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In de zomer van 2016 zijn we gestart met de 

ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor de 

Dimence Groep. Het belangrijkste van dit traject is 

dat we ons denken en doen, meer nog dan voorheen, 

afstemmen op ontwikkelingen in de samenleving.  

We zijn van buiten naar binnen gaan kijken en 

hebben verbindingen met elkaar gemaakt 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, 

waarbij ze vaak vragen om oprechte aandacht.  

Ze willen vakmanschap, maar ook slim gemak. 

Daarbij is speelsheid belangrijk. Speelsheid in onze 

vormgeving, maar ook in ons taalgebruik. Waar we 

naar streven is pure mensentaal. Een taal met 

Het begin

Delen
van overvloed
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gevoel en een knipoog. Daarnaast is er behoefte 

aan nieuwe vormen van samen zijn en samen dingen 

doen. Om als Dimence Groep relevant te blijven 

in deze veranderende samenleving, moeten we 

meer gaan denken als een ondernemer en ook niet 

onbelangrijk: doen!

We doen dit alles vanuit onderstaande leidende 

principes en we hebben het de Beweging van 

Overvloed genoemd.

 

Onze overtuiging: Wij geloven dat we, door het 

delen van overvloed in kennis, ervaring, talenten en 

ruimte, samen meer bereiken en dat persoonlijke

groei ontstaat.

Daarom maken wij onze overvloed aan kennis, 

ervaring, talent en ruimte voor iedereen bereikbaar 

en beschikbaar. Dit doen we vanuit een nieuwsgierige 

grondhouding waarbij we iedereen als gelijkwaardig 

zien en ook zo behandelen. Daarbij waarderen we 

de diversiteit aan talenten, kennis en ervaringen die 

mensen hebben.

We gaan hierbij van ‘schaarste’ naar ‘overvloed’,

van ‘hokjes’ naar ‘harten’ en van ‘we laten ons leiden’ 

naar ‘we laten ons zien’.



Dirk Dijkslag en Hanneke Hermkens,
coördinatoren Beweging van Overvloed
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Voor je ligt het derde en tevens  laatste Magazine 

van Overvloed. Het is mooi geweest. Na een 

magazine dat in het teken stond van het planten van 

zaadjes voor de Beweging van Overvloed en een 

volgende magazine waarin aandacht werd besteed 

aan de manier waarop de Overvloedbeweging 

langzaam volwassen werd, staat dit magazine in 

het teken van het oogsten van Overvloed. Hiermee 

wordt een trilogie voltooid en is het tijd voor  

nieuwe zaken. 

Echter: met de Beweging van Overvloed is het nog 

lang niet klaar. Sterker nog, we beginnen pas!

De afgelopen jaren is het woord Overvloed in en om 

de Dimence Groep veel gevallen. Voor velen was 

het een positief geladen term, anderen hadden er 

moeite mee. Hoe dan ook: Overvloed heeft stof 

doen opwaaien en bracht mensen in beweging.  

En dat dit niet zonder resultaat is gebleven, zul je op 

diverse plekken in dit magazine lezen. Veel mensen 

van buiten en binnen de Dimence Groep hebben 

ook het afgelopen jaar weer hun kennis, ervaring, 

kwaliteiten en ruimten gedeeld op een manier die 

verder ging dan hun rol als cliënt, patiënt, naaste, 

vrijwilliger, medewerker of burger. Ze brachten, 

deelden of deden iets extra´s, verbonden en 

Overvloed
is een

blijvertje



verbinden zich aan mooie initiatieven, eenmalig 

of structureel en maakten en maken hierbij 

dingen mogelijk. En de Dimence Groep ontwikkelt 

zich ondertussen steeds meer van een klassiek 

georganiseerde ggz- en welzijnsorganisatie tot

een netwerkorganisatie, waarin plek is voor

‘out-of-the-box’ denken en doen.

Deze tijd vraagt om Overvloed
Denken vanuit Overvloed is noodzakelijk in deze 

tijd waarin de kosten van de gezondheidszorg 

de pan uitrijzen en waar de toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg 

en welzijnszorg steeds meer onder druk komen te 

staan. Schaarste en Overvloed zijn geen tegenpolen 

van elkaar, ze gaan hand in hand.

