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Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze 

werkwereld en ook de komende jaren zal dit zo 

blijven. Als Dimence Groep zijn we er tot nu toe goed 

in geslaagd om te participeren op alle ontwikkelingen. 

Dit maakt dat het goed is om ook actief met elkaar 

na te blijven denken over alles wat er om ons heen 

gebeurt en wat dit voor onze patiënten, cliënten, 

vrijwilligers en klanten betekent, en daarmee ook 

voor onze organisatie. Daarbij blijft het ook van 

belang om te blijven investeren in de samenhang en 

verbinding tussen de stichtingen van de Dimence 

Groep. Om deze redenen is het zinvol en zelfs nodig 

om nu te gaan werken aan een inspirerende visie 

over de nabije toekomst. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We zijn met een grote groep mensen aan de slag 

gegaan om te komen tot een gemeenschappelijke 

en inspirerende visie op de ontwikkelingen in de 

maatschappij en de rol van de Dimence Groep en 

de stichtingen daarin. We hebben als het ware een 

‘ontdekkingsreis’ gemaakt om er achter te komen 

op welke wijze we een betekenisvolle en innovatieve 

bijdrage kunnen leveren voor de komen jaren. Dit 

moet zowel de Dimence Groep als de stichtingen 

helpen om zich verder op grensverleggende wijze te 

kunnen doorontwikkelen.

Inspiratie

Dit deden we op een creatieve, out-of-the-box 

manier. We gingen samen op pad om inspiratie op 

te doen rondom de laatste trends, maatschappelijke 

ontwikkelingen en we zijn op bezoek geweest bij 

andere organisaties. Om vervolgens in strategische 

workshops de mogelijkheden voor het next level van 

de Dimence Groep te verkennen. 

De Beweging van Overvloed

De volgende stap die we hebben gezet was het in het 

leven roepen van een groep ambassadeurs. We zaten 

toen in de fase dat we next level een andere naam zijn 

gaan geven; ‘de Beweging van Overvloed’. We hebben 

de ambassadeurs dan ook overvloedverkenners 

genoemd. Deze verkenners gaan aan de slag met een 

tiental thema’s. Twee thema’s hebben we al in overleg 

gekozen: de school van overvloed en het sociale 

samenlevingsplatform. Deze thema’s moeten dus nog 

verder worden uitgewerkt. 

Waarom dit magazine? 

We hebben veel al gedeeld via e-mail en op 

intranet. Niet iedereen heeft deze artikelen gezien of 

gelezen. We vinden de Beweging van Overvloed zo 

belangrijk dat we hebben besloten om de artikelen 

te bundelen en het naar je huisadres te sturen. We 

hebben kosten bespaard door er voor te kiezen om 

dit jaar De Verbinding (het jaarverslag met interviews 

vanuit de verschillende stichtingen) niet naar je 

huisadres te sturen. We hopen dat je na het lezen 

van deze uitgave het blad gaat delen. Dus gooi het 

niet weg, maar geef het mee aan relaties, of leg het 

in de wachtkamers. Of bewaar het om nog eens na 

te lezen. 

Tot slot 

Het woord toekomstvisie zegt het al: we gaan 

werken aan een visie op onze gezamenlijke toekomst. 

Dit heeft grote betekenis voor ons allemaal en 

daarom vinden we het echt belangrijk dat er vanuit 

de verschillende onderdelen van de Dimence Groep 

actief wordt meegedacht. 

In dit magazine kun je lezen waar onze Beweging 

van Overvloed voor staat: een betere mentale 

gezondheid voor zoveel mogelijk mensen. En dat 

maken we mogelijk door overvloed aan kennis, 

ervaring, talent en ruimte te maken en te delen, 

samen met anderen.

Mee doen

We willen jullie dan ook heel hartelijk uitnodigen om 

mee te doen. Geef je op voor een van de thema’s, of 

misschien heb je zelf een idee dat perfect past bij de 

Beweging van Overvloed.

Samen met de verkenners, en met jullie, gaan 

we een voedingsbodem creëren waardoor onze  

beweging zichzelf in stand houdt en zich verder kan 

ontwikkelen. 

In dit magazine kun je lezen wat dat allemaal inhoudt. 

We wensen je veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

raad van bestuur,

Ernst Klunder en Herma van der Wal

Heb je vragen, opmerkingen of wil je 

ook meedoen? 

Laat het ons weten: deeljeovervloed@dimencegroep.nl
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Inzichten voor de toekomst

Het belangrijkste van dit traject is dat we van buiten naar 

binnen zijn gaan kijken en verbindingen hebben gemaakt 

met elkaar op belangrijke thema’s. 

Het eerste inzicht is de veranderende wereld. De 

industriële revolutie hebben we gehad. We bevinden ons 

nu, ook al zijn we ons daar nu misschien niet van bewust, 

in een netwerksamenleving. Nooit eerder konden mensen 

en kennis zich zo snel en in deze mate gratis aan elkaar 

verbinden. Oude structuren vallen om, deze passen niet 

meer in de netwerksamenleving. Deze transformatie 

biedt kansen. We moeten het niet zoeken binnen ons 

eigen speelveld, maar erbuiten. We moeten durven 

experimenteren. 

Ons tweede inzicht betreft de veranderende 

maatschappij. Mensen willen inspiratie en creativiteit. 

En ze vragen om oprechte aandacht. Ze willen 

vakmanschap. En slim gemak. Want de techniek helpt 

ons op vele fronten. Daarbij is ook speelsheid belangrijk. 

Speelsheid in onze vormgeving, maar ook in ons 

taalgebruik. Waar we naar streven is pure mensentaal. 

Een taal met gevoel en een knipoog. En we zijn op zoek 

naar het nieuwe samen. Eigenlijk moeten we meer gaan 

denken als een ondernemer en ook niet onbelangrijk: doen! 

Wat betekent dat nu voor ons? 

We hebben drie pijlers gevonden die ons op weg 

helpen naar een volgende stap. 

1. Onze principes: 

 We durven te delen

 We zijn oprecht nieuwsgierig naar elkaar

 We werken vanuit gelijkwaardigheid

 

2. Ons vakmanschap. Dat vinden we belangrijk. 

 We hebben een zogenoemde School van overvloed 

 bedacht. Die school is een stimulator op het gebied van 

 het delen van overvloed. En met overvloed bedoelen  

 we kennis, ervaring, talent en ruimte. Het is een 

 denktank en een opleidingsplek. Het is ook een

 innovatieplek voor zowel kleine als grote innovaties. 

3. Verder hebben we gedacht aan een ontmoetingsplek, 

 in de vorm van een Samenlevingsplatform. Wij zien dit

 als een plek waarin klanten en hun omgeving met elkaar

 in verbinding worden gebracht (zowel fysiek als online). 

Maar, eerlijk gezegd hebben we de School van overvloed 

en het Samenlevingsplatform nog niet verder uitgewerkt. 

Dat gaan we samen met de Overvloedverkenners op 

poten zetten en ze zijn als thema’s opgenomen voor de 

komende periode. 

Onze overtuiging en Doen!

We hebben verteld hoe de wereld en de 

maatschappij om ons heen veranderen en 

we hebben onze principes met je gedeeld. 

We komen nu bij de kern van ons verhaal. 

Dit is waar we in geloven en dit is onze 

belofte aan iedereen. 

Onze overtuiging: Wij geloven dat we, 

door het delen van overvloed, samen meer 

bereiken en dat persoonlijke groei ontstaat. 

Ons kampioenschap: Wij maken onze 

overvloed aan kennis, ervaring, talent 

en ruimte voor iedereen bereikbaar 

en beschikbaar. 

Kort samengevat: We gaan van ‘schaarste’ naar 

‘overvloed’, Van ‘hokjes’ naar ‘harten’ en van ‘we laten ons 

leiden’ naar ‘we laten ons zien’. 

Misschien klinkt het kinderachtig of geloof je niet in 

sprookjes. Maar samen kunnen we toveren!

In de zomer van 2016 zijn we gestart met een toekomstvisie 

voor de Dimence Groep. In het begin heette het traject Next 

Level: een stap om op grensverleggende en waardevolle 

wijze in de maatschappij echt iets te veroorzaken. We hebben 

veel gesproken met cliënten, patiënten, familie, vrijwilligers, 

medewerkers en onze raad van toezicht. 

Delen van overvloed

Het begin

Ruby Blom
Projectmedewerker, Vrijwilligers WIJZ

Ik ben overvloedverkenner geworden omdat ik 

een rol wil spelen in het verbinden en delen van 

de kennis, ervaring en mogelijkheden die alle 

stichtingen binnen de Dimence Groep hebben en 

tevens de samenwerking met de buitenwereld 

wil bevorderen. Bij mij kwam het talent 

‘ondernemend’ uit de test.
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Raad van bestuur over Beweging van Overvloed:

“Het is voor een groot 
deel de beperking die 
we onszelf opleggen …”

Het Overvloedtraject is van start 

gegaan. De coördinatoren zijn 

bekend en ook de 63 verkenners 

die zich hebben opgegeven om de 

‘reis’ te aanvaarden, staan al in 

de startblokken. 

De afgelopen periode hebben we een beeld 

geschetst van de reis die we hebben heeft 

gemaakt om helder te krijgen vanuit welk 

verlangen we de komende jaren willen gaan 

werken. Termen als ‘het delen van overvloed’, 

‘gelijkwaardigheid’, ‘persoonlijke groei’ en 

‘verbinden en loslaten’ staan in het verhaal 

centraal. Mooie termen, maar wat verstaat 

de raad van bestuur daar nu precies onder? 

