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De Beweging van Overvloed is een beweging 

van en voor patiënten, cliënten, medewerkers en 

andere betrokkenen binnen de Dimence Groep. 

De beweging is gebaseerd op de overtuiging dat 

we meer bereiken door onze kennis, ervaring, 

gebouwen/ruimte en talenten met elkaar te delen. 

Naast het lef om te delen, vraagt dit ruimte om te 

experimenteren, nieuwsgierig te zijn naar elkaar 

en te handelen vanuit gelijkwaardigheid. Onder het 

motto: ‘Overvloed deel je’ stimuleren we elkaar, 

niet alleen om met elkaar te praten, maar ook om te 

DOEN! Op deze manier hopen we meer te betekenen 

voor de samenleving. Een samenleving waar we 

middenin willen staan.

In juli 2017 zijn er een aantal thema’s benoemd 

waarin we Overvloed tot uiting willen laten komen. 

Werkgroepen hebben zich hiervoor in de afgelopen 

periode ingezet. Daarnaast is er creativiteit en 

energie gestoken in het delen van het gedachtegoed 

van de beweging, met als doel deze meer 

bekendheid te geven bij mensen binnen en buiten 

de Dimence Groep. Het thema van dit magazine: 

‘Overvloed zit in iedereen’ verwoordt daarbij een 

belangrijke overtuiging: Ieder mens of organisatie 

heeft, bewust of onbewust, Overvloed te delen. 

In dit magazine besteden we aandacht aan de 

Overvloed die we rijk zijn. Daarnaast is er ook 

aandacht voor het spanningsveld dat soms ervaren 

Voor je ligt het tweede magazine van Overvloed

Overvloed 
zit in iedereen 
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wordt tussen het denken in Overvloed en de 

ervaren krapte en schaarste op andere momenten. 

Een realiteit waarvoor we onze ogen niet willen 

sluiten, maar die misschien minder tegenstellingen 

bevat dan je aanvankelijk zou denken. Hoe vaak hoor 

je namelijk niet dat in gezinnen waar weinig geld is, 

de creativiteit hoogtij viert? Hopelijk raak je op dit 

punt geïnspireerd door de verhalen en interviews 

die je leest. 

Juist omdat er zo’n enorme Overvloed aan 

Overvloed is, is het moeilijk om keuzes te maken 

waaraan je aandacht besteedt in een magazine 

als dit. Wij realiseren ons dat we hierdoor niet alle 

initiatieven de aandacht en spotlights kunnen geven 

die ze verdienen. Zo lees je in dit magazine nog te 

weinig over de Overvloed van de vele vrijwilligers, 

die zich inzetten voor en binnen de Dimence Groep. 

We beloven dat we hieraan in een volgend magazine 

meer aandacht zullen besteden en vragen jullie 

om andere vormen van Overvloed die aandacht 

verdienen, bij ons aan te melden. 

Dirk Dijkslag, Hanneke Hermkens

Coördinatoren Beweging van Overvloed

deeljeovervloed@dimencegroep.nl



Mijn 
hart slaat 
een slag 
over van 

schrik

Blog Andrea
Dit jaar werden bij de Dimence Groep drie 

blogtrainingen gegeven voor medewerkers. 

Daarbij worden ze getraind in het schrijven van 

blogs; verhalen uit het dagelijkse werk die ons 

inspireren of aan het denken zetten. De verhalen 

worden gepubliceerd op de website van de Dimence 

Groep of op de website van een van de stichtingen. 

Heb ik jullie ooit bedankt?

Het is voor iedereen een enerverende dag geweest. 

Alle verpleegkundigen zijn, ironisch genoeg, druk 

bezig om de rust op de afdeling te herstellen. Ik 

sta op het punt naar mijn kamer te gaan, als ik zie 

dat één van mijn patiënten zich opvallend verdacht 

gedraagt. Ik besluit mijn geplande administratieve 

werkzaamheden nog iets langer uit te stellen en, 

op basis van een onbestemd onderbuikgevoel, mijn 

patiënt op te zoeken.

Ik loop patiënt achterna en klop ferm op de 

slaapkamerdeur. Geen gehoor. De deur zit op 

slot. Een onbehaaglijk gevoel bekruipt me. Ergens 

in mijn achterhoofd hoor ik zacht de stem van de 

afdelingspsychiater doorklinken, die bij elke nieuwe 

opname hardop benadrukt dat opnames geen 

garantie voor suïcidepreventie zijn.

Ik waarschuw de patiënt dat ik de kamer binnenkom, 

iets wat ik uit privacyoverwegingen zelden doe, voor 

ik de deur van het slot draai. Ik stap een donkere 

kamer in. Terwijl mijn ogen wennen aan het duister, 

voel ik adrenaline mijn bloed ingepompt worden. Mijn 

hart klopt in mijn keel.
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Nog voor mijn ogen helemaal gewend zijn aan het 

duister, zie ik de contouren al - die van een levenloos 

lichaam op de grond. Mijn hart slaat een slag over 

van schrik. Zo snel als ik kan, handel ik naar bevinden, 

en roep ik om hulp. Binnen enkele seconden word ik 

omgeven door doorgewinterde verpleegkundigen, 

die precies weten wat ze moeten doen. Ik zet een 

stap naar achter. “Het is nog niet te laat”, hoor ik de 

verpleegkundigen geruststellend tegen elkaar en mij 

fluisteren. “Patiënt zal overleven ...”

In een iets hoger tempo dan gebruikelijk loop ik terug 

naar mijn kamer. Het is de eerste keer dat ik een 

suïcidepoging van zo dichtbij meemaak. Ik neem 

plaats achter mijn bureau. De adrenaline stroomt 

mijn lichaam uit en ik word overspoeld door een 

golf van vermoeidheid en verdriet. Een traan valt 

geruisloos op mijn kladblok. Een genadige traan, op 

de eerste plaats, voor mijn veel te lieve patiënt wiens 

leven te zwaar is om het aan te kunnen.

Maar ook een traan voor het verpleegkundig team 

en het werk dat de teamleden elke dag, in alle 

bescheidenheid, doen. Als dagelijks aanspreekpunt 

op een afdeling leren zij patiënten het best kennen. 

Ze vormen een band, winnen vertrouwen, maken 

grapjes, observeren, begeleiden, verzorgen.

Zij zijn de mensen die agressie moeten afwenden, 

of - soms dagen achtereen - suïcidepogingen 

verijdelen en doorgaan met de orde van de dag, 

omdat dat in het belang van het herstel van alle 

andere patiënten is.

Zij zijn de mensen die deze patiënten, die ze zo 

goed hebben leren kennen, als eerste dood zullen 

aantreffen na een geslaagde suïcide. Die hierdoor, 

vanzelfsprekend, zelf ook aangedaan zijn, maar de 

zorg voor de rest van de patiënten hier niet onder 

laten lijden. Maar, bovenal, zijn zij de mensen, die na 

zo’n suïcidepoging ook nog even bij mij langsgaan, 

op mijn net iets te snel dichtgetrokken kamerdeur 

kloppen, en met oprechte zorgzaamheid navragen 

hoe het mij vergaat ... alvorens ze hun eigen werk 

hervatten. Want dat werk - het samen zorgen voor 

mensen - waar verdriet en vreugde elkaar in hoog 

tempo afwisselen, dat gaat te allen tijde door.

Wat er ook gebeurt.

 

(N.B. Privacy van patiënten is gewaarborgd, 

herkenning berust op toeval.)

Van: Andrea Dorresteijn

arts in opleiding tot medisch specialist (psychiater)

Gepubliceerd op 27 februari 2018

5

Illustratie: Lies Koning



6

Overvloed: 
Gaat het om 
een mindset 
of tellen alleen 
de resultaten?

Bij de start van de Beweging van Overvloed 

werd een aantal zogenoemde Overvloedthema’s 

vastgesteld. Doel hiervan was het vertalen van 

de Overvloedgedachte in concrete resultaten. 

Inmiddels - ruim een jaar later - is een aantal mooie 

doelen bereikt, door de werkgroepen, maar ook 

daarbuiten. Andere dingen komen moeilijker van 

de grond. Moeten we nu vooral blij zijn met wat 

er wel is gerealiseerd, of teleurgesteld over (nog) 

niet verwezenlijkte ambities? Of … gaat het binnen 

de Beweging van Overvloed eigenlijk helemaal 

niet zozeer om de resultaten, maar vooral om een 

collectieve verandering in mindset? 

Overvloedcoördinatoren Hanneke Hermkens en 

Dirk Dijkslag gingen erover in gesprek. 

Dirk: 
“Of het bij de Beweging van Overvloed gaat om 

een mindshift of om resultaten? Ik denk dat dit een 

schijnbare tegenstelling is. Als je doet wat je altijd 

deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus om nieuwe 

mooie ambities te realiseren, is een verandering in 

mindset nodig. Als dit echter niet leidt tot een aantal 

resultaten, is het moeilijk om de energie en het 

enthousiasme vast te houden. Beide zijn dus nodig.”

Hanneke: 
“Ja dat denk ik ook. Maar ik denk dat het wel een 

kwestie van lange adem is, waarbij je echt overtuigd 

moet zijn van het feit dat denken vanuit Overvloed 

ervoor zorgt dat je samen meer voor elkaar krijgt. 

In die zin hebben we het tij mee, want er is in 

toenemende mate behoefte aan verbinding en het 

daadwerkelijk ‘iets’ kunnen toevoegen.”

Dirk: 
“Deze tegenbeweging op toenemende 

individualisatie van de afgelopen jaren, zie ik ook, 

ja. Die behoefte brengt wat mij betreft ook een 

verantwoordelijkheid en vraag om moed met zich 

mee. Je kunt niet alleen maar schreeuwen vanaf 

de zijlijn dat het anders moet en - zoals je in de ggz 

veel ziet - dat we ‘kapot gaan aan administratie en 

regeldruk’ en vervolgens op je handen blijven zitten.”

Hanneke: 
“Eens. Overigens snap ik wel dat het voor mensen 

soms moeilijk is om ruimte in hun hoofd en hart te 

creëren en te denken in Overvloed, terwijl ze in de 

dagelijkse praktijk zaken meemaken die daar in hun 

beleving haaks op staan.”  
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Dirk: 
“Zeker, dat wil ik ook niet wegmaken hoor! 

Maar ik zie het ook als een van onze belangrijkste 

taken als Overvloedcoördinatoren om samen met 

alle andere Overvloedverkenners mensen aan te 

moedigen om ervaring en kennis te delen, initiatieven 

te ontplooien, te durven experimenteren. Ondanks, 

of misschien juist wel vanwege, die schaarste in tijd 

en ruimte die ze soms ervaren. Ook hoop ik dat we 

mensen, voor zover dat nog nodig is, los kunnen 

weken van het denken in oude, vaak vastgeroeste, 

structuren waaraan ze veiligheid en (schijn)

zekerheid ontlenen. Het zou mooi zijn als mensen 

de ontwikkeling richting een netwerkorganisatie - 

waarin in toenemende mate tijdelijke verbindingen 

worden aangegaan tussen mensen die gezamenlijk 

iets moois kunnen realiseren - vooral als een kans 

kunnen zien en niet als een bedreiging.”

Hanneke: 
“Nou inderdaad. Het helpt enorm als je daarbij het 

denken in vaste rollen kunt loslaten. Patiënt of cliënt 

zijn is een rol, maar de mens achter de patiënt 

vervult nog veel meer waardevolle rollen. Hetzelfde 

geldt voor hun naasten en voor medewerkers 

van de Dimence Groep of een medemens in de 

samenleving.  