‘Overvloed denken en doen’ draagt bij  
aan welzijn en mentale gezondheid
Denken en doen vanuit Overvloed is niet alleen 

noodzakelijk. Het draagt ook bij aan de missie

die we als Dimence Groep hebben: het bevorderen

van mentale gezondheid en welzijn van mensen. 

Met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid, 

oprechte nieuwsgierigheid en met het lef 

om te delen. Dat zorgt namelijk voor extra 

groei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle 

betrokkenen. Voor ‘klanten’ gelden deze groei- en 

ontwikkelmogelijkheden misschien nog wel  

het sterkst.

Want er is toch niets mooier dan niet alleen te 

worden aangesproken op je ‘klant’ zijn, maar ook 

uitgenodigd worden om meer van jezelf te laten 

zien? Wanneer je wordt gestimuleerd om anderen 

te laten zien en ervaren dat je iets goed kunt, waar 

je trots op bent. In zulke gevallen wordt het gevoel 

versterkt dat je er toe doet, dat je iets bijdraagt, dat 

je meedoet, dat je erbij hoort en dat je waardevol 

bent. Het versterkt je eigenwaarde, zelfvertrouwen 

en draagt in veel gevallen ook nog eens bij aan het 

uitbreiden van een waardevol sociaal netwerk. 

En wees eerlijk: niet alleen de klanten van de Dimence 

Groep hebben baat hebben bij deze ‘benefits’.

Overvloed is een blijvertje
De Beweging van Overvloed is wat ons betreft 

dus geen hippe modegril, een tijdelijke bevlieging 

van managers of een poging van een stel naïeve 

wereldverbeteraars op geitenwollen sokken. 

Het is echt een diepe overtuiging dat denken en 

doen vanuit dit gedachtegoed nodig is om samen 

met de samenleving waarvan we deel uitmaken, 

toekomstbestendig te blijven.

Wat vind je in het magazine? 
In deze editie vind je mooie verhalen vanuit 

verschillende invalshoeken. Zo vertelt Gerrit Glas, 

hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen en 

werkzaam bij de Dimence Groep, hoe hij in eerste 

instantie aankeek tegen de Beweging en hoe hij 

het nu ervaart. Ook laten we de burgemeester van 

Kampen aan het woord hoe hij Overvloed ziet in 

zijn dagelijkse praktijk. Verder mooie verhalen van 

cliënten die vertellen wat maakte dat het beter 

met ze gaat. Kortom; genoeg leesvoer om tot je te 

nemen. We horen graag wat je ervan vindt. 

Veel leesplezier! 

Hanneke Hermkens en Dirk Dijkslag,

Coördinatoren van de Beweging van Overvloed
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Drie jaar Beweging van Overvloed.

Dat vraagt om even terug te kijken en een blik 

vooruit te werpen met de bestuurders van de 

Dimence Groep; Herma van der Wal, voorzitter raad 

van bestuur en Marco Verheul, sinds mei dit jaar, 

nieuw lid raad van bestuur. 

Herma van der Wal maakte het begin mee van de 

Beweging. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen drie 

jaar? Herma: “Als je wilt kijken wat er gebeurd is, 

dan ben je al aan het kijken alsof de beweging van 

Overvloed een project is. En dat is het nadrukkelijk 

niet. Het is een beweging. Het beweegt en dat vind 

ikzelf al heel erg mooi. In dat opzicht is het gelukt, 

Interview Herma van der Wal en Marco Verheul,
raad van bestuur

“Eigenlijk zou het mooi zijn wanneer 
niemand het er meer over heeft,  
maar dat we gewoon zo zijn.  
Dan heb je je doel bereikt ...”

9
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weliswaar soms met pijn en moeite. Maar je ziet in 

de organisatie dat er iets is gebeurd.” Herma vertelt 

hoe ze de afgelopen jaren heeft gezien hoe de 

coördinatoren de beweging in gang hebben gezet. 

“Ze geven een duw tegen een balletje. Het woord 

Overvloed is redelijk bekend. Je hoort mensen 

zeggen; ‘dit is echt een geval van Overvloed’. 

De coördinatoren komen op veel plekken in de 

organisatie. Er zullen mensen zijn die vinden dat de 

Beweging niks is. Daar maak ik me geen illusies over. 

