. Om naar hun eigen rol en aandeel 

te kijken en naar het effect dat dit op 

anderen heeft. Dit geeft inzicht in de eigen 

kwaliteiten en zo wordt duidelijk hoe hij 

overkomt op anderen. Deze zelfreflectie 

en introspectie worden bevorderd in een 

cultuur waar cliënt en begeleider gelijk-

waardig zijn. De medewerker staat open 

voor feedback en ziet het belang in van 

persoonlijke groei.

Om cliënten te laten ontdekken wat hun  

kwaliteiten en interesses zijn, stimuleren we 

ze om diverse activiteiten te ondernemen. 

Ook maken wij gebruik van de expertise en be-

vindingen van andere instellingen. De IJsselhof 

werkt hiervoor intensief samen met wijkteams, 

ketenpartners en andere organisaties. Om dit 

alles te kunnen realiseren, hebben we een team 

dat goed inspeelt op de wensen van de cliënt. 

Het team bestaat uit verschillende disciplines. 

De kracht van het team zit in de diversiteit 

van functies, deskundigheid en persoonlijke 

betrokkenheid van de leden. 

Door de vraag te stellen: ‘Wat zou je heel graag 

een keer willen doen?’ worden oude dromen 

afgestoft. Ook maken we ruimte voor nieuwe 

wensen. Zo maken we samen de weg vrij voor 

herstel en empowerment. 

6

                .indd   6 07-12-2010   10:43:36



                .indd   7 07-12-2010   10:43:39



                .indd   8 07-12-2010   10:43:41



Wennen, vragen stellen en voorbereiden

De verblijfsduur van de cliënt bij De IJsselhof bedraagt drie maanden en is opgedeeld in drie 

fasen van ongeveer een maand. De fasen zijn uitgewerkt in doelstellingen, zodat de cliënt 

een leidraad heeft. Afhankelijk van het tempo van de cliënt, kan dit traject langzamer of 

sneller verlopen. 

Eerste periode (instroomfase) - introductie/oriëntatie/kennismaken/observatie

Tot rust komen, wennen aan de nieuwe situatie en kennismaken met de RIBW en andere instellingen. 

Tweede periode (doorstroomfase) - het onderzoeken en ontwerpen van een concept 

begeleidingsplan 

Afvragen ‘Wat wil ik? Welke omgeving, begeleiding en hulp heb ik nodig om goed te kunnen leven?’

Derde periode (uitstroomfase) - de voorbereiding op de overgang naar een nieuwe 

begeleidings-/woonsituatie

Alles klaarmaken voor de verhuizing naar de nieuwe woon- of verblijfssituatie. In deze maand moet 

veel geregeld en afgerond worden. 
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De IJsselhof
De IJsselhof heeft 14 appartementen, een eigen wasvoorziening, een eetzaal en een 

huiskamer. De appartementen zijn comfortabel ingericht en beschikken over een eigen 

douche en wc. Daarnaast beschikt het overbruggingshuis over werkkamers en een eigen 

keuken. Het gebouw straalt rust, ruimte en kwaliteit uit. 

De cliënt gaat tijdens zijn verblijf in De IJsselhof actief aan het werk aan de hand van de levens- 

gebieden wonen, werken en dagbesteding, leren en onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychisch en 

lichamelijk functioneren, zelfzorg, zingeving, familie (naastbetrokkenen) en sociale relaties.  

Er worden verschillende hulpmiddelen ingezet, zoals het kwaliteitenspel, vaardighedenspel of 

inspiratiespel. Ook is er ten behoeve van het begeleidingsplan een script met inspirerende vragen. 

Dit prikkelt de begeleider en de cliënt om zich te richten op de mogelijkheden in plaats van op de 

valkuilen.

Doordat huishoudelijke zaken geregeld zijn, kan de cliënt zich maximaal richten op zijn begeleidings- 

behoefte. Dit wil niet zeggen dat de cliënten zelf niets aan huishoudelijke activiteiten hoeven te 

doen; er is ook aandacht voor het aanleren of in stand houden van basisvaardigheden, afgestemd 

op de individuele vraag.

11

                .indd   11 07-12-2010   10:43:47



Centraal Bureau
Dr. Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle

Telefoon algemeen 
038 - 455 64 00

Telefoon Cliëntservicebureau
038 - 455 65 00

E: info@ribwijsselvecht.nl
I:  www.ribwijsselvecht.nl
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