Mijn ervaring is dat, wanneer je mensen vraagt 

wat ze drijft, je vaak ook een Overvloed aan kennis 

en ervaring aantreft. Overvloed waarvan mensen 

zich vaak niet bewust zijn, omdat het voor hen heel 

normaal is. Door de juiste mensen op het juiste 

moment op de juiste plek bij elkaar te brengen, kun 

je geweldig mooie dingen met elkaar doen. Dingen 

die je niet voor elkaar had gekregen als je altijd blijft 

doen wat je al deed.” 
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De Beweging van Overvloed is nu zo’n twee jaar 

bekend in de organisatie. Veel medewerkers zijn 

nauw betrokken en zetten zich in voor allerlei 

activiteiten en denken mee om het gedachtegoed 

te verspreiden. Hanneke Hermkens, coördinator 

van de beweging, is er vanaf het prille begin bij 

betrokken en sprak veel medewerkers. Enthousiaste 

medewerkers, maar ook collega’s die niet lopen te 

juichen en die uitgesproken kritisch zijn. Wat maakt 

nu dat de ene collega bijna een ‘believer’ is geworden 

en een andere collega een ‘non-believer’? Misschien 

moeten we twee van zulke collega’s eens bij elkaar 

zetten. Wat gebeurt er dan? Slaan ze elkaar de 

hersens in, ontstaat er verbaal geweld, of wordt  

de soep niet zo heet gegeten als deze soms lijkt te 

worden opgediend? We nemen de proef op de 

som. Hanneke bracht Patricia van Wijngaarden, 

psychiater bij Dimence (we noemen haar voor het 

gemak maar even de ‘non-believer’) en Geertje 

Grondel, voorzitter Centrale Ondernemingsraad 

en senior psychiatrisch verpleegkundige bij het 

COA in Schalkhaar (we noemen haar meer even de 

‘believer’) bij elkaar.

Irritatie
Op tafel staan koffiebekertjes in de stijl van de 

beweging met daarop de drie principes van de 

Beweging van Overvloed. Hanneke gooit maar gelijk 

een vraag in de groep: “Patricia, wat dacht je toen je 

die bekertjes zag?” Patricia, lachend: “Ik dacht: wat 

een leuke kleurtjes ….. Zo kijk ik dus.” Waarop ze snel 

vervolgt over wat Overvloed bij haar verder oproept: 

“Toen ik de eerste berichten zag, dacht ik: Oh God, 

daar gaan we weer. Hoe kun je in een tijd waarin je 

de dingen bijna niet voor elkaar krijgt, over Overvloed 

praten? In mijn beleving staat dit ver af van datgene 

waarmee we op de werkvloer bezig zijn. Realiseer je 

Believer

“Wat mij aanspreekt 
is van hokjes naar harten.” 
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Non-believer 
“Ik denk dan: 

gaan we bomen knuffelen …”

je eigenlijk wel hoe het hier gaat? Dat betekent niet 

dat je geen dingen kunt doen. Maar dat contrast 

is iets wat ik dan zie en wat bij mij dan wat irritatie 

oproept.”

Geertje luistert aandachtig en vraagt Patricia: “Hoor 

ik dan goed dat jij geen ruimte voelt om daar wat 

mee te gaan doen?” Patricia: “Ja, dat klopt en wat 

het bij mij ook oproept, is dat sommige mensen daar 

dan uren instoppen en wij hier intussen niet weten 

hoe we alles aan elkaar moeten breien. Dat staat 

dan zo ver van elkaar af. Snapt het management 

het dan niet, vraag ik me dan af.” Maar Patricia 

benadrukt daarbij: “De gedachte op zich vind ik 

helemaal niet slecht! Maar het is de timing en de 

manier waarop en die roepen bij mij wrevel op.” 

Bomen knuffelen
Patricia wil nog wel iets noemen over waar haar 

irritaties zitten: het woord Overvloed. “Ik denk dan:  

getver, gaan we dan ook bomen knuffelen …?” 

Waarna ze zichzelf corrigeert: “Ik snap heus wel dat 

dat niet bedoeld wordt. Maar het blijft wel hangen 

bij mij.” Geertje vraagt of ze zich heeft verdiept in de 

beweging. Daar is Patricia eerlijk in: “Nee ik heb wel 

iets voorbij zien komen. Maar hoe kan ik nu tijd vrij 

maken voor iets waar ik eigenlijk geen tijd voor heb 

als ik niet eens tijd heb voor mijn gewone werk?” 

Oprecht nieuwsgierig
Geertje ziet het anders: “Ik zie de Beweging van 

Overvloed als iets dat je verweeft in je dagelijkse 

werk. Dus helemaal niet iets waar je extra tijd 

voor moet hebben. Als je het hebt over delen van 

Overvloed, dan durf ik wel te stellen dat jij dat ook 

doet. Ik heb bijvoorbeeld gezien hoe jij een cursus 

gaf over verslaving. Ik heb je horen spreken. Jij 

bent oprecht nieuwsgierig naar je cliënt, je hebt 

het beste met de cliënt voor en je durft heel goed 

een gebaand pad te verlaten. Ik denk dat jij daarin 

ver kunt gaan.” Geertje als een echte believer 

van Overvloed: “Dat is de kern. Kijken hoe je over 

grenzen kunt gaan. Mijn cliënt heeft dit nodig en 

welke talenten heeft de cliënt? En zoals ik jou heb 

zien werken, doe jij dat al.” Patricia geeft ruiterlijk toe: 

“Dat is ook wat mij aanspreekt aan de beweging. En 

het klopt dat ik het dus al doe. Maar als ik zie hoe de 

organisatie soms met werknemers doet, dan staat 



het er nogal eens haaks op. Dan worden er juist 

hobbels opgeworpen. Je moet vooral binnen de 

paden en kaders blijven, naar mijn gevoel. En daar 

word ik dan zo moe van.” 

Van hokjes naar harten
Geertje geeft niet op: “Wat mij aanspreekt in de 

beweging is juist het denken in ‘van hokjes naar 

harten’. We hebben allemaal onze opleiding en dit 

vak gekozen om het vanuit ons hart te doen. Dat is 

mooi als je dat met elkaar nastreeft. Dat geeft juist 

ruimte om op zoek te gaan naar andere wegen.” 

Patricia geeft niet snel op: “Ik zou zo graag zien dat 

het management dan ook kritisch naar hun eigen 

rol kijkt. Hoe vertalen zij de Beweging van Overvloed 

naar hun werk richting de medewerkers? Op de 

werkvloer heb ik het gevoel dat er al heel veel 

gebeurt.” 

Voorbeeld 
Geertje vraagt of Patricia een voorbeeld kan 

noemen waar ze tegenaan loopt. Het is al een 

tijdje geleden, toen ze nog bij de Verslavingskliniek 

werkte. Vol enthousiasme vertelt ze: “Het was hartje 

zomer en het was een ramp. Zo druk en onderbezet 

waren we. We zijn bij elkaar gaan zitten, met de 

vraag: “Jongens wat kunnen we doen? We werden 

heel creatief. Bedachten zelf allerlei oplossingen. 
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Iedereen had er plezier in. We hadden het gevoel 

dat we het samen deden. We werkten knetterhard, 

maar stonden er wel samen voor. En we hadden 

lol.” Ze vervolgt wat minder enthousiast: “Dat is 

misschien wel wat ik nu dan mis. Laat mensen het 

zelf bedenken en geef ze de ruimte. Dat is volgens 

mij Overvloed pur sang! Want als het management 

die zomer had gezegd; zo gaan we het doen want 

dit zijn de regels, dan was iedereen in de weerstand 

gegaan. Daar ben ik heilig van overtuigd.”

Beheersmatig
Patricia concludeert: “Het idee van de Beweging 

van Overvloed is helemaal niet verkeerd. Echt, 

daar ligt het niet aan. Als je hulpverlener bent, dan 

omarm je dat. Maar als je als organisatie dit wilt, 

zul je als management ook anders moeten gaan 

aansturen. Daar ben ik van overtuigd. Nu is het veel 

te beheersmatig en out-of-the-box oplossingen zijn 

moeilijk om voor elkaar te krijgen.” 

Geertje is positiever gestemd en ziet dat daarin 

wel verandering gaat komen: “Het is gelukkig ook 

de tijdgeest. De regels en dat beheersmatige daar 

wil de hele maatschappij van af. Je hoort dagelijks 

in de media dat het anders moet en gaat worden. 

Niet alleen bij ons, maar overal in de zorg en in de 

maatschappij. Onze Beweging van Overvloed is 

ook geen traject maar een beweging. Het heeft 

tijd nodig. Het systeem werkt ons nu tegen. Maar 

daarbinnen moeten we meer ruimte krijgen en 

vooral nemen. Concrete voorbeelden vind ik de 

verhalen op intranet; de Juweeltjes. Daarin wordt 

duidelijk beschreven wat nu eigenlijk de essentie is 

van de beweging. Dan merk je dat mensen zeggen: 

oh bedoel je dat? Dat doe ik eigenlijk al en ik 

weet nog wel wat voorbeelden.”

Lange adem werk
Aan het einde van het gesprek komen we tot de 

conclusie dat de believer en de non-believer eigenlijk 

helemaal niet zo ver van elkaar af zitten. En dat ze 

elkaar zeker niet de hersens hebben ingeslagen. Ze 

komen tot de conclusie dat het soms ook heel erg te 

maken heeft met wat voor soort werk je doet, wat 

je discipline is en in welk team, afdeling of stichting je 

werkt. 

Hanneke vat samen: “Wat ik wel mooi vind om te 

horen - en daar gaat de beweging om - is dat het 

gaat om waarom we ook alweer met z’n allen die 

hulpverlening ingingen en wat het maakt dat het 

nu zo leuk is? In plaats van dat het alleen maar die 

85% norm is. Eigenlijk moet je tegen wil en dank die 

ruimte zelf maken. Ik denk dat het helpt als je dingen 

blijft aanpakken vanaf de werkvloer en buiten de 

paden blijft lopen. Want dat is de enige manier om 

te veranderen. En het klopt. Dat is soms lange adem 

werk. Dat geloof ik zeker…”

Interview: 

Rita Kamphuis



2017. Een collega van het Forensisch FACT-team 

eet een hapje bij Food Dock in Deventer. Ze was 

eigenlijk niet van plan om ‘uit eten’ te gaan, maar 

dit gebeurt, omdat ze net uren bezig is geweest 

om eten te regelen voor een patiënt die een aantal 

‘domme dingen’ heeft gedaan. Ze komt in gesprek 

met twee ondernemers die een kraam hebben in 

Food Dock in Deventer en vertelt over het pijnlijke 

contrast dat ze ervaart. Haar gesprekspartners zijn 

onder de indruk en begrijpen ook dat het voor deze 

mensen geen vanzelfsprekendheid is om uit eten te 

gaan. Zij nodigen daarom enkele medewerkers en 

maximaal 20 patiënten uit om een keer te komen 

eten. Op hun kosten. Wat begint als een nerveuze 

bijeenkomst (diverse patiënten geven aan nog nooit 

uit eten te zijn geweest en niet goed te weten hoe 

zich te gedragen) wordt een super gezellige avond, 

waarin iedereen met alle egards wordt behandeld 

die gasten toekomt. Het effect van de avond is nog 

steeds op een positieve manier merkbaar in het 

contact tussen patiënten en hulpverleners.

Winde Hofstra

Sociaal Juridisch Dienstverlener bij Transfore. 

Food Dock 
trakteert patiënten
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Een interview 
over Overvloed, 
waarin het woord 
Overvloed 
niet één keer 
is genoemd

“Om zelfvertrouwen te krijgen, 
heb je vooral ruimte en tijd nodig.”

Ze zijn twee markante mannen op het Brinkgreven-

terrein in Deventer, Henk Brinkman en Peter.

Henk is medewerker beveiliging en Peter patiënt bij 

Transfore. Maar juist met deze beschrijving doe je 

beide heren schromelijk tekort. Ze doen veel meer 

dan het terrein ‘beveiligen’ en ‘patiënt zijn’. Henk en 

Peter hebben beiden een groot hart voor dieren en 

wie regelmatig op Brinkgreven komt, weet dat ze hier 

- ook buiten kantoortijden - vaak voor in touw zijn. 