Hoe breed verspreid het is, weet ik niet. Ik hoop 

dat mensen zich er niet van bewust zijn dat een 

verandering ontstaat door de beweging. Dat het 

gewoon onze way of live is om zo over onszelf en de 

ander na te denken en op die manier je in te zetten 

voor onze cliënten. Daar hebben we wel meer massa 

op gemaakt de afgelopen drie jaar. Daar ben ik van 

overtuigd. Er zijn meer mensen die zo over zichzelf 

nadenken en ook in het verlengde over de cliënten 

die bij hen komen.” 

Geen project
Herma merkt dat het bijzonder is dat het geen 

project is. “We zetten een energie in gang. Je gelooft 

daarmee in de kracht van de ontwikkeling. 

We geven medewerkers de vrijheid om zich daaraan 

te committeren. Werken met waarden (zie ook 

pagina 15) en positieve psychologie hebben dat ook. 

Dat je mensen niet beschouwt als een werkpaard 

of een productiemiddel, maar als iemand die een 

passie heeft om het vak te doen. Dat voeden en 

stimuleren we.” Ze vervolgt: “En als je echt zou willen 

weten of de beweging iets in gang heeft gezet, dan 

zou je het moeten meten. Dat vind ik eigenlijk niet 

belangrijk. Het belangrijkste is dat mensen echt 

anders gaan nadenken over wie ze zijn, wat ze 

kunnen, hoe ze kunnen bijdragen aan de zorg voor 

onze cliënten en hoe ze hun werk moeten doen.

Dat moet eigenlijk gewoon doorgaan. Mensen 

moeten in de huidige tijd anders over zichzelf en 

hun bijdrage na gaan denken.” Herma overtuigend: 

“Sterker, ik ben van mening dat willen mensen zelfs 

heel erg graag.” 

Shampoo
Herma denkt dat het delen van Overvloed in met 

name de kleine dingen zit. Ze geeft een voorbeeld. 

De Dimence Groep heeft een whatsappgroep in 

het leven geroepen waar mensen ideeën, oproepen 

over Overvloed kunnen delen met elkaar. Iemand was 

op zoek naar basis verzorgingsproducten. Enkele van 

zijn cliënten kregen weer behoefte aan zelfverzorging 

en het was financieel niet voor iedereen haalbaar 

om een lekkere shampoo te kunnen kopen. Hij deed 

een oproep: ‘Wie ondersteunt mij en heeft nog wat 

liggen in de kast wat je toch niet gebruikt?’ In no time 

reageerde iemand die haar voorraadkast op de kop 

had gezet. Met als resultaat verschillende shampoos, 

douchespullen die ze wel kon missen. Herma over het 

voorbeeld: “Dat vind ik gewoon mooi. Dat je meer bent 

dan die medewerker die gewoon productie levert.” 

Delen van kennis
Marco Verheul is ‘nieuw’ in de organisatie. Het vertelt 

dat hij erg gecharmeerd was over de Beweging van 

Overvloed toen hij daar in het begin over vernam. 

“Ik weet niet hoe het drie jaar geleden was, maar  

wel hoe het nu is. Je ziet dat de Beweging van 

Overvloed terugkomt in de organisatie. Niet iedereen 

voelt zich ermee verbonden. Is dat erg? Nee, eigenlijk 

zou het mooi zijn wanneer niemand het er meer  

over heeft, maar dat we gewoon zo zijn. Dan heb je 

je doel bereikt.

Wat ik mooi vind, is het delen van kennis, tijd en 

ervaring. Maak elkaar rijk, zowel intern al extern. 
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En ik zie dat er mensen in de organisatie daar 

heel erg mee bezig zijn. Dat moet je blijven voeden 

zodat de beweging groter wordt. In mijn eerste 

dagen binnen de Dimence Groep ben ik enorm 

enthousiaste en gedreven mensen tegengekomen.

Medewerkers met een echte drive die zeer positief 

zijn ingesteld. Als je zulke mensen in dienst hebt, 

is het een stuk makkelijker om een beweging in te 

zetten. Die mensen willen graag en zijn eager.

Je geeft dan eigenlijk invulling aan hoe de mensen in 

de organisatie al zijn.” Herma vult Marco aan: “Komt 

bij dat mensen zelf hebben meegedacht over de 

Beweging van Overvloed vanaf het begin. 

We hebben het samen vormgegeven. Wat je doet 

als organisatie is dat je een raam opengooit en zegt; 

jullie mogen ook zo zijn. Wij willen graag dat je alles 

van jezelf benut ten behoeve van onze cliënten. 