Een gesprek met Ernst Klunder 

en Herma van der Wal.

Hoe gaan we dat doen? 

Allereerst vraagt dit alles dat we ons dagelijkse werk heel 

goed blijven doen. Zorgen dat we in  Nederland de beste 

zijn, maar ook dat we met elkaar in staat zijn vernieuwende 

projecten en programma’s vorm te geven, samen met 

patiënten, hun familie/naasten, vrijwilligers. Concreet 

betekent dit dat we die overvloed beschikbaar maken 

op een wijze die ertoe doet. Dat wij aantonen dat we de 

samenleving ‘mooier en beter kunnen maken’.

Op die manier worden we een netwerkorganisatie die 

openstaat voor en samenwerkt met andere organisaties. 

We maken tijdelijke en diverse coalities, ontmoetingsplekken 

en dienstverbanden mogelijk. De organisatie is dienstbaar 

aan de overtuiging. We laten ons niet meer vastzetten in 

rigide hokjes, vormen en normen.

We zijn op zoek gegaan naar zogenoemde 

Overvloedverkenners. Maar liefst 63 medewerkers 

hebben aangegeven verder te willen meedenken om 

de beweging op gang te krijgen. Op 7 juli kwamen de 

Overvloedverkenners voor het eerst bij elkaar. 

Samen met de verkenners en met jullie gaan we een 

voedingsbodem creëren waardoor onze beweging 

zichzelf in stand houdt en zich verder kan ontwikkelen. 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je 

ook meedoen? 

Laat het ons weten: deeljeovervloed@dimencegroep.nl

Ernst Klunder
Voorzitter raad van bestuur 

Dimence Groep

Ik ben overvloedverkenner geworden om de 

doodeenvoudige reden dat ik een belangrijke 

‘veroorzaker’ van het initiatief ben en het zo 

ontzettend leuk vind dat ik het voor geen geld 

ter wereld zou willen missen!

MIJN TALENT: 

Mijn talent volgens de test is 

‘resultaatgerichte strateeg’ (het is niet 

anders..).

Linda Schwering
Welzijnswerker sport, Sport, 

bewegen en leefstijl, WIJZ

Ik ben overvloedverkenner geworden, om 

te zorgen voor kruisbestuiving, niet in hokjes 

te denken, maar juist te verbinden, binnen 

de gehele Dimence Groep. Maak kennis en 

gebruik elkaars overvloed.

MIJN TALENT: 

Schrijven en buiten de lijntjes denken.
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Delen van overvloed

We steken gelijk van wal. Het delen van overvloed 

is een belangrijk speerpunt. Maar hoe moet een 

medewerker dit nu thuis, aan relaties of vrienden 

uitleggen? Ernst bijt het spits af: “Als je denkt in 

mogelijkheden die we hebben, dan zie je dat er 

veel talent, kennis en kunde is die je kunt delen 

met elkaar waardoor het voor iedereen beter 

wordt. Dat wordt nog niet systematisch gedaan.” 

Ernst geeft aan dat we nu nog te vaak denken 

in beperkingen en in schaarste. Herma vult aan: 

“Je kunt zo een hele lijst maken door te denken 

in beperkingen. Als je dat omkeert en je denkt in 

termen van overvloed dan gaat er een wereld voor 

je open die veel ruimte geeft. Volgens mij doen we 

het ook wel, maar zijn we er ons onvoldoende van 

bewust. Dat geeft ruimte en je merkt in gesprekken 

dat mensen daar blij van worden.”

Kleine dingen

Ernst is de mening toegedaan dat het vooral in kleine 

dingen zit. “Bijvoorbeeld de Parkdag die we op 9 

september op Brinkgreven hadden. Waar kunnen we het 

terrein voor gebruiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen 

dat mensen kunnen meegenieten van wat we te bieden 

hebben? Ook het delen van kennis met de buitenwereld. 

Dat gebeurt bijvoorbeeld op de afdeling ICT. Zij gaan kijken 

bij een andere organisatie en geven dan advies. Daar 

hoef je niet altijd meteen geld voor te vragen. Je maakt 

het beter voor anderen en daarnaast heb je er zelf ook 

plezier van.” Herma trekt het nog breder. “De samenleving 

stelt steeds meer vragen over de ggz. ‘Wat is een bipolaire 

stoornis’, ‘wat houdt autisme in’? ‘Hoe herken ik een 

depressie’? We hebben gemerkt dat, als je over dergelijke 

thema’s iets organiseert, er veel publiek op afkomt. Onze 

medewerkers vinden het leuk om daarover te vertellen. 

Maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld een 

Webinar waarin we vertellen over een onderwerp waarvan 

we veel kennis hebben.” 

Luiken open 

Zo te horen zijn er voorbeelden in overvloed. De essentie 

is dat we onze luiken verder open gaan zetten. Ernst 

wil benadrukken dat het niet betekent: ‘kennis is macht’. 

“Als de maatschappij een beetje verbetert door onze 

eigen inzet, hebben we er zelf ook profijt van. De 

discussie bijvoorbeeld over horizontaal toezicht. We 

delen onze kennis daarover gratis en voor niks. Als je iets 

voor anderen doet, doe je ook iets voor jezelf plus het 

geeft energie. Bijvoorbeeld de bijeenkomst die we over 

vluchtelingenproblematiek hebben georganiseerd voor 

andere organisaties. Daar zie je dat veel organisaties het 

prettig vinden dat wij dat organiseren en je ziet dat veel 

mensen heel enthousiast raken: ‘ik wil graag 

mee doen’. Omdat het hen raakt.” Herma heeft daar een 

verklaring voor: “Ik denk dat het de mensen raakt in hun 

eigen passie. Het vinden van je passie en maatschappelijke 

bevlogenheid, daar krijgen mensen energie van.”

Eigen bevlogenheid

Herma ziet het niet alleen als het vinden van je passie, 

maar ook dat we er niet aan ontkomen. “Die passie 

moeten we weten te vinden. Dat is onze opdracht. Die 

moeten we niet alleen vinden omdat mensen daar blij van 

worden, maar ook omdat de maatschappij de komende 

vijf jaar drastisch verandert in hoe we met elkaar omgaan. 

Het zal echt niet meer werken dat er van boven af 

wordt gezegd waar jij je passie vandaan moet halen of 

wat jij precies moet doen. Mensen moeten er weer op 

vertrouwen om met hun eigen inzichten en bevlogenheid 

de dingen te doen die nodig zijn. Dat hebben we een 

beetje afgeleerd. Zeker ook in de zorg waar alles maar 

maakbaar moest zijn. Je ziet elke dag dat het niet zo 

werkt. Cijfers worden overgewaardeerd. 

Ze zeggen vaak niets over het verhaal erachter.

Productie

Het moge duidelijk zijn dat Herma en Ernst gepassioneerd 

zijn over de Beweging van Overvloed. Maar je hoort 

de lezers denken: ‘Leuk verhaal, maar ik moet wel mijn 

productie halen. Ik ben gebonden aan allemaal regels. Hoe 

moet ik dat voor elkaar krijgen’? Ernst geeft aan dat het 

ook niet zo eenvoudig is. “Je kunt niet even een knopje 

omzetten.” Herma vult aan: “En dat het dan alleen maar 

Herma van der Wal
Raad van bestuur Dimence Groep

Ik ben overvloedverkenner geworden om de 

doodeenvoudige reden dat ik een belangrijke 

‘veroorzaker’ van het initiatief ben en het zo 

ontzettend leuk vind dat ik het voor geen geld 

ter wereld zou willen missen!

Mensen moeten er weer op vertrouwen om 

met hun eigen inzichten en bevlogenheid de 

dingen te doen die nodig zijn. Dat hebben we 

een beetje afgeleerd.

Als je denkt in termen van overvloed, 
gaat er een wereld voor je open 

die veel ruimte geeft.

Als je iets voor 
anderen doet, doe je 
ook iets voor jezelf 
plus het geeft energie.
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Wat houdt je bezig 
en wat kan ik voor 
jou betekenen?

leuk is.” Herma geeft aan dat het logisch is dat je productie 

moet maken om je salaris te verdienen. “Dat is misschien 

wel heel plat. Maar het is wel drie stappen te ver als we 

zeggen: ‘we willen zo vrij zijn dat het niet uitmaakt hoe we 

betaald worden’. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken 

naar de productiviteit van een team; dat hoeft niet voor 

een individu. Je zou kunnen zeggen: we hebben een team 

en met z’n allen werken we 5% meer en we spelen op 

die manier één iemand vrij zodat hij of zij zich dan vrij kan 

maken voor bijvoorbeeld zo’n webinar. Zo denken zit nog 

niet in onze organisatie.”

Leuk verhaal, maar ik moet 
wel mijn productie halen …

Andere vorm van denken

Ernst legt uit dat het erom gaat een beweging op gang 

brengen die niet denkt in termen van belemmeringen, 

maar om het willen denken in mogelijkheden. “Er zijn 

mensen die dit al heel goed kunnen combineren met een 

drukke baan en regels. Maar als we blijven zitten in wat 

ons allemaal vasthoudt, komen we nooit verder. Dus het 

begint met je af en toe te bevrijden van de beperkingen 

in je hoofd. Dat zagen we tijdens de sessies. Mensen zien 

allemaal schotten in hun hoofd. Ik vraag ze dan soms: ‘heb 

je wel eens een dergelijk schot gezien’? Nee, die schotten 

zijn er niet. Die bedenken we zelf. Er zijn wel regels, maar 

we besluiten zelf om ons aan die regels te houden of 

om ons erachter te verschuilen of niet samen te werken 

omdat we denken dat dat niet mag. Terwijl niemand ooit 

gezegd heeft dat je niet mag samenwerken. Het is voor 

een deel dus de beperking die we onszelf opleggen. En 

natuurlijk hebben we dingen op te lossen. Maar als je met 

een gedeeld perspectief ergens aan werkt, heb je ook de 

instrumenten in handen om het mogelijk te maken. Het is 

een andere vorm van denken.”