Ze verzorgen, bouwen hokken en brengen andere 

mensen in contact met de geiten, ezels, herten en 

andere dieren. 

Henk vertelt dat hij Peter heeft voorbereid op 

dit interview, omdat hij het soms lastig vindt om 

mensen te vertrouwen. Tijdens het gesprek blijkt 

hier vrij weinig van. Zeker als je even door de eerste 

wat norse blik heen kijkt, zie je een man die graag 

wil praten. “Dat is niet altijd zo geweest, maar het 

gaat de laatste tijd stukken beter”, zegt Peter. Henk 

bevestigt dit volmondig. “Peter komt uit een gezin 

met het motto ‘niet lullen maar poetsen’. ‘Nee’ 

bestond niet en je grenzen aangeven was dus heel 

lastig.” Juist dat laatste is voor Peter wel belangrijk, 

omdat hij regelmatig lichamelijke klachten heeft, die 

hij serieus moet nemen. Juist dit soort dingen maakt 

dat de samenwerking tussen beide heren uitermate 

goed loopt. “We weten wat we aan elkaar hebben 

en ook dat we elkaar kunnen en durven aanspreken; 

dat werkt fijn samen”, stelt Henk. Toen Peter enkele 

jaren geleden op het terrein kwam wonen, wilde hij 

zo snel mogelijk aan het werk: “Ik moet niet de hele 

tijd binnen zitten; dat is niks voor mij.” En na enkele 

weken is hij begonnen met de dierverzorging op het 

terrein. “Ik ben iemand die dingen leert door ze in de 

praktijk te doen.” Peter vertelt ook dat hij binnenkort 

gaat kijken of hij weer naar school kan. Dat zal best 

lastig worden, omdat hij niet goed is in leren uit een 

boek, geeft hij aan. 

14
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Van leerling naar leermeester
Samen met de trajectbegeleider van Peter bij 

Transfore hebben Peter en Henk afgesproken dat 

Peter op school altijd kan kijken wat er wél mogelijk is. 

Bij de praktijkonderdelen voorzien ze namelijk geen 

problemen. Sterker nog: in een paar jaar tijd is Peter 

gegroeid van leerling naar leermeester. Zo leert hij 

als Veluwse boerenzoon zijn Rotterdamse huisgenoot 

nu ook de kneepjes van het vak. “Een paar weken 

geleden hebben we samen de schapen geschoren; 

dat ging best goed”, zegt Peter. Henk vult aan: “In 

het begin vonden ze het best spannend hoor. Ze 

waren ook bang dat ze de schapen misschien pijn 

zouden doen. Ik heb toen gezorgd voor een minder 

grove schaar waarmee je normaal koeien scheert. 

Ik heb ze de schaar gegeven en gezegd dat ze het 

best kunnen als ze maar voorzichtig zouden zijn.” 

Het resultaat: alle schapen geschoren zonder er ook 

maar één te verwonden. En hier zit ‘m volgens Henk 

nou ook juist de kneep: “Om zelfvertrouwen te krijgen 

heb je ruimte en tijd nodig. Veel van onze klanten 

kunnen zo ontzettend veel, maar ze moeten wel de 

ruimte en de tijd krijgen om het te laten zien.” 

Vertrouwen
Tijdsdruk is in die zin dus een vijand van veel 

patiënten. Zonder deze tijdsdruk kan Peter ook zijn 

medepatiënten van Lorna Wing (patiënten met een 

vorm van autisme) veel dingen leren in de praktijk. 

Peter zegt er wel eerlijk bij dat hij het soms lastig 

vindt om zijn geduld te blijven bewaren, omdat hij 

wel eens bang is dat het niet goed gaat als hij het 

niet zelf doet. Maar ook dit punt is bespreekbaar 

en er wordt aan gewerkt. Dat het vertrouwen in 

Peter zowel als persoon, maar ook in zijn kunnen 

groot is, blijkt wel uit het feit dat Peter, wanneer 

Henk op vakantie gaat, zijn telefoonnummer krijgt. 

“Hij weet dat hij me, als het nodig is, altijd kan bellen; 

de sleutels hoef ik hem niet te geven, die heeft hij 

al”, stelt Henk. Ook van de hoveniers op het terrein 

krijgt Peter zonder probleem de grasmaaier te leen. 

Henk: “Ze weten gewoon dat ze hem van Peter niet 

verhabbezakt terugkrijgen.”

Waardering
Peter werkt op dit moment aan zijn terugkeer 

naar Apeldoorn of een plek in de buurt van zijn 

geboortegrond. Maar, zo stelt hij: “Ik zal het hier 

nog best gaan missen hoor.” Als aan Peter en Henk 

gevraagd wordt wat er nog gedaan kan worden om 

patiënten en hun kwaliteiten nog meer tot bloei te 

laten komen, zijn ze duidelijk. Er mag af en toe nog 

wel wat meer waardering zijn voor het vele werk 

dat door patiënten wordt verricht. Peter en Henk 

geven aan dat zij natuurlijk ook zien dat het lang 

niet iedere patiënt lukt om een bijdrage te leveren, 

of dat sommigen het gewoonweg niet doen. Maar 

juist daarom is het belangrijk om, wanneer het wel 

gebeurt, te laten zien dat je dit waardeert. Juist 

deze waardering stimuleert enorm en zorgt weer 

voor nieuwe initiatieven. Peter vult verder aan: “Het 

zou ook fijn zijn als er ’s avonds meer activiteiten op 

het terrein zijn. Bijvoorbeeld dat de sportzaal open is. 

Veel mensen blijven toch op dit terrein, maar hebben 

vaak weinig te doen.” Peter en Henk herkennen ook 

de andere kant: dat er soms wel activiteiten zijn en 

dat er dan weinig gebruik van wordt gemaakt. Maar 

ook hiervoor geldt misschien wel dat je vooral ruimte 

en tijd nodig hebt om zaken letterlijk en figuurlijk in 

beweging te zetten.

Interview: Dirk Dijkslag

Er mag af en toe nog wel wat meer 
waardering zijn voor het vele werk 
dat door patiënten wordt verricht.”



Speel de Overvloedbingo; kruis de woorden aan die je hoort in gesprekken. 
Wat is jouw conclusie?

Gezamelijke 
pauze 

Initiatief 
nemen Juweeltje(s) Creativiteit

Wijsheid Delen Inspiratie Durf / lef Trots Eigenheid

Kennis & 
Expertise Tovervloed

Afschaf-
commissie Lummeltijd

Waardevol /
waarde-
gedreven

Van buiten 
naar binnen

Netwerk-
samenleving

Experi-
menteren

Oprechte
aandacht Speelsheid

Persoonlijke
groei

Ondernemer-
schap

Samen-
werken Doen!

O V E R V L O E D

B I N G O

16
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Gezamenlijke 
pauze 

Administra-
tieve lasten Tijdgebrek Gebrek aan 

erkenning

Werkdruk 
Vaste rollen 

en 
rolpatronen

Hokjes 
(denken) Wantrouwen Rigiditeit / 

rigide Bureaucratie

Betutteling
Het wiel 
opnieuw 
uitvinden

Angst “Ja-maar“

“Lukt niet” / 
“kan niet“

“Zo doen 
we dat”

Waan van 
de dag Klagen 

“Dit moet er 
veranderen“ 
i.p.v. “Dit ga 

ik helpen 
veranderen“

Denken 
zonder 

doen

“Ik weet 
niet of dat 
wel mag“ 

Frustratie Regelgekte Ongelijk-
waardigheid

SCHAARSTE
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Een prullenbak bij elk bureau; 

IS DAT NODIG?

Paola van Zanten vond van niet. Paola werkt als 

schoonmaakster van Asito bij Dimence Groep. Ze zag 

elke dag veel prullenbakken met slechts een propje 

papier of een klokhuis daarin. 

“Ik moet dan het zakje vervangen, omdat 
het anders gaat stinken. Maar het is wel 
doodzonde hoor! En ook nog eens slecht 
voor het milieu.” 

Ze trok haar stoute schoenen aan en verwijderde 

in overleg, nota bene in het bestuursgebouw, de 

prullenbakken van de kantoren. Niet iedereen was 

hier direct blij mee, maar zo stelt Paola: 

“Het is vooral een kwestie van gewenning. 
Een paar passen lopen naar een meer 
centraal opgestelde afvalbak is toch geen 
bezwaar? Desnoods leg je je bananenschil 
eerst op een schoteltje.” 

Inmiddels zijn de meeste mensen, op een enkeling 

na, al helemaal gewend. En zo zie je maar weer dat 

er overal ruimte is voor initiatieven en dat je soms 

gewoon moet Doen! 
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Ervaringspagina 
Overvloed zit in iedereen. Waar zit die van jou?

Deel het op deze pagina en geef dit magazine een persoonlijk tintje. 
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Peter de Nooij 
Wijkagent Almelo Centrum  

“Zo lang ik kan uitleggen 
waarom ik dingen doe 
zoals ik dingen doe, 
voel ik veel ruimte.”
Als Peter gevraagd wordt wat hij vindt van 

de filmpjes over de Beweging van Overvloed, 

zegt hij: “Om eerlijk te zijn vind ik het een beetje 

hemelfietserij: grote plannen, maar weinig concreet. 

Iets wat je vaak ziet als er wordt opgeroepen tot 

vernieuwing. Ik heb dit bij de politie ook al wel 

meegemaakt. Ze vragen je om dingen anders te 

gaan doen, maar als je dan wat buiten de lijntjes 

gaat kleuren, word je snel weer teruggeroepen.” Als 

voorbeeld noemt Peter de vrijwillige uitzetting van 

een Poolse veelpleger door hem op de trein te zetten. 

(zie ook https://tinyurl.com/ybuxz9u9).  

Peter zegt, terugkijkend hierop, dat er best dingen 

zijn die ze anders hadden kunnen doen, maar dat het 

er om gaat dat ze hebben gehandeld in goed overleg 

met betrokken partijen en goed hebben nagedacht 

over hun handelwijze. “Dat dient op zo’n moment 

zwaar te wegen en ik vind dat je dan back-up moet 

krijgen van je leidinggevenden. Dat je ook bespreekt 

wat er een volgende keer anders kan, kan daar wat 

mij betreft prima naast staan.” 

Enthousiaster
Als er wat verder wordt gepraat over Overvloed en 

het begrip wat meer inhoud wordt gegeven, wordt 

het gesprek al snel enthousiaster van toon. Peter 

vertelt dat hij veel goede ontwikkelingen ziet in de  

samenwerking met (patiënten en medewerkers 

van) Dimence en Transfore, de stichtingen van de 

Dimence Groep waar hij het meest mee van doen 

heeft. Als je Overvloed vertaalt in het delen van 

kennis en ervaring, gebeuren er de laatste tijd veel 

goede dingen in zijn ogen. Peter vertelt dat het over 

en weer vertellen over en laten ervaren van elkaars 

werkwijze en de achtergrond daarvan, zorgt voor 

meer wederzijds begrip. Uiteindelijk leidt het ook tot 

betere zorg voor patiënten en grotere veiligheid van 

de maatschappij. Als voorbeeld noemt Peter het 

gezamenlijk evalueren van situaties en casussen en 

het bij elkaar meedraaien van een dienst. “Vroeger 

dachten we bij de politie vaak dat als iemand niet 

werd opgenomen er door de ggz onvoldoende werd 
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ondernomen. Inmiddels weet ik dat een gedwongen 

opname pas in een vergevorderd stadium een 

optie is, maar dat op andere manieren wordt 

geprobeerd om een patiënt de goede zorg te 

geven. Dit vertel ik ook aan mijn collega’s, zodat we 

ons beeld kunnen bijstellen. Ook hebben we vaak 

overleg over een handelingskader bij een patiënt. Dit 

betekent dat we met medewerkers van Dimence of 

Transfore afspreken hoe we iemand het best kunnen 

benaderen. Daar proberen we ons dan ook aan te 

houden, ook al is dat een andere benadering dan die 

we zelf gehanteerd zouden hebben. Zo kan het dus 

voorkomen dat we door de brievenbus tegen een 

patiënt zeggen dat hij zijn behandelaar bij Dimence 

moet bellen en meer niet. Als je dan later hoort dat 

hij dat ook gedaan heeft, is dat een bevestiging dat 

het de juiste benadering was.”