Je faciliteert je medewerkers. Er hebben veel 

mensen dit omarmt en er zijn ook mensen die 

denken: ’Dat deed ik al, ik snap niet waarom ik hier 

iets mee moet’. 

Is er iets wat ze heel erg belangrijk vinden  

wat er gezegd moet worden in dit interview?

Marco was aanwezig op de Dag van Overvloed. 

Een dag voor alle medewerkers, cliënten en relaties 

(zie ook pagina 70). “Wat mij opviel tijdens deze 

dag was dat er verschillende disciplines, relaties 

en cliënten aanwezigen waren. Het is belangrijk 

dat het overal gezien wordt. Dat moeten we vast 

blijven houden.” Herma ziet dat de Beweging ook 

buiten de organisatie haar vruchten afwerpt. 

“Wat ik zelf leuk vind, is dat bijvoorbeeld GGZ 

Nederland hier ook mee bezig is. Zij denken ook in 

Overvloedtermen en maken een ware ommekeer 

mee als brancheorganisatie. En wat je nu ziet is dat 

veel van onze medewerkers de samenwerking met 

GGZ Nederland hebben gevonden. Zij leveren  

hun bijdrage in verschillende waardennetwerken. 

Dat gaat dwars door hiërarchische lagen heen.  

Dat vind ik een uitwerking van dezelfde manier  

van denken.”

Wat zouden ze andere organisatie willen adviseren? 

Marco: “Als je deelt, krijg je meer. Je krijgt kennis-

verrijking. Onze kennis wordt weer verder uitgedragen 

en uiteindelijk krijg je meer invloed. En je krijgt een 

spiegel voorgehouden door mensen die weer naar 

jouw kennis kijken. Herma: “Wij hebben dit niet bedacht. 

Wij hebben het verwoord. Voordat we hiermee 

begonnen, zat het al in onze genen om kennis te 

delen met anderen en ruimte te creëren. Dat hebben 

we met deze beweging nog weer eens versterkt.”

Stel we komen over vijf jaar terug en kijken terug  

op dit interview. Waaraan gaan we in 2024 zien  

dat deze beweging is ingezet?

Marco: ”Het is ontzettend leuk dat je die vraag stelt. 

Ik vraag me wel eens af; hoe lang stop je hier energie 

in? Wanneer ben je tevreden als je terugkijkt? 

Tegelijkertijd moet je oppassen dat je dan niet 

terugkijkt als zijnde een project. Uiteindelijk hebben 

we deze attitude voor onze cliënten.” Herma denkt 

dat over vijf jaar deze manier van denken over je 

vak een aantrekkelijke waarde is geworden voor 

medewerkers. “Daar willen mensen graag werken. 

Want het is dan gewoon noodzakelijk om het werk 

te kunnen doen. Misschien kijk je wel terug; wat 

raar dat we het toen een naam hebben gegeven; 

de Beweging van Overvloed. Want dan is het heel 

normaal dat je zo denkt en dus zo werkt …” 

Rita Kamphuis en Dirk Dijkslag



Gerrit Glas, hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen en 
werkzaam bij Dimence Groep als A-opleider voor psychiaters.
Foto: Ilco Kemmere fotografie.

Gerrit Glas

“Ik denk dat de 
Beweging van 
Overvloed kan 
helpen om de 
morele kern van 
het vak weer 
centraal te 
stellen …”
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Wel spannend, een interview met Gerrit Glas.  

We wisten dat hij in eerste instantie nogal kritisch 

was over de Beweging van Overvloed. Reden te 

meer om hem te spreken en te horen hoe hij er drie 

jaar na dato tegenaan kijkt. Een openhartig  

en boeiend gesprek. 

We beginnen bij de start van de beweging, zo’n 

drie jaar geleden. Gerrit Glas is eerlijk wanneer hij 

vertelt dat hij bij de eerste presentatie over de 

Beweging van Overvloed negatief werd getriggerd. 

Hij geeft aan dat dat ook een tijdje is blijven hangen 

en dat het begrip Overvloed bij hem een negatieve 

connotatie gaf. Hij legt uit waardoor hij getriggerd 

werd. “Ik sloeg met name aan omdat zo’n beetje 

alles overvloed werd. Ook het hebben van een 

psychiatrische aandoening. Ik kreeg het gevoel dat 

dat als een kans werd gezien. Dat werd me echt 

te gortig. Daar is het lijden van mensen met een 

psychiatrische aandoening veel te groot voor. En ik 

was vooral ook verbaasd dat iedereen het op dat 

moment zo’n mooi verhaal vond.”