Gelijkwaardig

Een ander thema is gelijkwaardigheid. Waar hebben we 

het dan over? Ernst vindt dat daar veel te winnen is. “We 

denken wel dat we met z’n allen gelijkwaardig zijn, maar 

het wordt niet altijd zo gevoeld. Zeker bij onze klanten niet. 

Ze hebben het idee dat ze toch wel vaak gebombardeerd 

worden met professionaliteit. Het begint met oprecht 

nieuwsgierig te zijn naar wat de ander bezighoudt. Niet 

door te zeggen; ‘ik heb iets geleerd en dat ga ik met je 

delen’. Maar wel: ‘wat houdt je bezig en wat kan ik voor jou 

betekenen’? Het begint ermee om vanuit klantperspectief 

de vragen te stellen. Ik denk dat we hele mooie dingen 

doen, maar dat er tussen klant en professional nog een 

wereld te winnen is. Dat hebben we teruggekregen, zowel 

van cliënten als van medewerkers. Het verlangen om daar 

beter in te worden.” Herma ziet het ook in de organisatie 

tussen professionals. “Jij hebt kennis en kunde die heel 

waardevol is. De ene is welzijnswerker en de andere psychiater. Ze 

zijn beiden waardevol voor de maatschappij. Laten we beiden dan 

ook als waardevol, zonder hiërarchie, beschouwen. Gelijkwaardig is 

niet hetzelfde als gelijk. Het zit meer in het woord waardig,” besluit 

Herma. 

Ontwikkelen
Persoonlijke groei was altijd al belangrijk in de visie van de Dimence 

Groep. Herma: “Groei zegt iets over beweging. In ons oude motto: 

‘Dimence Groep helpt mensen ontwikkelen’ zit beweging. En een 

overtuiging. Niemand is bevroren. Niemand is een ding dat niet meer 

kan veranderen. Alle mensen kunnen zich ontwikkelen. Je kunt een 

kleine stagnatie hebben, of je nu een medewerker bent of een cliënt. 

We helpen je op weg. Niet iedereen kan even snel. Maar iedereen kan 

altijd veranderen. Dat is een overtuiging.” Ernst vult haar aan: “Het 

raakt ook aan onze kernactiviteit. Mensen helpen die onze hulp nodig 

hebben. Je ziet in discussies dat, als je het heel erg maatschappelijk 

maakt, iedereen zich afvraagt of we nog wel een organisatie zijn 

die zorg levert, of dat we een spinaziefabriek zijn geworden die 

filantropisch werk doet? Voor ons staat voorop: we helpen mensen 

en dat geldt voor mensen die al een rol hebben, maar ook voor 

mensen die heel kwetsbaar zijn. 

Het begint met je af en toe te 
bevrijden van de beperkingen in 
je hoofd

Tonnie Prinsen–Reinders
Klinisch psycholoog, team Angst 

en Stemming Zwolle

Mijn reden om overvloedverkenner te 

worden: omdat ik heel benieuwd ben wat wij 

met elkaar kunnen bereiken als wij een heel 

andere insteek kiezen. En daarnaast hanteer 

ik het motto van een gepensioneerde collega: 

wil je werkplezier houden, doe dan aan zoveel 

mogelijk pilots en nieuwe initiatieven mee.

MIJN TALENT: 

Netwerken
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Gerda Meuleman
Algemeen coördinator Inbalans Hasselt 

Ik ben verkenner geworden omdat ik mijn passie 

volg: openstaan voor een andere manier van 

leven, vernieuwend denken en doen!  

MIJN TALENT: 

‘Vertrouwen’
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Dat blijft. Dat is goed om je te 
realiseren. Voor mensen die 
ernstig ziek zijn, moeten we 
er altijd zijn.”

Verbinden

Tot slot de thema’s verbinden en loslaten. Dat raakt aan 

hoe we het gaan doen. Ernst legt uit wat daarmee bedoeld 

wordt: “We moeten zoveel mogelijk loslaten wat ons 

belemmert. Dat raakt aan die verontwaardiging waarbij 

we ons door het systeem laten leiden of door onze eigen 

structuur. Laten we proberen om de aandacht daarvoor 

kleiner te maken en de ruimte die dat oplevert wat groter te 

maken en zoveel mogelijk samen te doen. Over de schotten 

heen. Ook samen met onze klanten.” 

De beweging in de organisatie 
is eigenlijk veel belangrijker... 

Hoe nu verder? 

Wat gaan mensen ervan merken? Ernst geeft aan dat we 

na de zomervakantie onze definitieve overtuigingen gaan 

delen. Het van start gaan van de verkenners is belangrijk 

voor de komende tijd. Zij gaan de komende tijd aan de slag 

met de verschillende onderwerpen. Daarnaast gaan we 

werken aan twee grote projecten: de school van overvloed 

en een sociaal samenlevingsplatform. Herma: “We gaan veel 

ruimte creëren op de werkvloer om bij te dragen aan deze 

beweging. Door mensen te enthousiasmeren. Er staan nu al 

mensen te popelen om mee te doen. Er zullen misschien ook 

mensen geremd zijn om mee te doen en die hebben net een 

duwtje in de rug nodig. Of geënthousiasmeerd raken door 

collega’s.” Ernst tot slot: “Je wilt eigenlijk een voedingsbodem 

creëren waardoor dit zichzelf in stand houdt en zich verder 

kan ontwikkelen. Daar heb je veel mensen voor nodig. Dat kun 

je niet vanuit de top bedenken. Iconische projecten zijn het 

sociale samenlevingsplatform en de school van overvloed. 

Dat zijn concrete dingen. Maar eerlijk gezegd: de beweging in 

de organisatie is eigenlijk veel belangrijker ...” 

Gewoon patiënten als mens zien.

Hoe simpel kan het zijn

“Het is nu al een paar jaar geleden dat ik (Renze), laat 

ik haar Rianne noemen, sprak. Rianne was verschillende 

keren opgenomen geweest. Van langdurig wonen tot 

aan de crisisafdelingen. Overal zette ze de afdeling op 

stelten door dreigingen richting personeel, geweld op de 

afdeling, schade aanrichten op de afdeling etc. De laatste 

periode op een crisisafdeling had ze 16 uur per dag 1-op-

1-begeleiding door een extern bureau. De andere acht uur 

zat ze op haar kamer. Rianne was, zoals ik het noemde, ‘de 

schrik van de instelling’. Toen ze bij ons aangemeld werd, 

dacht iedereen: ‘Moeten wij haar overnemen? Kunnen we 

dat wel? Wat als ze bij ons datzelfde gedrag laat zien?’

Op de oproep waarbij we op zoek gingen naar een 

zogenoemde overvloedcoördinator kwamen maar 

liefst negen reacties. Wat een goede kandidaten. 

Uiteindelijk bleven er twee over. Renze van den 

Noort werd aangesteld als Overvloedcoördinator 

en Hanneke Hermkens als co-coördinator en 

achtervang van Renze. Wij vroegen beiden om een 

korte reactie te geven op deze nieuwe functies. 

Hieronder zie je het resultaat. In het dagelijkse 

leven is Renze teamleider bij Lorna Wing en 

Hanneke is gespecialiseerd Muziektherapeut bij 

Transfore. Een mooi duo! Hieronder vertellen ze 

waarom ze hebben gesolliciteerd.

Tinie Hendriks
Directeur bedrijfsvoering Transfore

Waarom overvloedverkenner: meedoen/

meedenken om als organisatie nog 

beter antwoord te kunnen geven op 

maatschappelijke vraagstukken.

MIJN TALENT: 

moedig(e) resultaten halen

Chiel Willems
Senior Inkoper, Dimence Groep

Ik heb me aangemeld om een bijdrage te 

leveren aan de toekomst van de organisatie 

en oplossingen te realiseren.

MIJN TALENT: 

Resultaatgericht
13
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Ruis 

Ik heb de persoonlijk begeleider gevraagd om Rianne op 

de crisisafdeling waar ze opgenomen was op te zoeken 

en vandaaruit het beeld van haar te vormen. Dus niet 

het beeld op basis alle ruis die er al ontstaan was. De 

betreffende persoonlijk begeleider is gaan kijken en was 

ervan overtuigd dat we bij ons met haar veel konden 

bereiken. Ze is bij ons gekomen en heeft de eerste drie 

maanden geen enkel incident laten zien. Ik ben toen met 

haar in gesprek gegaan. Ik vroeg haar letterlijk: ‘Rianne, kun 

je me uitleggen hoe het komt dat je bekend staat als ‘de 

schrik van de instelling’ en dat je hier geen enkel incident 

laat zien?’ O, zei ze, daar kan ik makkelijk in zijn: 

• Op de eerste afdeling waar ik opgenomen was, 

    werd ik als kind behandeld.

• Op de crisisafdeling werd ik als patiënt behandeld.

• Jullie behandelen me als mens!