Delen van ruimte
Dat een andere vorm van Overvloed, het delen 

van ruimte, ook in de praktijk vorm krijgt en ten 

goede komt aan patiënten, blijkt als Peter vertelt 

dat ze als politie gebruik mogen maken van 

beoordelingsruimtes in Westerdok. Wanneer er 

geen sprake is van strafbare feiten mogen mensen 

namelijk niet meer worden ingesloten en dienen ze 

bij voorkeur thuis te worden beoordeeld. Als dat 

niet mogelijk is, bieden de beoordelingsruimtes in 

Westerdok uitkomst. Voorheen werden mensen 

overgebracht naar het dichtstbijzijnde cellencomplex 

in Borne. De kern van Overvloed creëren (al zal Peter 

deze woorden zelf niet gebruiken) zit ‘m voor Peter 

in persoonlijk contact, zowel met patiënten als met 

medewerkers: “Ik doe heel regelmatig een bakkie 

met Miranda (teamleider FPA Westerdok, red.) en ik 

ga ook regelmatig voor een kennismakingsgesprekje 

naar patiënten toe. Daar probeer ik Peter te zijn, 

die toevallig ook wijkagent is. Standaard doe ik 

naar iedereen de uitnodiging: “Bel me op als ik iets 

voor je kan betekenen.” Met zijn insteek geeft Peter 

een mooie invulling aan het motto van de politie: 

Waakzaam en dienstbaar.

Laagdrempeliger
Als Peter gevraagd wordt of hij nog adviezen heeft 

voor de Dimence Groep in het kader van Overvloed, 

noemt hij dat hij het belangrijk vindt dat Dimence 

Groep duidelijker, laagdrempeliger en in eenvoudiger 

taal zichtbaar maakt voor mensen wat ze voor een 

zeer grote groep mensen kan betekenen. 

Daarnaast kan de volgende uitspraak van Peter 

mensen misschien ook helpen om ‘vrijer’ te worden in 

hun hoofd: “Zo lang ik kan uitleggen waarom ik dingen 

doe zoals ik dingen doe, ook al zijn ze niet altijd 

volgens het boekje, voel ik veel ruimte. Dat blijft zo, 

ook als ik of iemand anders op een later moment tot 

de conclusie komt dat het een volgende keer mogelijk 

anders moet.”

Interview: Dirk Dijkslag



We vroegen onze relaties wat ze vinden 

van de Beweging van Overvloed. 

Ter informatie stuurden wij het magazine en enkele 

animatiefilmpjes waarin de beweging wordt 

uitgelegd (de filmpjes zijn te vinden op Youtube 

wanneer je zoekt op Dimence Groep). Monique 

Boeijen, directeur van woningcorporatie SWZ in 

Zwolle, liet ons het volgende weten: 

“Ik heb de filmpjes en het magazine bekeken. Heel 

mooi en inspirerend!

Ik vind de Beweging van Overvloed een prachtige 

beweging, die energie, vernieuwing en openheid 

uitstraalt. Mooi dat er gezocht is naar een direct 

BOOST 
AAN ENERGIE
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anker naar de medewerkers, via de verkenners van 

Overvloed. Wat moet het goed zijn om te merken dat 

zovelen zich als verkenner hebben aangemeld. Dat 

moet een boost aan energie geven. De Overvloed 

komt zo echt vanuit de organisatie. 

Als tip wil ik meegeven dat er naar een goede 

dosering van het thema wordt gezocht. Voorkom 

dat het thema de verbinding met de werkvloer 

verliest en voorkom overdosering.”

Monique, wat is jullie Overvloed?

“Onze Overvloed is dat we graag open staan voor 

samenwerking en onze aandacht richten op goed en 

betaalbaar wonen in een aangename wijk. We willen 

met onze woningen bijdragen aan een inclusieve 

samenleving, waar mensen met een zorgvraag en 

mensen zonder een zorgvraag prettig met elkaar 

kunnen wonen. Over de manier waarop wij dat doen 

zijn ook wij volop in ontwikkeling, via ons ‘Van Goed 

naar Beter-traject’. Hoe leuk zou het zijn als we via 

een sociaal samenlevingsplatform samen kunnen 

optrekken.”

“We willen 
graag dat 
iedereen een 
‘Welkom thuis’ 
in de wijk 
ervaart.”

Foto: Diana Rietveld



“IK WIL 
MET HOUT 
WERKEN. 
BREIEN KAN 
IK THUIS 
OOK WEL.”
Op 16 februari 2018 brandde de manege van  

‘De Gravenruiters’ tot de grond toe af. In deze 

manage werd onder andere paardrijles gegeven 

aan mensen met een beperking. Een oproep van 

een moeder van één van de kinderen om te helpen 

met de herbouw, werd opgepikt door deelnemers 

en medewerkers van het Werk Leer Centrum 

(WLC) van Dimence in Almelo. Ze regelden met 

medewerking van PAM-Almelo en planken van 

WLC-Nijverdal gratis bouwmaterialen en maakten 

nieuwe oprijplaten om de tijdelijke onderkomens 

rolstoeltoegankelijk te maken. 

Op een donderdagochtend praten we verder over 

wat Overvloed voor hen nu eigenlijk betekent. 

Tijdens het gesprek wordt heel duidelijk dat de 

naamswijziging van ‘DAC’ in ‘WLC’ belangrijk is. 

Schalks
Aan een lange, robuuste, zelfgemaakte tafel zitten 

vier heren: Erik, Bert, Leo en Edgar. In de klassieke 

rolverdeling zijn Bert, Edgar en Erik de deelnemers en 

is Leo de werkbegeleider. “Logisch”, zegt Leo “want ik 

ben degene die de beste ideeën en veruit de meeste 

kennis heeft.” De andere heren lachen schalks, maar 

‘happen’ niet echt op Leo’s opmerking die duidelijk 

bedoeld is om ze een beetje uit de tent te lokken. 

Bert is enkele jaren geleden op het WLC gekomen 

nadat hij overspannen was geworden en enkele 

psychoses heeft gehad. Ook voor Edgar en Erik is het 

werken in een reguliere werkomgeving op dit moment 

nog geen reële optie. Ze werken vooral aan het 

opdoen van dagritme en structuur. Erik vertelt dat 

hij sociaal best vaardig en gemakkelijk in de omgang 

is, maar erg bang is voor afwijzing en het daarom 

moeilijk vindt om zijn grenzen aan te geven en “nee” 

te zeggen. Leo (en soms ook Ellen) begeleiden ze 

bij het oppakken van deze ontwikkelpunten en het 

verder uitbouwen van hun kwaliteiten. En Leo en 

Ellen zijn niet de enigen. De heren ondersteunen en 

motiveren elkaar ook in de ontwikkeling. Edgar: 

“We weten inmiddels aardig van elkaar wat we 

daarvoor nodig hebben.” 

Ambachtelijk
Of de opmerking van Leo over zijn ‘leermeester-

schap’ ook op andere punt hout snijdt, valt echter 

te bezien. Bert blijkt namelijk in zijn werkzame leven 

technisch tekenaar te zijn geweest en schudt 

schetsen voor nieuwe projecten zo uit zijn mouw. 

Voor hem is dat heel normaal. Erik heeft in de bouw 

gewerkt en heeft diverse diploma’s voor machinaal 

houtbewerken. “Als ik rustig de tijd heb, kan ik prima 

op een ambachtelijke manier een kozijn maken 

hoor.” Edgar heeft van nature het minst met hout. 

Hij is vooral erg goed met computers. Dat hij zich de 

laatste tijd ‘in het hout’ ook goed ontwikkelt, blijkt wel 

als Leo aangeeft dat hij een kapstok heeft gemaakt, 

die zo mooi was dat ie ook zo uit de winkel had 

kunnen komen. 

24
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Niet bij de pakken neerzitten
De heren vormen, samen met nog een aantal 

bezoekers van de houtwerkplaats, een goed team. 

Nog wel. De houtwerkplaats is te klein; mensen zitten 

te veel op elkaars lip. Los van het feit dat het fijn 

is om meer bewegingsvrijheid te hebben, kan het 

ook tot onveilige situaties leiden. Mede daarom is 

besloten dat de werkplaats voorlopig gaat sluiten. 

Het zal niemand verbazen dat de heren dit erg 

jammer vinden. Ze hebben gedeeltelijk begrip voor 

de situatie en zien ook dat er vanuit Dimence wordt 

gezocht naar alternatieven. Wel vinden ze dat er 

soms wat simpel wordt gedacht. Eén van de heren: 

“Ze zeiden dat we misschien ook wel wat konden 

doen op de handwerkplaats, met textiel. Maar ik wil 

met hout werken, daar heb ik verstand van. 

Breien kan ik thuis wel, als ik dat wil.” Dat ze uit het 

goede hout zijn gesneden, blijkt wel uit het feit dat 

ze niet bij de pakken gaan neerzitten. Leo: “We zijn 

ook wel aan het kijken of we meer klussen buiten 

de deur kunnen doen. Zo gaan we bijvoorbeeld 

klussen uitvoeren voor een woningbouwvereniging in 

Almelo. Op dit moment zijn dit tuinwerkzaamheden, 

maar mogelijk kunnen deze werkzaamheden in de 

toekomst worden uitgebreid.” De heren zijn echter 

ook realistisch en realiseren zich dat er op dit vlak 

meerdere concurrerende initiatieven zijn. 

“We moeten dus wel echt wat te bieden hebben”, 

stelt Bert. 

Betekenen
Dat ze echt wat te bieden hebben, blijkt wel uit 

de manier waarop ze ‘De Gravenruiters’ hebben 

geholpen. De heren kijken er met veel plezier op 

terug. Leo: “Eigenlijk hadden we helemaal geen 

ruimte voor die klus; het was veel te druk. Maar ja, 

ook ik vind het aangeven van mijn grenzen moeilijk. 

En daarbij wilden we wel graag wat betekenen.” 

Achteraf zijn de heren heel blij dat ze wel zijn 

ingegaan op het verzoek: “Op deze manier konden 

we wat betekenen voor mensen die veel pech 

hadden gehad. Ook hebben we fijn met elkaar 

kunnen praten tijdens het klussen.” 

Interview: Dirk Dijkslag
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Bij ggz-instelling Dimence Groep staan psychologen 

op de loonlijst; en psychiaters en verpleegkundigen 

maar ook: ervaringsdeskundigen. Sinds deze maand 

hebben ze een eigen vakgroep. Dat is een unicum in 

Nederland.

Wie in psychische nood komt, krijgt vaak een heel 

team van hulpverleners om zich heen. Alles is 

nieuw, onwennig en vaak ook beangstigend. Om de 

cliënt te ondersteunen, werken er sinds een aantal 

jaren ervaringsdeskundigen binnen de ggz. Dat zijn 

mensen die zelf ook als cliënt (dag)behandelingen 

of opname hebben gehad. Na hun herstel volgen ze 

een opleiding tot ervaringsdeskundige om vervolgens 

de opgedane deskundigheid te kunnen inzetten om 

andere cliënten te helpen. 