Positieve drive
Dat was geen goed begin. Gerrit Glas geeft aan dat 

hij nadien zag dat er van alles in gang werd gezet 

rondom het thema. Hij bleef het sceptisch volgen. 

En gelukkig kan hij er nu, drie jaar later, genuanceerd 

over denken. “Ik blijf de term niet zo gelukkig vinden, 

maar wat ermee gedaan wordt, vind ik wel heel 

erg positief. En dan denk ik vooral aan dat je je 

realiseert wat een ongelofelijke hoeveelheid kansen 

en mogelijkheden we hebben in deze organisatie, 

in dit land en dit deel van de wereld. Het andere 

waaraan ik denk is dat het een positieve drive geeft 

om mensen over de schutting van hun eigen doen 

en laten te laten kijken. De meeloopmomenten met 

elkaar (de Duik, red.) zijn bijvoorbeeld erg belangrijk. 

Ik was er zelf ook al mee bezig om mensen van 

mijn opleiding te laten meelopen met bijvoorbeeld 

de afdeling Financiën en Control of met de raad 

van bestuur. De schellen vallen ze van de ogen, en 

omgekeerd ook.”

Hok
Gerrit Glas zag dat er veel initiatieven werden 

ontwikkeld. “Mooi om te zien is dat de beweging 

zoals die nu wordt uitgerold, samenvalt met de 

lange termijndoelen van de organisatie. Daar kan ik 

natuurlijk niet tegen zijn”, zegt hij lachend. Hij vervolgt: 

“Dat hele idee van vermaatschappelijking van de 

zorg, dat je mensen aanspreekt op wat ze wel 

kunnen en je niet alleen focust op wat ze niet kunnen, 

is belangrijk. Maar het belangrijkste is volgens mij dat 

het een manier is om mensen letterlijk en figuurlijk uit 

hun hok te krijgen.” 

Wat maakte dat hij uiteindelijk toch anders is gaan 

denken over de Beweging van Overvloed? 

“Ik realiseer me twee dingen. Ten eerste is het 

vreselijk ingewikkeld om te proberen met taal en 

vocabulaire mensen te raken. Die vocabulaire past 

niet zo bij mij. Daar ben ik niet de eerst aangewezen 

persoon voor. Maar aan de andere kant heeft het 

me wel geholpen om voorbeelden van Overvloed te 

zien, waarbij een duidelijk overlap is met de thema’s 

waarmee ik ook bezig ben. Bijvoorbeeld het werken 

met waarden*. En ook met onderwerpen die ik in de 

opleiding inzet. Mensen laten meedoen met anderen 

en laten ervaren dat ze in een andere rol zitten. Zo 

ben ik ook bezig met patiënt journey. Omdat dat toch 

weer je houding ten opzichte van een cliënt anders 

maakt. Die cliënt komt een uurtje per week bij je en 

de rest van de week zit hij of zij in zijn eigen misère. 

Ervaring aan de andere kant maakt dat je al anders 

kijkt naar je cliënt.” 
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Eigen overvloed
We vragen Gerrit Glas wat zijn eigen overvloed is. 

Glas is een begenadigd spreker, maar nu lijkt hij toch 

wel een beetje verlegen en verrast door de vraag. 

“Ik kan goed en helder denken en ik kan 

enthousiasme overbrengen voor het vak. Ik heb 

communicatief talent voor cliënten. Er zijn weinig 

cliënten waar ik niet mee om kan gaan.” Waarna hij 

vervolgt: “En als ik nu nog meer ga opnoemen, word 

ik echt verlegen.” Toch dringen we aan. Want dat 

zijn vaak de leukste overvloed talenten. Immers de 

genoemde talenten hebben veel psychiaters. 

Heeft hij ook talenten buiten zijn professie? 

Gerrit Glas: “Ik heb wel humor, en veel belangstelling 

voor muziek. Ik heb lange tijd piano gespeeld. 

Het is jammer dat dat er een beetje bij ingeschoten 

is. Maar wanneer het uitkomt, kan ik met een cliënt 

wel een mooi gesprek aangaan over muziek en wat 

het met een mens doet.”