Ik krijg nog steeds kippenvel als ik het hier over heb. Wat 

hebben we anders gedaan? Wat een effect! Voor mij is dit 

mijn WHY, mijn diepste drive waarom ik in de zorg werk en 

waarom ik in de Beweging van Overvloed wil investeren. 

Gewoon patiënten als mens zien. Hoe simpel kan het zijn, 

maar hoe weerbarstig is het in de praktijk!’

Wat zou ik dan willen doen?

Als je vanuit de mindset aan het werk gaat dat we 

patiënten als mensen zien, dan komen daar thema’s uit 

naar voren als gelijkwaardigheid, samen doen etc. Als ik 

dan kijk naar het eerder genoemde voorbeeld van Rianne, 

dan willen we toch met z’n allen dat er zoveel mogelijk tijd 

daadwerkelijk aan contact besteed kan worden? 

Logischerwijs moet er dan gekeken worden naar de 

administratieve last die er is: rapportage (hoe uitgebreid 

is verplicht/noodzakelijk), HACCP (we zijn geen restaurant 

maar een afdeling: wat is minimaal nodig om aan die eisen 

te voldoen), complexe aanvragen zoals CWO: versimpelen. 

Maar ook bestaande regels/protocollen onder de loep 

nemen: 

• Waarom mag ik, als ik de patiënt als mens zie, 

 niet een mens meenemen in mijn eigen privé auto? 

• Hoe kunnen we op de afdeling het afdelingsklimaat 

 meer benutten? Nu hebben we het niet over andere 

 patiënten maar hoe kan, zonder de privacy te  

 schenden, er wel meer gezegd worden zodat men 

 elkaar ook kan ondersteunen?

• Kookbudgetten etc. veel meer op maat aanbieden. 

 Nu is er de administratieve rompslomp, het moet 

 gehaald worden bij het secretariaat, afgetekend, 

 bonnetjes retour: kan dat niet eenvoudiger?

Energielek

Kortom: ik zou met de overvloedverkenners op zoek willen 

naar de energielekken in de organisatie. Hoe kunnen we 

die dichten en daarmee zorgen dat de overvloed zich weer 

ophoopt (net als bij een stuwmeer). Door bijvoorbeeld 

het energielek van de administratieve rompslomp te 

dichten houdt de verpleegkundig begeleider minimaal 15 

% meer tijd over. Nu besteedt de gemiddelde begeleider 

met een fulltime dienstverband bijna 11 uur per week aan 

administratie. Wanneer dit gehalveerd kan worden door 

te doen wat echt moet, in plaats van wat we onszelf 

opgelegd hebben, heeft de begeleider 5,5 uur per week 

extra tijd voor echt contact met de mensen met wie 

hij werkt. Bij een gemiddeld team van 18 FTE is dat 99 uur 

per week (oftewel 2,75 FTE extra tijd!). Wat een overvloed! 

En uiteraard willen we ook op zoek naar alle andere 

vormen van overvloed.

Hoe wil ik dat gaan doen?

Ik zie mezelf als de eerste volger om een beweging op 

gang te brengen. De raad van bestuur heeft als leider 

de eerste stap in gang gezet. Wat kan een leider zonder 

volgers? Ik spring graag met de raad van bestuur in het 

diepe om samen een beweging op gang te brengen. Graag 

wil ik als eerste volger op zoek gaan naar medevolgers. 

Als start wil ik graag iets eenvoudigs als eerste aanpakken 

wat ook tegelijk zichtbaar is. Dit kan per afdeling verschillen. 

Samen met de overvloedverkenners zou ik op afdelingen 

willen zoeken naar de grootste energielekken en deze 

dichten. Van het een komt het ander. Ik heb geen 

concreet plan waar ik naar toe wil werken. Dat is ook 

lastig bij een beweging. Een beweging vraagt voortdurend 

meebewegen. Om in de metafoor van het stuwmeer te 

blijven: als het water over de muur stroomt zal het gevolgd 

moeten worden en op onderdelen bijgestuurd. Daar waar 

risico’s gelopen worden door bijvoorbeeld dorpen die 

onderlopen, zal een nieuwe dam gelegd moeten worden.”

Hanneke Hermkens: 

“Ik verheug me op dit avontuur …”

“Toen vorig jaar de oproep kwam voor deelnemers aan de 

Beweging van Overvloed, heb ik geen moment geaarzeld 

en heb ik me opgegeven als ‘Dreamteam lid’. Na meer 

dan 40 jaar in de psychiatrie te hebben gewerkt, leek het 

mij een uitgelezen kans om te gaan onderzoeken hoe 

het ook zou kunnen. Het Dreamteam-traject was een 

zeer inspirerende, buiten de paden, energie gevende en 

ontdekkende reis en na afloop was het voor mij helder dat 

ik daarmee verder wilde.Ik besloot de stoute schoenen aan 

te trekken en te reageren op de oproep voor de functie 

van overvloedcoördinator. Zoals je weet, is Renze van den 

Noort dat geworden en ben ik gevraagd hem hierbij te 

ondersteunen. Dat heb ik met beide handen aangegrepen. 

Om samen met hem en alle overvloedverkenners de 

Beweging van Overvloed, zoals het inmiddels heet, 

gezicht en gehoor te geven, vind ik hartstikke leuk. Het 

coördinerende stuk is nieuw voor mij. Ik heb veertig jaren in 

de uitvoering gewerkt en het lijkt me mooi om in de ‘herfst 

van mijn carrière’ mijn nog immer aanwezige enthousiasme 

en hart voor de ggz op deze manier gestalte te kunnen 

geven. Ik verheug me op dit avontuur.”

Diana Schiele – Jansen
Manager HRM&D, Dimence Groep

Als je tovert zie je dingen die andere 

mensen niet zien. Ik ben overvloedverkenner 

geworden omdat het mijn talent is om 

mogelijkheden en kansen te zien.
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De drie V’s 
In de afgelopen periode spraken we over drie V’s: 

wat gaan we Verwerpen, wat gaan we Versterken en wat gaan 
we Verwerven? Hieronder zie je de antwoorden op die vragen. 

Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. 

Verwerpen Versterken Verwerven

•  Elkaars werk overdoen

•  Productienorm

•  Saaie omgevingen

•  Zorgtaal

•  Bureaucratie

•  Plaats-  en tijdbeperkingen

•  Betutteling

•  Gelijkwaardigheid

•  Gastvrijheid

•  Implementatiekracht

•  Hoge kwaliteit van zorg 
 en behandeling

•  Het verleggen van grenzen

•  Creativiteit / speelsheid

•  Datgene wat klanten 
 kunnen brengen

•  Delen

•  Ons distributienetwerk

•  Werken vanuit het hart

•  Leren verbinden

•  Elkaar vertrouwen

•  Leren toveren (het onmogelijke  
 mogelijk maken)

•  Ondernemerschap - moed / lef /
 rebellie - durf te vragen

•  Grenzeloosheid (geen fysieke /  
 mentale hokjes)

•  Pure mensentaal

•  Iedereen kan meedoen,
 iedereen is welkom

•  Ad hoc coalities

•  Samenlevingsplatform

•  School van overvloed

•  Delen van overvloed

•  Nieuwe business modellen
 (Health Bonds, First Aid  
 Mental Health, eigen  
 commerciële ondernemingen)

Ik werk graag mee aan de Beweging van 

Overvloed omdat ik zeer trots ben op ons 

mooie werk. Elke dag werken we samen 

met de mensen die bij ons aankloppen voor 

hulp aan een beter leven. Als hulpverleners 

lopen we daarin soms ook vast en nemen we 

systematisch te veel hooi op onze vork. Terwijl 

onze klanten, hun omgeving en sociale partners 

ook veel kunnen betekenen in het werken aan 

dat betere leven. Ik ben ervan overtuigd dat 

dit anders kan. Anders blijven wij overbelast, 

houden we wachtlijsten en houden we onze 

klanten teveel in de slachtofferstand.

Ik denk dat de sleutel zit in het mobiliseren van de 

overvloed van onze klanten/patiënten/cliënten. Zij kloppen 

bij ons aan omdat zij het alleen niet meer redden. Maar 

juist zij (en de mensen in hun omgeving) hebben het 

meeste belang bij een snelle en goede behandeling. 

Hoe harder zij meefietsen met de behandeling, waarbij 

zij bij voorkeur zelf aan het stuur zitten, hoe beter 

de behandeluitkomsten. Ook blijft het effect van de 

behandeling dan langer doorwerken, blijkt uit onderzoek. 

Dit betekent dat er veel werk door klanten zal moeten 

worden verzet buiten de therapiekamer: thuis, met behulp 

van digitale hulpmiddelen, in de bieb, op sportvelden en 

samen met familie en vrienden. 

Dit is voor mij de kern van de Beweging van Overvloed. 

Geloven in mogelijkheden én die waarmaken. Een grote 

verandering die alleen gaat lukken als we bereid zijn anders 

te gaan werken. Juist met behoud van onze expertise. 

Juist omdat ons vak ons lief is. Daarnaast denk ik dat er 

in ons welvarende land overvloed in brede zin aanwezig is. 

Een overvloed aan geld, tijd, interesse, nieuwsgierigheid, en 

aandacht voor elkaar. Niet bij iedereen natuurlijk maar wel 

bij veel mensen. Als we die overvloed en energie weten te 

richten kunnen we bergen verzetten. 

Investeren in goede geestelijke gezondheidszorg is 

een investering in de toekomst van alle mensen in ons 

werkgebied!