Dimence Groep heeft nu een aparte vakgroep 

opgericht voor deze ervaringsdeskundigen. Net zoals 

psychiaters en andere disciplines binnen de ggz 

deze ook hebben. Met een eigen budget kunnen ze 

nu werken aan een nog betere positionering binnen 

de eigen instelling en ook landelijk. Ondersteuning 

bieden aan elkaar en borgen van goede nascholing 

om hun vakkennis naar een hoger niveau te tillen. 

Het is een erkenning van de baan die deze 

mensen hebben. “We doen volwaardig mee in het 

  
maak ik 
mijn kracht” 

Foto: Lenneke Lingmont

“Van mijn pijn
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multidisciplinaire behandelteam en worden volledig 

geaccepteerd.” Dat zegt Inge Lucas, één van de 

vijftien ervaringsdeskundigen die bij de Dimence 

Groep werken.

Zoals de functie al suggereert, heeft Inge zelf ook de 

nodige ervaring opgedaan binnen de ggz. “Ik werkte 

als productmanager bij een grote reisorganisatie 

maar liep daar na jaren vast. Wat eerst op een 

burn-out leek, bleek een zware depressie te zijn 

met angststoornissen en eetbuien. Zo rolde ik de 

wereld die psychiatrie heet, binnen. Ik ben vijf jaar 

bezig geweest om, met vallen en opstaan, te leren 

beter met mezelf om te gaan. Het was een enorm 

intensieve en ingrijpende periode. Ook voor mijn man 

en toen nog jonge kinderen. Aansluitend kregen we 

als gezin ook de crisis in de bouw eroverheen, met 

de nodige financiële spanningen, wat niet bevorderlijk 

was voor mijn herstel. 

Het is ook een periode van veel rouw, omdat je veel 

verliest. Vertrouwen in jezelf, de toekomst, je baan, 

collega’s, financiële zekerheid. Maar ook rouw om de 

rollen die je hebt in je leven, maar die je dan niet kunt 

uitvoeren zoals je dat graag zou willen: echtgenoot, 

moeder, zus, vriendin etc.. Veel cliënten stuiten ook 

op onbegrip in hun naaste omgeving. Mensen die 

dan (soms tijdelijk) afstand van je nemen, omdat 

ze het niet begrijpen, eng vinden, stigmatiserend 

denken of het allemaal maar aanstellerij vinden. 

Verder ondervind je ook enorme druk vanuit de 

maatschappij om weer aan de slag te gaan, je leven 

op te pakken. Zelf wil je ook het liefst morgen weer 

‘beter’ zijn. Deze enorme druk en haast om beter te 

worden, staan je herstel enorm in de weg. Langzaam 

en met veel geduld, leer je met hulp weer dingen op 

te pakken. Met twee stapjes vooruit en één achteruit 

kom je uiteindelijk op een punt waarmee je tevreden 

bent, maar het is nooit meer zoals het was...’’

Toen ze haar leven na een jaar of vijf weer op de rit 

had, wist ze één ding zeker: terug naar haar oude 

baan zat er niet meer in. Tegelijk voelde ze de drang 

om wat te doen met de ervaring die ze tijdens haar 

gang door de ggz had opgedaan. “Ik ben eerst als 

vrijwilliger begonnen bij IxtaNoa, een praktijkhuis 

voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ik 

wilde eerst onderzoeken of het werk wel bij mij zou 

passen. Daar merkte ik dat ik het werk leuk vond en 

voelde me als een vis in het water. Je kunt mensen 

echt helpen. Niet door voor ze, maar door naast ze 

te gaan staan. Samen te kijken wat ervoor nodig is 

om je leven opnieuw in te richten zodat het weer 

toekomst krijgt. Ze ervaren van mij erkenning en 

herkenning in hun eigen proces, omdat ik snap wat ze 

meemaken. 

Na twee jaar kreeg ik een telefoontje van Dimence. 

Of ik daar niet wilde werken. Bij Saxion in Deventer 

heb ik de LEON (Leergang Ervaringsdeskundigen 

Oost Nederland) gevolgd, en sindsdien werk ik bij 

Dimence op de High Intensive Care (HIC) afdeling. 

Door de investering in mezelf van jarenlange 

behandelingen en de opleiding, heb ik van mijn pijn, 

mijn kracht gemaakt.”

Inge werkt in een team waarin een psychiater, 

therapeuten en verpleegkundigen werken. “In het 

begin was het voor iedereen even wennen. Wat mag 

een ervaringsdeskundige allemaal. Mag ik één op één 

gesprekken voeren, met cliënten die een maatregel 

(IBS of RM) hebben naar buiten of rapporteren 
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in het dossier van de cliënt? Dat soort dingen. 

Inmiddels zijn deze puzzelstukjes aardig op hun plek 

gevallen en werken we volledig mee.”

De kracht van de ervaringsdeskundige is vooral dat 

het belang van de patiënt goed in het oog wordt 

gehouden. “Het is zo fijn als je iemand hebt met wie 

je kunt praten. Dat kan uiteraard in eerste instantie 

met een behandelaar, maar daarmee heb je toch 

een andere relatie en gaat het vaak over medicatie 

en de ziekte. Ik heb meer tijd om met iemand te 

praten over bijvoorbeeld de verliesrollen. Want als 

je in de kliniek bent, kun je bijvoorbeeld niet aanwezig 

zijn bij de diplomering van je dochter. Of hoe het 

is om je baan te verliezen. Maar ook de normale 

dingen, zoals samen koffie halen, een wandeling 

maken of naar de kapper. De erkenning en 

herkenning van hun gevoelens en emoties geeft een 

vertrouwd gevoel en daarbij sta ik dan naast 

de cliënt.”

“Vaak hoor ik dat ze bij mij aan een half woord 

genoeg hebben. Ik begrijp wat ze meemaken en 

kan ze steunen. Natuurlijk, ze zijn op dat moment in 

crisis en erg kwetsbaar, maar het kan ook weer goed 

komen. 

Er is een wereld naast de ziekte. Tegelijk is het 

vaak moeilijk voor ze om te accepteren dat ze 

iets hebben. Ik weet als geen ander hoe moeilijk 

dat is. Het accepteren van je ziekte is het meest 

lastige proces binnen je herstel. Het idee dat je een 

kwetsbaarheid hebt waarmee je de rest van je leven 

door zult moeten. Het is niet als een gebroken been. 

Dat groeit weer aan en het is klaar. Bij psychische 

aandoeningen moet je je hele leven omgooien. 

Dat vraagt tijd, uithoudingsvermogen, aanpassingen 

en structuur. Veel meer dan de meeste mensen 

denken.”

De Dimence Groep, waar verspreid over 

Oost-Nederland zo’n drieduizend mensen werken, 

telt momenteel vijftien ervaringsdeskundigen. 

Werkzaam in verschillende plaatsen, locaties 

en teams binnen de Dimence Groep. Omdat 

ook andere teams binnen het bedrijf graag met 

ervaringsdeskundigen willen gaan werken, zal het 

aantal van vijftien de komende tijd verder stijgen. 

Dan is een vakgroep Ervaringsdeskundigen die een 

klankbord en vraagbaak is voor collega’s binnen het 

gehele werkveld, echt op zijn plaats.

Interview: Hans Brok, Tubantia
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De Beweging van Overvloed is misschien niet altijd 

even tastbaar. Regelmatig kom je echter Overvloed 

pur sang tegen; mooie voorbeelden die we graag met 

jullie willen delen. We weten zeker dat jullie dergelijke 

‘juweeltjes’ ook tegenkomen. Stop ze dan niet in 

een kistje, maar stuur ze op naar deeljeovervloed@

dimencegroep.nl. Wij zeggen het dan voort. 

De afgelopen tijd hebben we vijftien mooie verhalen 

gepubliceerd op intranet. In ons eigen glasatelier is 

een mooi juweeltje ontworpen en gemaakt door 

Frank Looman. Mocht jouw verhaal leiden tot

publicatie, dan ontvang je van ons deze unieke 

broche. 

Op de derde Dag van Overvloed mocht Ernst 

Klunder, voorzitter raad van bestuur, die aan de wieg 

stond van het gedachtegoed, het eerste juweeltje in 

ontvangst nemen. 

Juweeltjes van 
Overvloed

Ernst Klunder krijgt de eerste brochure opgespeld 

door Hanneke Hermkens, coördinator van de 

Beweging van Overvloed. 

De hond die we rechtsonder in beeld zien, is een 

‘hulphond’ van een cliënt die op Dag van Overvloed 

aanwezig was.



“Als we 
ieders 

Overvloed 
nóg meer 

met elkaar 
kunnen delen, 

wordt alles 
beter.”

Het is vrijdag 6 juli 2018, 13.00 uur. Ruim 115 

mensen staan, geïnspireerd en met oprechte 

nieuwsgierigheid en interesse, klaar om zowel 

binnen als buiten de organisatie op zoek te 

gaan naar ieders Overvloed. We gaan de 

ander helpen hun eigen Overvloed te zien 

én te waarderen. Opdat ook zij op hun beurt 

Overvloed delen en herkennen bij anderen. 

En zo creëren we een voorwaartse beweging. 

We gaan verrassen, spiegelen, vragen stellen 

en leren. We gaan het gewoon DOEN!

Onder bezielende leiding van Dirk Dijkslag, Hanneke 

Hermkens en het Kanteltheater komen we vandaag 

in beweging. Overvloed zit in iedereen. Dat bleek wel 

toen Hanneke en Dirk de straat op gingen in Almelo, 

in gesprek met de medemens. Of het nu gaat om het 

brengen van een lach, altijd voor anderen klaarstaan 

of muziek maken, er zijn veel meer juweeltjes dan 

we weten. “En juist die juweeltjes willen we zichtbaar 

maken. Door die te delen, inspireren we anderen. 

Daarom ook de oproep aan ons allen: deel de 

verborgen juweeltjes!”, aldus een gedreven Dirk.

Herken de Overvloed
Het Kanteltheater doet direct wat wij eigenlijk 

allemaal veel vaker moeten doen: spiegelen 

van onze Overvloed. 
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“Waardering voor elkaar is belangrijk, je hebt elkaar 

nodig, je ziet je eigen Overvloed vaak niet”, schalt het 

door de zaal. Een fijne, positieve sfeer is voelbaar. 

De kritische noten worden dan ook snel gekraakt. 

‘Mensen realiseren zich hun eigen Overvloed niet’ 

wordt omgebogen tot ‘leer letten op de dingen die 

wél kunnen’ en ‘vraag eens aan cliënten: wat zijn 

jouw talenten?’.

“Als de dag niet je vriend was, is het wel je 
leraar geweest.” 

Er komen meer stellingen naar voren. ‘We hebben 

geen tijd om Overvloed te delen’ wordt omgebogen 

tot ‘vriendelijkheid kost geen tijd’ en ‘haal troost 

en plezier uit samenwerken’. En daar waar wordt 

gesteld ‘dat je alleen Overvloed deelt als je invloed 

kunt hebben’ komt snel reactie uit de zaal ‘je hebt 

altijd invloed’ (al is het maar door dingen die je 

belangrijk vindt, consequent op de agenda te zetten)  

en ‘Overvloed is onvoorwaardelijk, je deelt gewoon’. 

Wanneer de volgende woorden klinken, wordt 

iedereen even stil: ‘Als de dag niet je vriend was, 

is hij wel je leraar geweest’. Waarheid als een koe.

Uitdagingen
Om écht vanuit Overvloed te denken en te doen, 

staan we nog wel voor wat uitdagingen. 