Sabien Raams, 

Lid kernteam Overvloed

Van schaarste naar overvloed

Sabien Raams
Directeur bedrijfsvoering Dimence

Ik ben overvloedverkenner omdat geestelijke 

gezondheidszorg geen kostenpost is maar een 

investering. In het leven van mensen, hun kinderen, 

de buurt en de samenleving in totaal. Het concept 

overvloed helpt om anders naar ons betekenisvolle 

werk te kijken.

MIJN TALENT: 

Mijn talent is het richten van energie.
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Hanneke Hermkens maakte

een verslag van de dag. Lees hieronder: 

Laat ik beginnen met vermelden dat het een zeer 

waardevolle en inspirerende dag was. Zelfs het weer 

werkte mee; dat straalde. We begonnen de dag met 

kennismaken met elkaar waarbij deelnemers hun talent 

(al dan niet verkregen uit de opdracht die ze van tevoren 

hadden gekregen) en motivatie om deel te nemen met 

elkaar uitwisselden.

Vervolgens kwamen er enkele sprekers:

Carlo van Kessel van Fresh Forward vertelde over de 

veranderende wereld, Society 3.0, van bezit naar gebruik 

en het ontdekken van nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Edwin Veekens, van ‘Gers’ uit Rotterdam, vertelde vanuit 

idealisme over het op gang brengen van een beweging, 

sociaal ondernemerschap en idealisme werkt. Greetje van 

Rees Vellinga vertelde over ‘Hoe gaan we om met tijd en 

energie? 

Waar zitten de kansen (geschiedenis, heden, nieuwe 

fase)?’. Renze van den Noort liet onze reis en visualisatie 

van het delen van overvloed zien en de animatiefilmpjes. 

Als laatste in de ochtend liet bureau Stunned de nieuwe 

huisstijl zien: zichtbaar en tastbaar maken van het thema 

‘Delen van Overvloed’, waar doen we het allemaal voor. 

De middag werd gestart met het zingen van een canon: 

‘De canon van de Beweging van Overvloed’. Iedereen liep 

door elkaar te zingen. Prachtig om te zien.

Hierna gingen de deelnemers uiteen in tien groepjes 

met elk een ander thema. Uit elk thema kwam een 

zogenoemde ‘Vlagvoerder’ die contactpersoon zal zijn voor 

de coördinatoren en die zal zorgen voor vervolgafspraken 

met de groep personen die zich bij het thema hebben 

aangesloten. 

Voor de Beweging van Overvloed hebben we twee mooie animaties gemaakt.

In een paar minuten tijd ben je helemaal op de hoogte. Op Intranet kun je de filmpjes vinden onder het menu Overvloed. 

Je kunt ook zoeken op Youtube naar Dimence Groep en je vindt daar de animaties. 

Het begin
https://youtu.be/bQpEd5g7VZI

Onze overtuiging en doen!
https://youtu.be/NGkrsEffAus

De overvloed
verkenners

verkennen elkaar
en de beweging

reportage

Op vrijdag 7 juli kwamen alle verkenners bij elkaar in Hotel Gaia te 

Diepenveen. Dat was een inspirerende dag. De ochtend bestond uit 

bijpraten over waar we nu staan en in de middag gingen de verkenners aan 

de slag met verschillende thema’s. Aan het eind van dit jaar gaan 

ze vertellen wat ze daarin bereikt hebben.
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Ieder thema ging aan de slag 
met Dromen en Doen

Dromen: Maak in 20 minuten van jullie thema een ‘Mindmap’. Schrijf rondom dit thema 

alle ideeën op die te maken hebben met je thema. Doen: Kies vervolgens samen vanuit dit 

thema wat je het komende half jaar gaat realiseren. Verderop in het magazine lees je wat 

de tien thema’s zijn en hoe daaraan de komende periode gewerkt wordt. Hierna heeft ieder 

groepje een korte presentatie gegeven en daarbij aangegeven wat ze het komende half 

jaar van plan zijn.

Daarna zijn er concrete afspraken per groepje gemaakt over het vervolg. Op 8 december 

is de volgende Dag van Overvloed gepland (locatie De Steerne, gebouw 18 op terrein 

Brinkgreven in Deventer). Ook werd huiswerk genoemd. Elke verkenner gaat het komende 

half jaar vijf mensen interviewen. En hij of zij neemt twee mensen mee naar 8 december. 

De dag werd afgesloten met een borrel.

Impressie 7 juli
Hotel Gaia

Diepenveen

Het traject heeft een eigen huisstijl zodat je altijd kunt herkennen 
dat het om deze beweging gaat. 

En tot slot. Dit zijn alle 
overvloedverkenners die die 
middag aanwezig waren. Helaas 
waren er een paar die zich 
hadden afgemeld. Zij staan dus 
niet op de foto. 

Hier zie je alvast een paar foto’s die 
we van alle overvloedverkenners 
hebben gemaakt. De reddingsboei 
symboliseert de O van Overvloed. 

In de pauze was het zeer inspirerend om even bij te kletsen 
en te genieten van het prachtige weer. 

’s Middags werd er hard gewerkt (dat kan prima buiten) 
aan de verschillende thema’s. In het magazine ga je 
daarover meer lezen. Ook werd die middag gekozen wie 
de vlagvoerders worden van de thema’s.
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1. School van Overvloed
 Esther Kluck 

 Nelleke van Beek

 Ashika Vroegop

 Martin Mennen

 Kitty Nijboer 

 Wilma Breider

 Pieter Kamsma

 Vlagvoerders: Tonnie Prinsen, Ivo Klomp en Dirk Dijkslag.

 Mentor: Herma van der Wal.

2. Samenlevingsplatform
 Hans Bunkers

 Emiel Godding, vlagvoerder

 Liesbeth Heemskerk

 Gillian Huijsse

 Cilia Huis in ‘t Veld

 Rita Kamphuis, vlagvoerder

 Ernst Klunder

 Jasper Wagteveld

3. Werk aan de winkel 
 Jasmijn van Buul

 Emile van den Bosch

 Jan Eleveld, vlagvoerder

 Geertje Grondel

 Karin Wijnberg

4. De ondernemersclub van de Dimence Groep  

 (overvloed aan geld genereren)

 Ruby Blom, vlagvoerder

 Erwin de Jong

 Sabien Raams

 Eef van de Vuurst

 Chiel Willems

5. Leren toveren
 Alex Breukelman

 Eleonore Jongejan

 Mischa Knippers, vlagvoerder

 Trees Smit

 Joyce van der Vegte, vlagvoerder

6. Eerste hulp   

 Nelleke van Beek

 Martin Mennen

 Kitty Nijboer

 Linda Schwering, vlagvoerder

 Aschika Vroegop

7. Overvloed aan bakstenen
 Tanja Dijk, vlagvoerder

 Linda Helthuis

 Tinie Hendriks

 Anne Varenbrink

8. Gedoe afschaffen
 Dhr. van den Berg

 Anita van de Haar

 Stefan Nijenhuis

 Birsen Tas

 Marieke van der Vloot van Vliet, vlagvoerder

9. Partners
 Heidi Berbee

 Jan van der Heide

 Joost Hemmen, vlagvoerder

 Greetje van Rees Vellinga

10. Black Box
 Gerwin Noltes, vlagvoerder

 Bas van Wel, vlagvoerder

 Dennis Boor 

 Nynke Samson

VLAGVOERDERS  Thema’s en deelnemers
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Karin Wijnberg
Adviseur servicelijn HRM, Dimence 

Groep 

De kans om actief nieuwe mensen 

te ontmoeten. Ieders kennis, talent, 

ervaring en ruimte ontdekken en 

omzetten in acties, waardoor wij 

samen sterker worden!

MIJN TALENT: 

‘Ik kan goed de lijnen uitzetten en de 

juiste toon zetten.’ 

Stefan Nijenhuis
Hoofd servicedesk HRM, Dimence 

Groep

 

Ik ben overvloedverkenner omdat ik 

geloof in de kracht van samenwerken 

en daarmee in de kracht van 

de Dimence Groep. Alleen door 

samen te werken, zijn we in staat 

om onze ambities in te vullen. Als 

overvloedverkenner lever ik daaraan 

graag een bijdrage. 

MIJN TALENT: 

 ‘organiseren’.

Ivo Klomps
Controller Dimence Groep

Graag zet ik mijn talent in om samen 

met aanvankelijk onbekende collegae 

mee te bouwen aan de Dimence 

Groep van de toekomst. Met als doel 

de Dimence Groep en mezelf verder 

te ontwikkelen.

MIJN TALENT: 

 ‘verfrissend creatief’

Alle deelnemers zijn op 7 juli op de foto gezet. En we hebben ze 

gevraagd waarom ze eigenlijk meedoen met de Beweging van 

Overvloed. De verkenners hadden ook een opdracht gekregen om 

uit te zoeken wat hun talent is. Op www.hettalentbedrijf.nl kun je in 

7 dagen ontdekken wat je uiteindelijke talent is. Leuk voor iedereen 

om deze test eens te maken. Elke dag krijg je een e-mailtje met een 

kleine opdracht. Op dag zeven weet jij wat jouw talent is. 

Door het hele magazine vind je enkele foto’s van Overvloedverkenners 

die aangeven waarom ze meedoen en wat hun talent is. 

DEELNEMERS

Tanja Dijk
Stafmedewerker, team Specialistisch 

Centrum Bipolaire Stoornissen 

Deventer

Om mezelf en het team waarvoor 

ik werk uit te dagen om buiten de 

kaders te denken en te ontdekken wat 

we allemaal kunnen delen!