Hoe doorbreek je de waan van de dag? Op de 

ramen hangen zo’n veertien dagelijkse problemen 

die afkomstig zijn van de werkvloer. Bijvoorbeeld het 

gegeven dat cliënten die klinisch worden opgenomen 

soms wel elf weken moeten wachten voordat ze 

een televisieaansluiting hebben. Kunnen we dat 

niet anders organiseren? De deelnemers gaan in 

groepjes aan de slag en gaan met alle aanwezige 

denkkracht oplossingen bedenken. Daarna 

presenteert elk groepje zijn eigen oplossingen 

in één minuut. En die gaan we de komende 

maanden realiseren. En niet alleen met de ruim 115 

aanwezigen. We trekken zoveel mogelijk anderen 

binnen en buiten de organisatie erbij om vooruit te 

gaan. Om belemmeringen uit de weg te helpen en 

vrij baan te maken voor Overvloed. Doe je mee?
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Van links naar rechts: een medewerker, voorzitter centrale 
cliëntenraad en een ervaringsdeskundige naaste in gesprek.
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Twee jaar geleden kwamen Truus Borsje en haar 

man vanuit het westen in Ommen wonen. Een voor 

hen onbekende omgeving. Truus: “Vrijwilligerswerk 

leek me een goed idee om er wat meer in te komen; 

inburgeren zou je kunnen zeggen.” In een Ommer 

krantje las zij een advertentie: ‘Activiteiten voor 

ouderen’. “Het onderwerp ‘Je levensverhaal 

schrijven’ trok mijn aandacht. Ik dacht daarbij aan 

mijn vader die zijn levensverhaal zelf geschreven had 

en zijn schoonzoon, mijn zwager dus, die het verhaal 

opgetekend had voor mijn moeder en die beide 

verhalen tot een mooi boek verwerkt heeft. Het 

zijn mooie geschiedenissen in boekvorm geworden. 

Dubbel waardevol nu mijn ouders overleden zijn.”

Truus nam contact op met Silke Schuurman, 

beroepskracht voor WijZ Welzijn Ommen. Zij kreeg 

een korte cursus van 4, 5 dagdelen waarin de 

vrijwilligers, die deze processen (gaan) begeleiden, 

informatie krijgen over opzet, inhoud en werkwijze. 

Bijvoorbeeld voor een goede uitvoering met behulp 

van de computer en het digitaliseren van 

aanwezige foto’s.

“Als de schrijver 
blij is, dan ben 
ik dat ook.”

“Hij was blij en dankbaar 
dat ik dit voor hem 
wilde doen.”

Truus Borsje
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Bij een goed contact ontstaat gaandeweg 
vanzelf een mooi verhaal
Truus: “Ik hou van taal, met woorden bezig zijn, een 

verhaal schrijven. De bedoeling van het begeleiden 

van de auteur is om samen een boekwerk te maken 

waarin het levensverhaal staat. En de foto’s zijn 

nodig om het tot een aansprekend geheel te maken 

zodat het voor de lezers nog meer herkenning geeft.”

Zij blikt terug op haar eerste opdracht: “Het was een 

meneer die al heel veel zelf had opgeschreven. 

Zijn wens was: in de eerste plaats zijn levensverhaal 

vast te leggen voor zijn kinderen. Het klikte tussen 

ons en tijdens de bezoeken bij hem thuis was er 

vertrouwen en veel enthousiasme om al pratend en 

schrijvend tot een mooi geheel te komen.”

“Mooi zoals je deelgenoot wordt van iemand z’n leven 

en zijn emoties kunt delen en foto’s die gespreksstof 

geven die jij dan weer in de tekst kunt verwerken. 

Hij was blij en dankbaar dat ik dit voor hem wilde 

doen. Dat is voor mij genoeg beloning en: zelf vind ik 

het ook heel leuk om te doen.”

Een leven in boekvorm: mooi om door 
te geven
Truus noemt zichzelf een perfectionist. “Er was 

heel veel om zelf uit te zoeken. Het digitaliseren en 

bewerken van de foto’s vind ik leuk om te doen. 

Ik heb mezelf stevig bijgespijkerd. Ik ben zelfs naar 

een drukker gegaan om tot een goed eindresultaat 

te komen. Het was spannend en een uitdaging 

om te zorgen voor een leuk lopend verhaal en een 

eindresultaat dat er netjes uitziet en waarover we 

allebei tevreden zijn.”

Dat laatste geeft de voldoening om vol energie aan 

het volgende levensverhaal te beginnen.

Sini Wit

schrijfvrijwilliger

Dimence Groep heeft een 

zogenoemd Servicepunt 

Vrijwilligerswerk. Het servicepunt 

is bedoeld om vrijwilligerswerk 

bij de stichtingen van de

Dimence Groep te stimuleren

 en te ondersteunen. Dat is nodig 

omdat we ervan overtuigd 

zijn dat vrijwilligerswerk een 

aanvulling is op het werk dat we als 

beroepskrachten doen. En zodoende 

kunnen we de mogelijkheden 

voor vrijwilligers-werk nog beter 

benutten.

servicepuntvrijwilligerswerk.dimencegroep.nl



De beweging van Overvloed heeft ook een eigen 

WhatsApp groep. Op dit moment zijn daar 52 mensen 

lid van. Op de WhatsApp groep komen allerlei berichten 

die te maken hebben met het delen van Overvloed; leuke 

ideeën, grappige foto’s, gedachtespinsels, vragen etc.

WhatsApp groep

34
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Wil je ook deel uit maken 
van deze groep?
 

Meld je dan aan bij deeljeovervloed@dimencegroep.nl en 

geef je mobiele nummer door. We zullen je dan toevoegen. 



“Er kan alleen maar schaarste zijn 
als er Overvloed is ...”

Ernst Klunder voorzitter raad van bestuur

Ruim twee jaar geleden begonnen we met de 

Beweging van Overvloed. In het vorige magazine 

spraken we ook met de raad van bestuur over 

de ontwikkelingen van deze beweging. Deze keer 

praten we met Ernst Klunder, voorzitter raad van 

bestuur. Een gesprek waarbij we terugkijken op de 

afgelopen periode. Voor Ernst ook wel bijzonder 

aangezien hij over een paar weken vertrekt van de 

Dimence Groep naar ’s Heeren Loo. Ernst heeft het 

gevoel dat de beweging van Overvloed nu ‘goed 

pakt’. “In het begin moesten we heel veel praten 

over het woord ‘Overvloed’ wat bij sommigen een 

positieve associatie oproept en bij anderen een 

tegenreactie; hoezo Overvloed, we hebben juist van 

alles te weinig. Te weinig mensen, tijd en geld.”

Ernst geeft aan dat hij die laatste opmerking wel 

snapt. “Dat is ook een werkelijkheid die je serieus 

moet nemen en daarom hebben we ook wel bewust 

voor het woord Overvloed gekozen. Je moet juist 

voor een woord kiezen wat raakt aan dingen die 

mensen belangrijk vinden. Het moet ook een beetje 

schuren wil je het goede gesprek daarover kunnen 

voeren.” Ernst is van mening dat het heel natuurlijk 

is dat het schuurt. “Er kan alleen maar Overvloed 

zijn waar ook schaarste is en andersom. Die twee 

hebben elkaar nodig. Daar waar je een tekort hebt 

aan tijd, geld en mensen is er nog steeds ook talent, 

ruimte en mogelijkheden. En die dingen houden 

elkaar in balans. En dat is de truc om dat zo te 

houden. Dat yin- en yangidee is een natuurlijk iets 

wat we ons steeds meer moeten realiseren en waar 

we in moeten groeien. Heel veel van de discussies 

die we in ggz-land voerden gingen over schaarste 

en beperkingen en over zaken die we niet hadden 

maar wel wilden hebben. Terwijl die andere kant er 

ook is. Er is zoveel moois en we doen zoveel moois!” 

Ernst noemt de zogenoemde juweeltjes, die de 

Dimence groep publiceert op intranet, als voorbeeld. 

“Dat zijn zulke pakkende voorbeelden van Overvloed. 

Misschien ieniemienie, maar ik word er hartstikke blij 

van. Laten we daar vooral aandacht voor hebben, 

anders wordt het zo somber.” 

Overtuiging en invloed
Bij de laatste bijeenkomst van de Dag van Overvloed 

kreeg Ernst ineens een ingeving. Die wil hij graag 

delen in dit gesprek. “Als je het woord Overvloed 

bekijkt, kun je het ook zien als een samentrekking van 

twee woorden: het woord overtuiging en het woord 

invloed. Want in Overvloed zit onze overtuiging. 

Waar geloven we in? Maar door vanuit Overvloed te 

acteren, oefen je ook invloed uit. Dat is iets wat veel 

mensen zich niet realiseren. Als je in de schaarste 

zit, dan ben je defensief en afhankelijk. Terwijl we in 

feite veel meer regie en invloed hebben door vanuit 

die Overvloed en overtuiging te acteren. Als je het 

samentrekt komt er Overvloed uit. Als je het zo laadt 

heeft Overvloed een hele andere betekenis. Je kunt 

dan actief zeggen; ik heb iets te delen, en niet ik heb 

iets te verdedigen.”

36
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Hoogtepunten
Wat waren voor Ernst de hoogtepunten van 

de afgelopen periode? Daar hoeft hij niet lang 

over na te denken. “Het eerste moment dat ik 

dacht; ‘Yes’, was in het next levelteam. Toen we 

constateerden; dit is waar we voor willen gaan. 

Zo kijken wij gezamenlijk met alle stichtingen naar 

de werkelijkheid.” Hij vervolgt enthousiast: ”Dat is 

toch fantastisch dat je vanuit het niets, we hadden 

eigenlijk alleen een verlangen, tot iets kunt komen 

waar we met zijn allen de schouders onder gaan 

zetten? Ik vind bijzonder dat het kan en dat het bij 

iedereen op dat moment ook goed voelde.” Ernst 

vertelt dat hij de Dagen van Overvloed ook een 

belevenis vond. “De eerste dag dat we met een 

bont gezelschap bij elkaar kwamen was bij hotel 

Gaia. We gingen met verschillende mensen vanuit 

de verschillende onderdelen, maar ook mensen van 

buiten aan de slag. Het is mooi om te zien wat daar 

aan kracht vrijkwam.”

GGZ Nederland
De beweging van Overvloed is niet alleen een 

ontwikkeling binnen de Dimence Groep. Ook GGZ 

Nederland ging het afgelopen jaar aan de slag met 

een zogenoemd next leveltraject. Ernst was bij 

die ontwikkeling ook nauw betrokken. Er zitten veel 

overeenkomsten tussen onze beweging en die van 

GGZ Nederland. Veel medewerkers van de Dimence 

Groep hebben actief bijgedragen aan de nieuwe 

beweging bij GGZ Nederland. Ernst daarover; 

“Je kunt als GGZ Nederland niet in de slachtofferrol 

blijven zitten van; ze doen ons iets aan, ze nemen 

ons niet serieus. Je kunt ook zeggen; we hebben 

ontzettend veel te bieden, we zijn DE ambassadeurs 

van de mentale gezondheid van mensen. En dat 

doen we in een veilige samenleving. Daar kun je een 

aantal doelen en thema’s bij bedenken. Die worden 

de komende tijd uitgerold. Je gaat ergens voor 

staan. Wij nemen de regie als het gaat om de zorg 

voor deze mensen. En daar zit dan een grote power 

achter van allemaal mensen die werken in de ggz. 

Foto: Pim Geerts



We zoeken de samenwerking met allerlei partijen. 

Dat lijkt op ons proces. En dat ze daarin het ‘delen 

van Overvloed’ als belangrijk thema meenemen, is 

natuurlijk niet helemaal toevallig”, zegt Ernst lachend. 

Hij vervolgt: “Maar dat vind ik heel mooi en heel 

passend. De houding die wij proberen aan te nemen, 

heeft GGZ Nederland eigenlijk zelf ook aangevuld.  

Natuurlijk zijn er instellingen die zeggen dat ze niets 

willen doen met deze beweging. Dat is diezelfde 

schurende werking die je bij ons ook ziet. Eigenlijk de 

uitvergrote versie van ons proces. Maar wil je jezelf 

als branchevereniging een belangrijke positie geven 

dan is deze beweging echt heel belangrijk. GGZ 

Nederland heeft de steun van leden hierbij nodig, 

want GGZ Nederland is de leden. Ik denk dat ze 

content zijn hoe wij daarin acteren.” 