MIJN TALENT: 

‘nuchterheid’ hoop ik dat we het 

‘dromen’ ook kunnen omzetten in het 

daadwerkelijk delen van overvloed.



24 25

 Jasmijn van Buul
Geestelijk verzorger/begeleider 

Dimence

Ik ben overvloedverkenner 

geworden om vanuit het 

team Geestelijke Verzorging 

mijn bijdrage te leveren 

aan een sfeer van licht en 

warmte, medemenselijkheid 

en enthousiasme binnen de 

Dimence Groep. Opdat we ons 

met hart en ziel blijven inzetten 

het best haalbare mogelijk te 

maken voor een kwetsbare 

groep mensen.  

MIJN TALENT:

‘Lichtpuntjes in mensen 

zien’ (figuurlijk dan) of ik 

ben de ‘lichtbrenger’, klinkt 

hoogdravend, een soort engel 

;-) 

Kitty Nijboer
Geestelijk verzorger i.o. 

Ik ben overvloedverkenner 

geworden, omdat ik graag 

een bijdrage wil leveren aan 

talentontwikkeling. 

Ieder mens heeft een plus en 

het is de kunst om die (werk)

omgeving/taken op te zoeken 

waar er een grote behoefte is 

aan het unieke dat jij van nature 

met je meebrengt. 

 

MIJN TALENT: 

‘ik ben de geboren bezieler’

Joyce van der
Vegte–Zengerink

Marktcommunicatie adviseur 

Dimence 

Waarom ik meedoe? 1 + 1 = 3. 

Samen kunnen we toveren!

MIJN TALENT: 

‘jongleren (in figuurlijke zin ;-)’

Eef van de Vuurst
Klinisch psycholoog/

psychotherapeut/cognitief 

gedragstherapeut/

emdr Europe practioner

Het is inspirerend om als 

overvloedverkenner mijn 

enthousiasme en verbindende 

vermogen in te zetten voor de 

Dimence Groep

Dirk Dijkslag
Beleidsadviseur Transfore

Ik ben overvloedverkenner 

geworden omdat ik er vast 

van overtuigd ben dat 

het beter is dat we ons 

focussen op het optimaal 

inzetten van de rijkdom aan 

mogelijkheden die we hebben 

en niet op de ook overvloedig 

aanwezige beperkingen en 

onmogelijkheden om de beste 

geestelijke gezondheidzorg te 

realiseren. 

MIJN TALENT: 

AutoCreaGankelijk (Autonoom 

denkend, creatief en 

toegankelijk)

Nynke Samson
Maatschappelijk werkende, 

Team FACT Deventer-Noord

 

Ik ben overvloedverkenner 

geworden omdat ik graag 

meedenk en altijd vol inspiratie 

zit en mijn fantasie daarbij zeer 

bruikbaar is...

MIJN TALENT:

‘Enthousiasmeren en 

doorzetten.’

Linda Helthuis
HRM-adviseur, Dimence Groep

Ik ben overvloedverkenner 

geworden omdat ik het leuk 

vind om in samenwerking 

verandering te realiseren.

MIJN TALENT: 

‘Verbinden, mensen in hun 

kracht zetten en meenemen.’

Alex Breukelman
Senior applicatiebeheer,

Dimence Groep

Je kunt wel denken: weer zo’n 

project.... Maar nu dacht ik: 

gewoon maar eens meedoen 

en proberen een bijdrage te 

leveren.

MIJN TALENT:

‘open-minded’

De reddingsboei 
symboliseert de 

O van Overvloed. 
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We vroegen de tien vlagvoerders van de 

verschillende thema’s of ze in het kort willen 

uitleggen waarmee ze aan de slag gaan en wat ze 

8 december terug laten zien aan de organisatie. 

Misschien denk je: daar wil ik ook graag een steentje 

aan bijdragen. Schroom dan niet en neem contact op 

met de vlagvoerder.  

 

Overvloed aan bakstenen
Deelnemers: Tinie Hendriks, Anne Varenbrink,  

 Linda Helthuis. 

Vlagvoerder:  Tanja Dijk. 

We gaan aan de slag met het Ronaldmcdonald-

concept dat al gebruikt wordt in de ziekenhuiszorg. Het 

is de bedoeling om ook op een van de Dimence Groep 

locaties eenzelfde concept te gaan aanbieden voor 

naastbetrokkenen van patiënten die bij ons verblijven. 

Ons idee is dat er een ruimte te realiseren zou moeten 

zijn waar naastbetrokkenen kunnen overnachten om 

zo dichtbij hun naasten te kunnen zijn. Een plek waar zij 

kunnen overnachten, maar ook werken, eten etc. 

Verder willen we meer naar buiten toe, meer de 

maatschappij in. Daarvoor hebben we de ‘Dimence Groep-

bus’ bedacht. Op basis van wat er elders al ontwikkeld is, 

willen we bekijken waar we mogelijk met ons idee kunnen 

aanhaken. De bus moet multifunctioneel worden zodat 

deze door veel mensen voor verschillende doeleinden 

gebruikt kan worden. Wat leveren wij op 8 december? 

Dat is natuurlijk nog even afwachten maar de bedoeling 

is om dan een uitgewerkt plan te hebben voor het 

Ronaldmcdonald-concept en meer duidelijkheid over de 

mogelijkheden voor een Dimence Groep-bus.

The Black Box-initiative
Deelnemers:  Dennis Boor, Nynke Samson. 

Vlagvoerders:  Gerwin Noltes en Bas van Wel.  

 

Wij gaan op zoek naar het onbekende en nog niet 

bedachte en uitdagende. We hebben geen idee waar we 

uitkomen, maar gaan proberen om te zoeken naar wat ons 

verder kan helpen. We geloven dat je soms niet iets 

nieuws vindt door alleen maar door te denken op het 

bestaande, maar juist door om te denken en te dromen 

over ‘Wat als het toch eens mogelijk zou zijn dat….’ We 

voelen ons verbonden met de tovergroep maar willen 

ons nog nergens aan binden. We gaan na de vakanties 

onszelf tijd gunnen om te dromen, te praten met anderen, 

om ons heen te kijken en onze gedachten de vrije loop te 

laten. We hebben geen idee wat we op 8 december gaan 

opleveren en willen ons daar ook niet door laten binden en 

dwingen. We gaan wel proberen dan iets te laten zien van 

onze zoektocht tot die tijd en zijn nieuwsgierig waar we zijn 

uitgekomen. 

 

Het samenlevingsplatform
Deelnemers:  Hans Bunkers, Liesbeth Heemskerk,  

 Gillian Huijsse, Cilia Huis in ’t Veld, 

 Ernst Klunder, Jasper Wagteveld. 

Vlagvoerders:  Rita Kamphuis en Emiel Godding

Het samenlevingsplatform is een platform waarin 

professionals, cliënten, klanten, vrijwilligers, familie en 

hun omgeving met elkaar in verbinding worden gebracht. 

Zowel fysiek als online. De vraag en het aanbod zijn 

altijd in relatie tot mentale gezondheid en vragen op het 

gebied van maatschappelijk functioneren. Het platform 

is toegankelijk voor iedereen die denkt iets te halen of te 

brengen. Dus overvloed delen pur sang! We hebben met 

elkaar gesproken over hoe een dergelijk platform eruit 

moet zien. Belangrijk is ook om andere thema’s een plek te 

geven op deze site (bijvoorbeeld de school van overvloed 

en de overvloed van bakstenen). De komende periode 

gaan we met elkaar in gesprek over wat je nu precies 

kunt halen en brengen op de site. Op 8 december laten 

we een demo zien van hoe het platform eruit zou kunnen 

zien. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied en moeten wij 

het wiel uitvinden? Of maken wij een top website waar 

niemand omheen kan? En wat betekent het voor onze 

online strategie en hoe verhoudt het platform zich tot alle 

andere websites die we hebben? Heel wat vragen waar 

de werkgroep zich de komende tijd over gaat buigen. 

Als je wilt meedenken, ben je van harte welkom. 

Meld je aan bij de vlagvoerder.  

Informatie vanuit de thema’s

Doe je mee?

Anne Varenbrink
Coördinator zorginnovatie & 

digitalisering, Mindfit

Ik vind dat we (meer) samen moeten gaan 

werken, en dat ook mogen (en niet 

beperkt worden). 

MIJN TALENT: 

Uitgaan van het goede

Jasper Wagteveld
lid cliëntenraad, team ondersteuning 

cliëntenraden

Overvloed deel je niet alleen, 

maar in co-creatie. 

MIJN TALENT: 

Co-creatie
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Werk aan de winkel
Deelnemers:  Karin Wijnberg, Jasmijn van Buul, 

 Emile van den Bos, Geertje Grondel. 

Vlagvoerder:  Jan Eleveld.  

 

We gaan de destigmatisering bevorderen door 

bekendheid met de sector te vergroten. We willen 

werkervaringsplekken aanbieden voor verschillende 

beroepsgroepen. Ook gaan we de sociale kaart 

op het gebied van werk, ervaringsplekken, stage 

en maatjesproject op orde brengen. We gaan 

marktonderzoek doen naar vraag en aanbod producten, 

diensten, ervaringsplekken, stages en werk. Tot slot 

willen we bestaande producten en diensten van de 

dagactiviteitencentra Dimence Groep in kaart brengen. 

Op 8 december is er een winkel/magazijn/werkplaats 

en een webwinkel waar reeds bestaande producten en 

diensten (dagactiviteitencentra Dimence Groep) worden 

aangeboden. Dan hebben we een digitaal plein waar 

producten en diensten zowel binnen als buiten Dimence 

worden aangeboden. We zijn dan vergevorderd met een 

Matchingsbureau voor een maatjesproject, werk, stage en 

werkervaringsplekken. En zijn er werkervaringsplekken voor 

verschillende beroepsgroepen.

Partners
Deelnemers:  Heidi Berbee, Jan van der Heide, 

 Greetje van Rees Vellinga.  

Vlagvoerder:  Joost Hemmen. 

 

Het zoeken van (ongewone) samenwerkingsverbanden. 

Hoe kunnen we meer met andere bedrijven 

samenwerken? Hoe kunnen we bedrijven op onze plekken 

huisvesten? Bijvoorbeeld een ICT-bedrijf waar 10% van 

het personeelsbestand bestaat uit mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Om te weten wat je voor 

de partners kunt betekenen, is het belangrijk dat je weet 

wat de identiteit is van de Dimence Groep. Woorden 

als ‘onderscheidend’ en ‘cliëntgericht’ kwamen bij ons 

op. De cliënt staat centraal en die zou veel meer regie 

moeten krijgen over het hulpverleningstraject. Mensen 

moeten zelf beslissen welke hulp ze willen inschakelen en 

welke partners hierbij eventueel betrokken worden. De 

hulpverleners van Dimence Groep zouden dus meer een 

gidsfunctie moeten krijgen. Een gids die een richting geeft 

en niet wijst hoe die weg exact gelopen moet worden. De 

relatie met de cliënt op basis van gelijkwaardigheid.

We hebben de ambitie uitgesproken om een 

samenwerking aan gaan met Humanitas, met als doel: 

het opzetten van een zorghotel. Dat is een plek waar men 

een time-out kan nemen. Wellicht dat Van der Valk hierin 

ook nog wat kan betekenen. Dimence Groep heeft heel 

veel vastgoed. Het idee is om daar ook een alternatieve 

bestemming aan te geven, wellicht samen met partners. 

We hadden ook nog een ander idee: Lopen op Recept, 

waarbij individueel met cliënten wordt gewandeld of 

hardgelopen.

In december moet er een ‘crazy’ hardloopevenement 

worden gehouden, in verschillende steden in Overijssel. 

Dit met als doel om het stigma dat heerst op en over 

psychische aandoeningen, te doorbreken. Vooral mensen 

die geen handicap hebben, zouden hieraan mee moeten 

doen. Uiteraard zijn onze cliënten ook welkom. Tweeduizend 

deelnemers is het streven.

Gedoe afschaffen 

Deelnemers:  Dhr. Van den Berg (ervaringsdeskundige), 

 Anita vd Haar, Stefan Nijenhuis, Birsen Tas. 

Vlagvoerder:  Marieke van der Vloot van Vliet.  

 

Vanuit de Beweging van Overvloed mogen wij ons 

bezighouden met een heerlijk thema: het afschaffen van 

onnodige regels en procedures. Regeltjes die ooit zijn 

bedacht om het werk overzichtelijk houden, zorgen bij 

medewerkers nu regelmatig voor veel frustratie. Hoe fijn is 

het, om dit soort regeltjes te kunnen afschaffen, zodat we 

in ons werk niet langer gehinderd worden door het invullen 

van formuliertjes of door het keer op keer (op keer) om 

toestemming moeten vragen bij een leidinggevende. 

Op alle fronten ervaren we veel medewerking vanuit 

het management en de ondersteunende diensten, om 

dergelijke procedures te versimpelen. Dit geeft veel 

energie! In oktober hebben we een bijeenkomst gepland 

voor ons groepje, waarbij het streven is dat er vanuit elke 

zusterorganisatie een medewerker aanwezig is om mee 

te denken en hierop verdere acties uit te zetten. Later dit 

jaar wordt er een inloopmoment georganiseerd voor alle 

medewerkers van de Dimence Groep die een idee hebben 

voor het zo gemakkelijk mogelijk maken van het werk en die 

dit ook graag in gang willen zetten. 

Naast het afschaffen van regeltjes, houden we ons ook 

bezig met het versterken en verwerven van hulpmiddelen, 

plannen, etc. die ons kunnen helpen bij ons dagelijks werk. 

Wat hebben we aan ondersteuning in huis, maar wordt 

nog niet (optimaal) benut? Hoe vinden we elkaar hierin?

Op 8 december presenteren we de resultaten tot nu toe. 

De ambitie die we tijdens de eerste dag van overvloed 

hebben genoemd, is dat alle leden van onze groep, 

minimaal drie acties hebben uitstaan die aansluiten bij 

bovenstaand thema. Het is fantastisch om te ervaren 

hoe de organisatie bezig is met deze verandering en 

wat er allemaal al loopt aan acties, al dan niet in gang 

gezet door de Beweging van Overvloed. Super! Mocht je 

naar aanleiding van dit bericht willen aansluiten bij onze 

‘afschafcommissie’, dan ben je van harte welkom!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leren Toveren (oftewel: TOVERVLOED!)
Deelnemers:  Alex Breukelman, Trees Smit, 

 Eleonore Jongejan. 

Vlagvoerders:  Joyce van der Vegte en 

 Mischa Knippers-Lelieveld.  

 

Ons thema is ‘Leren toveren’, wat vooral veel raakvlakken 

heeft met de draagkracht van medewerkers en teams. 

Hoe maak je het soms onmogelijke, tóch mogelijk? Hoe 

vergroot je je werkplezier, wat is hiervoor nodig? We gaan 

met jou op zoek naar je eigenheid, je passie. Want vanuit 

die basis kun je iets voor elkaar krijgen, écht iets voor 

de ander betekenen. En dat doen we op een speelse, 

verrassende manier, waar we nog niet teveel over gaan 

zeggen. Op 8 december zijn er twee concrete ideeën 

uitgevoerd om medewerkers meer in contact te laten 

komen met hun passie buiten of op de werkvloer. 

Geertje Gondel
Senior psychiatrisch verpleegkundige, 

team COA Schalkhaar

Laten we buiten kaders denken om te komen 

tot verrassend goede resultaten. 

MIJN TALENT: 

Gezond verstand
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School van Overvloed
Deelnemers:  Ivo Klomps, Dirk Dijkslag, 

 Tonnie Prinsen, Esther Kluck, 

 Nelleke van Beek, Ashika Vroegop,

  Martin Mennen, Kitty Nijboer, 

 Wilma Breider, Pieter Kamsma. 

Vlagvoerders:  Tonnie Prinsen, Ivo Klomp en Dirk Dijkslag. 

Mentor:  Herma van der Wal. 

 

De school van Overvloed heeft als doel het delen van 

kennis en ervaring. In het interview met Ernst en Herma 

kun je hier ook meer over lezen.  

 

Ons doel is het delen van onze kennis, ervaring en talenten, 

zowel naar binnen als naar buiten toe. Dit willen wij doen 

op de volgende manieren:

Geld inzamelen
Deelnemers:  Erwin de Jong, Sabien Raams, 

 Eef van de Vuurst, Chiel Willems. 

Vlagvoerder:  Ruby Blom

 

Deze club heeft zich als doel gesteld om 100.000 euro in te 

zamelen voor devices voor het samenlevingsplatform. 

Onze groep wil graag een overvloed aan geld en 

samenwerking/ binding met het bedrijfsleven creëren om 

onze cliënten en patiënten nog beter te kunnen faciliteren 

zodat zij zelf een grotere rol kunnen pakken bij hun eigen 

herstel. Wij zouden bijvoorbeeld graag een tablet ter 

beschikking willen stellen om hen met dit device betere 

mogelijkheid te bieden qua zelfstandigheid en meer naar 

buiten toe gericht contacten te leggen. Denk aan het 

zoeken van (vrijwilligers) werk, sociale contacten opdoen 

of onderhouden, een relatie aangaan etc. We willen graag 

ondersteunen in het “gewone”….

Daarnaast willen we graag genoeg geld genereren voor 

de aanschaf van een busje zodat we mensen kunnen 

vervoeren naar dagbesteding die niet direct op onze 

terreinen zijn. Wij zijn als groep ook van mening dat wij geld 

kunnen verdienen met onze kennis en producten en dat 

beter en meer moeten vermarkten. We moeten zelf ook 

ondernemender zijn. We gaan contacten leggen met het 

bedrijfsleven om tot een :”club van 100” te komen en we 

gaan een plan uitwerken waarin we juridisch en praktisch 

hebben afgetimmerd hoe we onze ambitie kunnen 

vormgeven. Daarnaast gaan we uitwerken hoe we met 

onze eigen kennis en producten geld kunnen verdienen 

om dit voor onze doelgroep in te kunnen zetten. Op 8 

december hebben wij een club van 100 ondernemers die 

de Dimencegroep wil ondersteunen. En dat niet alleen, 

we hebben ook ideeën voor nieuwe producten.

1.  Onze kennis beschikbaar maken voor publiek  

 (met kleine en grote bijeenkomsten; live en digitaal); 

 voorbeelden: “Dimence Groep Draait Door University” 

 (DGDDU) en “Publieksacademie”.

2.  De dag van overvloed: een inspiratiereis waarin je 

 meeloopt met een collega in een ander 

 bedrijfsonderdeel;

3.  Kennis delen middels het ‘overvloedprofiel’, zodat je 

 snel kunt zoeken naar mensen met specifieke kennis 

 en kunde;

4.  Het organiseren van Talentsessies, waarbij je meer 

 zicht krijgt op jouw specifieke talenten.