Loslaten
Ernst stond aan de wieg van het ontstaan van 

Overvloed. Nu moet hij, door zijn vertrek, het loslaten. 

Hoe voelt dat? Deze vraag vindt hij duidelijk een 

beetje ongemakkelijk. “Het is net als het loslaten 

van deze organisatie. Dat doe ik met ambivalente 

gevoelens. Aan de ene kant weet ik dat er een nieuw 

avontuur wacht. Dat is ook een soort ontdekkingsreis. 

Aan de andere kant knip je daarmee ook draadjes 

door van dingen waarin je gelooft. En dat kost wel 

wat moeite. Dat gaat niet zonder slag of stoot.” Hij 

neemt zijn Overvloed natuurlijk mee naar ’s Heeren 

Loo. “Mijn houding ten opzichte van de wereld blijft 

natuurlijk hetzelfde. En of het daar in dezelfde 

bewoordingen terugkomt, weet ik niet. Maar wel 

de energie en het kunnen delen. Dat zal ik zeker 

meenemen.” 

Normaal
Wat zou Ernst nog graag willen melden? Het 

antwoord op deze vraag is wel kenmerkend voor 

de voorzitter. “Nou, dat vind ik zo parmantig. Mijn 

famous last words. Daar doe ik niet aan.” Waarna 

hij vervolgt; “Het mooie van de beweging is dat je 

niet weet waar het op uitkomt. Je weet niet hoeveel 

mensen het gaat raken. Je weet alleen dat het iets 

is om je organisatie verder te ontwikkelen. Het moet 

niet een soort fremdkorper worden; aan de ene kant 

mensen die hard werken en aan de andere kant 

mensen die een beetje leuk buiten spelen. Het moet 

een onderdeel worden van je dagelijks handelen. Dat 

is belangrijk om je te realiseren. Het is niet iets wat 

er buiten staat, het is gewoon iets wat je elke dag 

moet doen en wat past bij onze visie van waarde 

toevoegen aan het leven van mensen. Dat is de 

kern van ons werk. Soms moet je dingen optillen en 

bijzonder maken en daarna moet het weer normaal 

zijn. We zitten nog in die fase van optillen. Maar er 

komt een fase dat je moet zeggen; dit is normaal.  

Dit hoort gewoon bij ons werk.”
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We vroegen Jacobine Geel, voorzitter GGZ 

Nederland (sinds 2013) om een reactie op het 

interview met Ernst Klunder:

‘In de zomer van 2017 zijn we gestart met een 

grondige herbezinning op de rol en inrichting 

van onze vereniging. GGZ Nederland is een 

brancheorganisatie, die zich vanouds namens 

de leden bezighoudt met dat wat het belang 

van individuele zorgaanbieders overstijgt, of hun 

draagkracht te boven gaat. Een terugkerend 

thema is bijvoorbeeld de CAO, maar ook het 

sluiten van meerjarenafspraken met overheid 

en financiers is een belangrijk aandachtspunt. 

Belangrijke onderwerpen, zonder enige twijfel, 

maar de afgelopen jaren begon er toch iets te 

knagen.  
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Was de manier waarop we deze en andere  

onderwerpen adresseerden nog wel effectief? 

Ontstond er niet een te grote en volstrekt 

onproductieve afstand tussen de leden en 

‘Amersfoort’ - de plaats waar het bureau van GGZ 

Nederland gevestigd is? Voegden we als collectief 

echt waarde toe aan de sector als geheel, ook 

als het ging om het imago van de sector, in de 

samenleving en voor individuele patiënten en hun 

familie? 

Geïnspireerde netwerkorganisatie
Het ongemakkelijke gevoel dat ieder zich een slag 

in de rondte werkte, maar de positieve impact 

onvoldoende was werd steeds sterker en de trots 

op wat ‘wij’ de samenleving te bieden hebben 

nam af. Het werd tijd, hoog tijd, voor een andere 

aanpak, tijd voor brancheorganisatie nieuwe stijl, 

een next level. Wat ons voor ogen stond was een 

geïnspireerde netwerkorganisatie, waarin alle leden 

niet alleen zouden halen, maar ook brengen. Een 

vereniging waarin niet het voor de zorg beschikbare 

budget, maar juist ook de inhoud en vernieuwing 

van de zorg de toon zouden zetten. Met een bureau 

dat niet op afstand van de leden zou staan, maar 

dat juist de samenwerking tussen de leden, en 

de inbreng van bestuurders én professionals zou 

faciliteren. De opgave die we onszelf ruim een jaar 

geleden stelden was om dat toen nog vage ideaal 

scherper te omlijnen en handen en voeten te geven.  

Overvloed is een begrip dat ruimte schept
Het was fantastisch om te merken dat een zelfde 

beweging bij een aantal leden van GGZ Nederland 

al eerder in gang was gezet. Een van die leden is de 

Dimence Groep. Van hun geïnspireerde voorsprong 

hebben we, zeker ook door de grote inzet van Ernst, 

dankbaar gebruik kunnen maken. Heel herkenbaar 

in het verhaal van Ernst is het begrip ‘Overvloed’. 

Toeval of niet, ook in de gesprekken over waar het 

met de vereniging naar toe moest kwam dat begrip 

nadrukkelijk bovendrijven. Het is een struikelwoord, 

omdat het haaks staat op de beleving van schaarste 

- in middelen, in professionele autonomie, in 

waardering - die in onze sector vrij gangbaar is. 

Maar juist omdat het zo ‘vreemd’ is, is het ook een 

begrip dat ruimte schept om op een nieuwe, veel 

meer geïnspireerde manier naar onszelf te kijken. 

Het is een begrip dat ons echt verder helpt en al 

heeft geholpen. En langzaam maar zeker beginnen 

de contouren van een nieuwe manier van vereniging 

zijn zichtbaar te worden en ook hun vruchten af te 

werpen. Zo hebben we voor het onlangs afgesloten 

hoofdlijnenakkoord gewerkt met wat we - een idee 

van Ernst - een ‘winning team’ zijn gaan noemen. 

Niet alleen samengesteld uit leden van het bestuur 

van GGZ Nederland, maar veel breder, en met een 

opdracht waarvoor heel veel leden input hebben 

gegeven. Door regelmatig tussentijds de leden bij 

elkaar te roepen en onze inzet aan te scherpen, 

was er uiteindelijk overtuigd draagvlak voor het 

bereikte resultaat. Waardoor er - daar ga ik 

tenminste van uit - ook veel meer gezamenlijkheid zal 

zitten in de uitvoering van wat er afgesproken is.’               

Rita Kamphuis

Corporate communicatieadviseur



40

Persoonlijk contact, snel schakelen en een bundeling 

van expertise binnen handbereik. Het zijn belangrijke 

succesfactoren van het Deltion Jongerenteam 

(DJT). Het team begeleidt en ondersteunt leerlingen 

en medewerkers van Deltion college, een ROC, in 

Zwolle. Een school is immers veel meer dan een 

plek waar je alleen maar een vak leert. Het is een 

samenleving op zich, met dezelfde mooie en minder 

mooie kanten. 

Hanneke van Kooten is maatschappelijk werker bij 

Stichting De Kern, de stichting voor maatschappelijke 

dienstverlening binnen de Dimence Groep en 

coördinator van het DJT.

“Voor de jongeren ben ik trouwens gewoon 

Hanneke van het DJT”, zegt Hanneke. “Dan 

gaat het hulpverleningssausje er meteen vanaf.” 

Hanneke vertelt dat de kracht van het DJT de 

laagdrempeligheid en het persoonlijke contact 

is. Zowel met de leerlingen als de docenten. 

Het team, dat bestaat uit een diverse groep 

zorgprofessionals van Stichting De Kern, Tactus 

Verslavingszorg, MEE IJsselovers, Travers Welzijn, 

Trias Jeugdhulp Sociaal Wijkteam Zwolle, Dimence 

Jeugd GGZ, Mindfit, GGD IJsselland en Leerplicht 

RMC, begeleidt en ondersteunt jongeren bij een 

grote diversiteit aan problemen waar ze tijdens 

Een school is 
een samenleving op zich
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hun schoolcarrière mee te maken kunnen krijgen. 

Het kan hierbij gaan om verslavingsproblematiek, 

problemen in de thuissituatie, sociale problemen, 

schuldenproblematiek maar ook vroegtijdig 

schoolverlaten. Ook is er veel aandacht voor 

preventie, bijvoorbeeld rondom het thema depressie 

en suïcidaliteit. Zo hebben een collega van Mindfit 

uit het DJT en een andere Mindfit-collega een 

‘grip op je dip’-groep gegeven en er is een aantal 

voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor docenten 

en tweedelijns ondersteuning binnen het Deltion 

college met als doel deskundigheidsbevordering. 

Dit werd aangeboden door een Jeugd GGZ 

medewerker in samenwerking met iemand van 

het Deltion college. Ook voor volgend jaar staat dit 

thema op de agenda. 

Woonwijk
“De keuze om de pilot in 2015 te starten op 

niveau 1 en 2 van een ROC is niet toevallig”, vertelt 

Hanneke. “Juist op dit niveau zie je veel van dit soort 

problematiek.” Het DJT wordt gefinancierd door de 

Gemeente Zwolle en het Deltion college. Immers, de 

problemen zijn vaak ook van maatschappelijke aard 

en hebben niet alleen te maken met de opleiding. Ze 

worden daar alleen wel zichtbaar. 

Hanneke vergelijkt de school dan ook met een soort 

woonwijk. Een wijk waar hulp en ondersteuning 

beschikbaar is. “En die beschikbaarheid is erg 

belangrijk”, zo herhaalt Hanneke nogmaals. “In de 

waan van de dag worden dingen anders zo weer 

vergeten. Daarnaast is het belangrijk dat je gevoel 

hebt met de schoolse setting. Dat vraagt andere 

competenties en vaardigheden dan elders. Je moet 

flexibel en outreachend zijn en gebruik maken van de 

expertise die in het team aanwezig is, maar ook die 

van de docenten van de school. Daarnaast is het fijn 

dat we veel zaken, zoals bijvoorbeeld financiën ‘aan 

de achterkant’ kunnen regelen, zodat we geen extra 

drempels opwerpen voor de jongeren.”

In de afgelopen jaren werden enkele honderden 

studenten geholpen bij een breed scala aan 

problemen. En niet zonder succes, zo blijkt ook 

uit de evaluatie van de pilot. Zo is in de periode 

dat de pilot draaide het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters substantieel gedaald. Met name bij 

het entreeonderwijs (niveau 1) is de daling van 32% 

(2014-2015) naar 19% (2016-2017) opvallend. 

Een school is 
een samenleving op zich
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Bruggenbouwer
De kracht van een divers team dat snel kan 

schakelen zorgt er daarnaast voor dat bij diverse 

problematiek snel de juiste zorg kan worden 

geboden. Hanneke vertelt dat één van de jongeren 

bij haar kwam om te vertellen dat hij een terugval 

had gehad en weer drugs gebruikt. “Buiten het 

feit dat het waardevol is dat iemand zich blijkbaar 

veilig voelt om dit met mij te delen, was het heel 

prettig dat ik op dat moment meteen een collega 

van Tactus kon inschakelen. Er was sprake van 

erkenning van het probleem, de leerling en de 

collega zijn beiden hard aan het werk gegaan en 

het onderliggende probleem werd aangepakt. Als 

je wilt werken in het DJT is het belangrijk dat je een 

bruggenbouwer bent en je oprecht bereid bent om 

je te verdiepen in de wereld van de ander en die van 

het onderwijs. Zowel die van de doelgroep als van je 

collega’s. Ook is het belangrijk dat je een gezamenlijke 

taal ontwikkelt”, aldus Hanneke. Hanneke legt ook 

uit dat je creatief moet zijn om aan te sluiten bij de 

vragen van de jongeren. Daarbij is het fijn als je ook 

buiten de kaders kunt denken. 