Op 8 december hopen wij onze eerste DGDDU-sessie 

te kunnen presenteren, en meer!

HET PLAN
Experimenteer een jaar lang met je team, gericht op werkplezier. 

Samen zullen we de kaders voor dit experiment vaststellen. En daarvoor hebben we jullie nodig! 

Onze eerste prioriteit is het maken van een plan van aanpak, dat nodig is voor de subsidieaanvraag. 

Vragen die we moeten beantwoorden, zijn: Wat kost het om een dergelijk experiment uit te voeren? 

Hoe vinden we een team? Wat zijn de minimale kaders? Zijn er nog meer belangstellenden voor dit 

experiment (zorgverzekeraars, pensioenfondsen)?

Ben jij een enthousiaste en kritische medewerker? 
Geef je dan op voor de denktank van het lab. Of ben je met je team enthousiast over dit idee? 

Meld je dan aan. Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Nelleke van Beek n.van.beek@stdekern.nl

Ida van Elk i.vanelk@dimencegroep.nl
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Ik ga fluitend 
naar mijn werk
Meedenkers en 
meedoeners gezocht!

Op 23 maart 2017 wonnen wij 

een prijs voor ons idee voor een 

zogenoemd werkplezierlab. 

Deze prijs biedt ons de 

mogelijkheid om voor het lab 

subsidie aan te vragen.
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Gerwin Noltes
Senior psychiatrisch 

verpleegkundige, team 

Workhome Deventer

Ik denk graag na over hoe 

we vooruit kunnen met de 

organisatie, hoe we dingen 

anders en beter kunnen doen 

en voel alle ruimte om dit 

als overvloedverkenner met 

vrijheid en eigen creativiteit 

te kunnen uitwerken. Binnen 

‘Blackbox’ hoop ik een manier te 

vinden om anderen binnen de 

organisatie ook deze ruimte te 

geven, want we hebben met z’n 

allen een overvloed aan goede 

ideeën. 

MIJN TALENT: 

‘Ideeën genereren’

Ashika Vroegop–
Jadnanansing

GZ-psycholoog, Kring 

Amersfoort, Mindfit

Ik ben overvloedverkenner 

geworden omdat ik op zoek ben 

naar oprechte verbindingen 

zodat we zo samen het werk en 

de maatschappij (de wereld) 

op positieve wijze kunnen 

verbeteren.

 

MIJN TALENT: 

‘Authenticiteit’

Eleonore Jongejan, 
Stafadviseur O en I,

team Onderzoek en Innovatie

Mijn talent is mensen 

enthousiasmeren voor die 

dingen waar ik blij van word, 

en ik wil dat talent heel graag 

ook in m’n werk kunnen 

inzetten. Meewerken aan 

echte vernieuwing van de 

organisatie, dus niet alleen in 

woorden maar juist in daden, 

waarbij ‘vertrouwen’, ‘lef’ en 

‘doorpakken’ sleutelcodes 

zijn. Daarvoor moeten we 

oude beelden loslaten, blijven 

omdenken en ‘tovervloed’ 

creëren. 

Mischa Knippers–
Lelieveld

Allround vakbegeleider, team 

Open Almelo, Dimence

Ik vind dat de ggz zich in een 

mooie ontwikkeling begeeft 

waarin samenwerking mag 

ontstaan op basis van 

ieders kracht in eigenheid. 

Graag zet ik mij in voor 

samenwerkingsverbanden 

tussen cliënten/familie/

vrienden/personeel en 

buurtgenoten, waarin mooie 

contactmomenten centraal 

staan en waar je energie van 

krijgt voor een bijdrage aan 

persoonlijke groei en herstel.

MIJN TALENT: 

‘Ontdekker van kracht in 

eigenheid.’

Rita Kamphuis
Corporate marketing- en 

communicatieadviseur Dimence 

Groep

Soms heb je als 

communicatieadviseur niet 

zoveel keuze of je nu wel of 

niet meedoet (het is immers 

je werk om mee te denken 

over de communicatie van een 

project). Maar de Beweging van 

Overvloed is wel een pareltje. 

Wat zou het mooi zijn als 

hierdoor een dialoog ontstaat 

in de organisatie. En dan niet 

over de term ‘Overvloed’ maar 

over de inhoud. Hoe deel jij jouw 

overvloed? Als dat ontstaat, is 

voor mij het traject al geslaagd. 

MIJN TALENT: 

‘Doorzetter’

Gillian Huiijsse
Stafadviseur O en I, team 

Onderzoek en Innovatie, 

Dimence Groep

We kunnen vernieuwender, 

sneller en aansprekender zijn 

dan we nu doen, zeker door 

inzet van nieuwe technologie! 

Loskomen, bewegen en elkaars 

krachten inzetten spreekt mij 

aan in deze beweging. 

MIJN TALENT: 

‘Creatief’

Wilma Breider, 
Directiesecretaresse Dimence

 

Overvloed betekent voor mij:

delen, dus ook delen van je 

eigen talent. In mijn geval: 

invoelend vermogen, waardoor 

ik verbindingen zowel binnen 

als buiten de organisatie kan 

faciliteren.

Anita van der Haar-
Nijland, 

Sociaal Psychiatrisch

Verpleegkundige i.o. 

Jeugd ggz

Ervoor gaan, dan kom je verder!

MIJN TALENT: 

‘Zorgzaam’

Thema’s:
Dromen en 

Doen



De Pikeursbaan wordt verbouwd en daarom zitten we 

met directie en staf van de WMO-divisie op dezelfde 

verdieping als ‘onze’ Jeugd ggz. Dat is fijn. Op onze 

normale plek op de vierde zitten we in fysiek opzicht 

te ver boven onze werkelijkheid. 

Ik haal cappuccino bij de automaat. Die staat in de 

wachtruimte. Goeie plek: dichtbij de cliënten en laat mij 

maar even lopen. Het secretariaat zit achter glas. Dan 

moet eerst het raam open voordat je wat kunt zeggen. 

Zonder glas zou je meer contact hebben. Er zitten immers 

altijd wel mensen. Soms alleen ouders, soms jongeren met 

hun mobieltje en ouders met kinderen en een kleurboek of 

iets om te spelen. Het zien en begroeten van onze cliënten 

motiveert: dáár doen we het voor.

Boven de spreekkamers branden rode lampen. Een 

beetje een gek signaal, maar het werkt wel. Door een van 

de dichte deuren klinken opgetogen stemmetjes. Een 

schaterlach. Als ik terugloop met mijn koffie gaat de deur 

open en de beide jochies stormen naar buiten.

Bij het maatschappelijk werk had ik een tijd geleden een 

mooi gesprek over onze missie. ‘Dat mensen mee kunnen 

doen’, zeiden we. Hum … dat woord vonden we wel een 

beetje versleten: meedoen. Zo’n woord kun je uitpluizen, 

op zoek naar de betekenis die erin zit. En wij kwamen uit 

op ‘dat je jezelf kunt zijn’. En niet in je eenzame geïsoleerde 

uppie, maar ‘dat je jezelf kunt zijn, samen met anderen’.

De jongens, onmiskenbaar broertjes, rennen voor hun 

moeder uit. We knipogen. Een rijk moment om te delen: 

‘Ik zie ik zie wat jij ook ziet en het is leuk!’. Twee kinderen die 

heerlijk zichzelf zijn. “Ik ben een Pokémon”, roept de een. 

“Piew!” De kleinste schatert. “En ik ben zwarte piet!”
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Jan van der Heide, 

communicatieadviseur van de 

WMO-divisie schreef onderstaande 

column. Wat betekent overvloed 

voor hem? 

Overvloed betekent voor mij ….

IK ZIE IK ZIE 
WAT JIJ OOK ZIET 

EN HET IS LEUK!

Jan van der Heide
communicatieadviseur Jeugd ggz

Ik ben overvloedverkenner omdat ik mijn passie 

én die van de organisatie wil delen met mijn 

collega’s en vervolgens met anderen ons heen. 

MIJN TALENT: 

Verbinden
35

Esther Kluck
Gespecialiseerd vaktherapeut, 

team Vaktherapie Ouderen

Positieve verbinding. Mensen in 

hun kracht zetten. Zoeken naar 

nieuwe mogelijkheden en out of 

the box denken

MIJN OVERVLOED IS:

‘Muziek’

Dennis Boor
Afdelingshoofd financiën en 

control Dimence Groep

Waarom overvloedverkenner? 

Als nieuwe medewerker 

van Dimence Groep (per 

01/06/2017) wil ik graag een 

steentje bijdragen aan het 

vormgeven van de toekomst. 

MIJN TALENT:

‘Enthousiasme’

Erwin de Jong
Budgethouder Techniek,

Dimence Groep 

 

Ik ben overvloedverkenner 

geworden omdat ik zie dat er 

overal overvloed is: kennis, tijd, 

ruimte, materiaal, enz, enz. Die 

overvloed ligt voor het grijpen 

maar we doen er niets mee 

omdat we van elkaar niet weten 

dat het er is.

MIJN TALENT:

‘Kennis van techniek.’

Greetje van Rees 
Vellinga

Directeur Mindfit

Overvloed is werken 

aan duurzame ggz, met 

gelijkwaardige relaties tussen 

betrokkenen, waarin klanten 

meer zelf doen en ggz 

professionals deskundige 

adviseurs zijn.

MIJN TALENT: 

‘Visie’
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