Uitdagingen
Kijkend naar de waarde van het DJT voor de 

jongeren, Deltion en de samenleving is Hanneke 

positief over de toekomst. En hoewel het, mede als 

gevolg van verschillende bekostigingsstromen, lastig 

is de exacte kosten en baten in kaart te brengen, 

lijken de investeringen ‘dicht bij het vuur’ zich terug 

te betalen, omdat er op andere plekken minder een 

beroep wordt gedaan op zorg en begeleiding. Toch 

ziet Hanneke wel enkele uitdagingen: “We merken dat 

veel mensen ons weten te vinden en onze agenda’s 

beginnen dus echt vol te raken. Dat is moeilijk als je 

gewend bent om vraaggericht te werken.” 

De financiering vormt een andere onzekerheid: “Het 

DJT wordt op dit moment betaald door het Deltion 

college en de Gemeente Zwolle. Slechts een beperkt 

deel van de leerlingen komt echter uit Zwolle, de 

rest komt uit andere gemeenten. Dat vraagt om 

een goed overleg met deze gemeenten om te 

onderzoeken waar medefinanciering mogelijk is.”

Drempels
Denkend vanuit Overvloed en de kracht van het 

delen vormt de alsmaar toenemende fragmentering 

in bekostiging een belangrijke bedreiging: “Juist dit 

zorgt ervoor dat organisaties en mensen steeds 

meer de neiging krijgen om zich terug te trekken 

op hun eigen eilandje.” Volgens Hanneke worden 

hierdoor juist drempels opgeworpen die het delen 

van kennis en expertise bemoeilijken. Ze ervaart dit 

zelf ook: “Ik weet van veel organisaties niet goed wat 

ze doen en wat ze allemaal te bieden hebben. Ik ben 

zelf gelukkig wel onderzoekend van aard en wacht 

dan niet alleen tot de informatie naar mij toekomt, 

maar ga er ook actief naar op zoek. Feit blijft voor 

mij dat dingen gewoon een stuk makkelijker gaan en 

ontstaan als je elkaar kent en ontmoet.” Voorlopig 

concentreert Hanneke zich samen met haar collega’s 

erop om elkaar ‘op inhoud’ te voeden en verder 

richting te geven aan de ontwikkeling van DJT. 

Hanneke: “Want zonder richting vervliegen 

dingen snel.” 
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Vleugel in de hal van 
Westerdok in Almelo
Mooi voorbeeld van Overvloed!
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Will de Wreede is voorzitter van de centrale 
cliëntenraad (CCR) van de Dimence Groep. 
In die rol vervult ze een belangrijke rol in de 
vertegenwoordiging van de cliënten. Zelf 
vindt ze deze rol echter maar bijzaak en ziet 
ze veel meer heil in het brede dialoog tussen 
instellingen enerzijds en cliënten en hun 
naasten anderzijds. Hieronder een verslag 
van een gesprek van een mens met een 
duidelijke visie en de gave om deze op een 
prettige en toegankelijke manier over het 
voetlicht te brengen.

Het duurde even voordat we een afspraak met Will 

konden maken. “Op dit moment ondersteun ik in een 

gezin met drie jonge kinderen uit mijn omgeving waar 

een ouder terminaal is”, zo begint Will het gesprek 

om 09.00 uur. Ze geeft aan dat het pittig en zwaar is 

en dat het belangrijk is dat ze goed op haar grenzen 

let, maar dat het ook mooi is om er op dit soort 

momenten voor iemand te kunnen zijn.

Als de Beweging van Overvloed voor het eerst ter 

sprake komt, komt ook ter sprake dat deze nog 

niet door iedereen wordt omarmd. Will is hier heel 

nuchter over: “Je ziet heel vaak dat een aantal 

mensen bij nieuwe ontwikkelingen voor de rest 

van de troepen uitloopt. De rest moet gewoon 

even gebiotext worden.” Gebiotext? Will: “Ja, je 

weet wel, even inweken. Veranderingen hebben 

soms gewoon wat tijd nodig en mensen moeten 

er ruimte voor krijgen in hun hoofd.” Als voorbeeld 

noemt Will de manier waarop ouders van kinderen 

in de Jeugd GGZ (Will is zelf ‘ouder van’) bij de 

behandeling van hun kind worden betrokken. “Voor 

mij en veel andere ouders was al heel lang duidelijk 

dat het kind te veel en te vaak alleen centraal stond 

voor de hulpverleners. Ouders ‘hingen er nog te 

vaak bij’. Dit heb ik samen met anderen al jaren 

geleden bespreekbaar gemaakt, maar het heeft 

nog tijden geduurd voordat het idee dat ouders 

meer in de behandeling moeten worden betrokken 

en er ook begeleiding moet zijn voor ‘het systeem’, 

daadwerkelijk post vatte.” 

Inmiddels gebeurt het gelukkig wel. Ouders worden 

meer en intensiever betrokken en als dynamisch 

systeem behandeld. Als mooi uitvloeisel hiervan 

noemt Will het Home Start project binnen 

het Welzijnswerk. Dit is een initiatief waarbij 

ervaringsdeskundige ouders/vrijwilligers andere 

ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kind. 

Will: “Hierin wordt de wederkerigheid waarvan bij 

Overvloed vaak sprake is, mooi zichtbaar: er is op 

deze manier niet alleen meer aandacht voor ouders, 

Will de Wreede, voorzitter CCR

Interview 
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maar er kan ook meer gebruik worden gemaakt 

van de expertise van andere ouders die met 

vergelijkbare situaties te maken hebben gehad.” 

Op de vraag hoe ouders, wiens kinderen zelf hulp 

van Jeugd GGZ nodig hebben, iets voor andere 

ouders (immers het is bij hun ook fout gegaan) 

kunnen betekenen, heeft Will een visie die ze 

samenvat met de uitspraak: “It takes a village to 

raise a child” (je hebt een heel dorp nodig om een 

kind op te voeden). Wat Will hiermee probeert aan 

te geven is vooral dat het niet zozeer ouders zijn 

die tekort schieten in het opvoeden van kinderen, 

waardoor problemen ontstaan, maar dat veel 

problemen zijn terug te voeren op de samenleving 

waarin we leven. Will: “Wat weten wij tegenwoordig 

van uitgestelde behoeftebevrediging in een 

samenleving waarin maakbaarheid een levendige 

overtuiging is?” en: “Een kind dat op het VMBO 

zit voldoet vaak al niet meer aan de eisen die de 

maatschappij aan hen of aan hun ouders stelt.” Juist 

ouders die deze ervaring ook hebben gehad, kunnen 

andere ouders goed helpen om hiermee te leren 

omgaan.

Will ziet – gelukkig - ook dat er op dit punt een 

kentering gaande is. “Ik geloof echt dat we er als 

samenleving voor kunnen kiezen om meer ruimte 

en tijd voor onszelf te nemen en op die manier tot 

meer ontspanning te komen. We zijn op dit moment 

nog teveel bezig met economische Overvloed, maar 

It takes a village 

to raise a child



ik zie een toenemende behoefte aan Overvloed aan 

mentaal welbevinden.” 

Haar rol als voorzitter van de CCR van de Dimence 

Groep is er volgens Will vooral één waar ze 

langzaam is ingezogen. “Ik ben begonnen binnen 

de cliëntmedezeggenschap als ‘ouder van…’ en 

wilde vanuit die rol iets voor anderen betekenen. 

Blijkbaar doe ik in die rol iets waar anderen blij van 

worden. Ik weet van mezelf dat ik er goed in ben 

om zaken vanuit verschillende perspectieven te 

bekijken, het gezamenlijke belang te ontdekken en 

dit tot een verbinding te smeden. Dit maakte ook 

dat er mede door mij een samenwerking is gekomen 

tussen Mama Vita Deventer en Jeugd GGZ. 

Stichting Mama Vita, een netwerk voor moeders 

van kinderen met autisme, was namelijk op zoek 

naar een ruimte waarin ze regelmatig regionale 

bijeenkomsten konden verzorgen. Jeugd GGZ 

wilde op haar beurt graag de verbinding met deze 

doelgroep van moeders een nieuwe impuls geven. 

Zo was de deal snel gemaakt: Mama Vita Deventer 

mocht gebruik maken van de gastvrijheid van Jeugd 

GGZ en als tegenprestatie wilden zij dat de relatie 

met deze groep tot stand kwam. Overigens heb ik 

wel moeten nadenken of ik wilde meewerken aan 

deze deal, want veel ouders hebben negatieve 

ervaringen met de hulpverlening. Ik heb besloten 

om het toch te doen en een brug te bouwen die 

uitwisseling mogelijk maakt en het dialoog op gang 

brengt. We zijn begonnen om dit ongerief kenbaar 

te maken en vanuit de Jeugd GGZ hebben ze 

telkens laten zien wat ze met deze feedback deden. 

Hierdoor groeide langzaam het vertrouwen. Ik vind 

overigens dat we ons ervan bewust moeten zijn 

dat het kenbaar maken van ontevredenheid lastig 

is in de afhankelijkheidsrelatie die bestaat tussen 

hulpverlening en hulpvragers. Anderzijds vind ik 

ook dat ouders zich gewoonweg moeten blijven 

uitspreken.”

Een laatste punt dat Wil in het gesprek wil 

meegeven valt samen te vatten onder de term 

‘hulpverlenerssyndroom’. Will geeft aan dat er nog 

steeds hulpverleners/coaches zijn die, met alle 

goede bedoelingen van dien, te vaak anderen zo 

graag willen helpen dat ze vergeten dat het er vooral 

om gaat de ander te helpen door die te stimuleren 

om in toekomstige situaties zichzelf te kunnen 

helpen. In plaats van een oplossing te regelen of 

een quick fix toe te passen. Will: “Wat mij betreft 

gaat het er hier vooral om dat je de ander de tijd 

geeft in zijn of haar proces. Het kan wel helpen om 

hierin nabijheid te tonen, een stuk van jezelf te laten 

zien als mens, dan enkel professionele afstand te 

houden. Het voorkomt het ‘wij weten het beter’-

gevoel en het maakt iedereen menselijk en daarin 

gelijkwaardig.” 

Het is inmiddels 09.45 uur. Tijd voor Will om zich 

voor te bereiden op een keukentafelgesprek in een 

andere gemeente. Dit gesprek zal in het teken staan 

van goede zorg voor jeugdigen en van wat deze 

zorg kenmerkt. Will maakt duidelijk ze hier nog wel 

verschillend naar kijken, maar het gesprek aangaan is 

in zulke gevallen juist belangrijk. 

Interview: Dirk Dijkslag
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Wil je ook een vliegengordijn op maat? 

Patiënten binnen de locatie Huis aan de Dijk 

(langdurende behandeling voor ouderen) in 

Deventer maken binnen het aanbod van de 

dagbesteding een vliegengordijn voor jou op 

maat en naar jouw wens. Hun assortiment 

bestaat uit meer dan honderd verschillende 

vliegengordijnen. Je kunt kiezen uit een effen 

gordijn of een gordijn met een mooi motief erin 

verwerkt. Het gordijn kan worden aangepast 

in de kleuren van jouw keuze. Aangezien de 

gordijnen gemaakt worden in het kader van 

Dagbesteding kunnen zij deze aanbieden tegen 

zeer aantrekkelijke prijzen. Bovendien maken de 

patiënten binnen Huis aan de Dijk jouw gordijn 

met zorg en passie.

 

Heb je interesse neem dan contact op 
met het team Dagbesteding Huis 
aan de Dijk. 

vliegengordijnen@dimence.nl.

Hanneke Hermkens wilde graag alle kleurtjes in 

haar gordijn. Die kreeg ze! Met dit als resultaat. 
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