Bezieling en enthousiasme 
We zijn nu drie jaar verder met de Beweging van 

Overvloed, ziet hij dat er iets is veranderd? 

“Ik denk hier en daar wel. Of het echt door de 

beweging komt, durf ik niet gelijk te zeggen. Dat gaat 

met veel veranderprocessen zo. Het is vaak moeilijk 

te traceren waar een verandering vandaan komt. 

Ik praat veel met de raad van bestuur over allerlei 

dingen. Ik denk dat we over vijftien jaar een heel 

andere organisatie zijn. Dat is wel iets wat uiteindelijk 

doorsijpelt naar de hele organisatie. We gaan 

groeien naar organisatievormen die heel anders in 

elkaar zitten. Ik ben ook meer van: helder zijn wie nou 

wat doet, op grond van welke legitimatie en met welk 

doel. Dat is wat anders dan de beweging. Maar je 

hebt beide nodig. Je hebt bezieling en enthousiasme 

nodig en dan doet het er vaak niet zo veel toe hoe 

dat wordt geformuleerd. Maar aan de andere  

kant heb je duidelijkheid nodig over welke kant we 

moeten opgaan.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
Gerrit Glas vertelt dat hij de afgelopen periode veel 

met bovenstaande bezig is geweest. Zowel in de 

opleiding als in zijn gesprekken in de organisatie. 

Maar ook buiten de organisatie laat hij duidelijk zijn 

stem horen. “Ik ben bezig met een artikel over de 

identiteit van een psychiater. De kern daarvan is 

dat we het als beroepsgroep niet redden om ons 

altijd te beroepen op onze expertrol. Omdat die rol 

altijd is ingebed in een ‘maatschappelijk contract’. 

De maatschappij geeft jou namelijk bevoegdheid 

om bepaalde dingen te doen. Wat inhoudt dat je 

voortdurend moet onderhandelen en afspraken 

moet maken met andere partijen. Dat is dus niet 

hokjes maken, want dan krijg je weer de oude 

situatie. Maar je moet vanuit het idee van een 

gedeelde verantwoordelijkheid van organisatie en 

beroepsgroep gaan definiëren wat je kunt. En niet 

omgekeerd. Omdat je wat kunt, zeg je: ‘dus moet ik 

dat doen’. Dat gebeurt nogal vaak. Zo’n Beweging 

van Overvloed helpt op een aspecifieke manier om 

mensen in die andere stand te krijgen. Ik focus mij op 

de visie van het vak en op de visie van de organisatie 

die aangeeft waar we naar toegaan. Daarbij helpt 

de Beweging van Overvloed en zorg je dat mensen 

warm lopen en niet blijven zitten in hun kamertje.” 

Schaarste
Het tegenovergestelde van overvloed is schaarste. 

Op dit moment is er een schreeuwend tekort aan 

psychiaters en zorgverleners. Hoe kijkt hij daar 

tegenaan? Gerrit Glas geeft grif toe dat één 

van de redenen waarom psychiaters niet vaak 
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meedoen met de beweging, zeker schaarste is. 

“Ze hebben sterk het gevoel dat ze voortdurend 

tegen achterstanden op zitten te boksen. En dat 

psychiaters daarom niet zo overvloed-minded zijn, 

snap ik wel. Er is overduidelijk schaarste. Maar als je 

landelijk kijkt, valt het wel mee. We hebben nog nooit 

zo veel psychiaters gehad in Nederland. Schaarste 

ontstaat ook omdat we steeds meer verantwoording 

moeten afleggen. Dat is een significant onderdeel 

van het werk. Maar ik ben ervan overtuigd dat er 

in al die mensen wel degelijk overvloed zit. Om het 

vak als psychiater te kunnen volhouden, moet je wel 

gepassioneerd zijn. Wat ik het waardevolste vind, is 

dat de beweging kan helpen om de morele kern van 

het vak weer centraal te stellen. En met die morele 

kern bedoel ik dat je hier niet werkt voor jezelf, maar 

om wel te doen aan de cliënt of de mensen die 

kwetsbaar zijn en waarvoor we publiek mandaat 

hebben gekregen. Dat is moreel omdat het niet is 

voor eigen gewin. Je merkt ook aan mensen wanneer 

ze enthousiast raken over hun vak; ze gaan dan 

praten over hun betrokkenheid en gedrevenheid voor 

het vak. Dat is wat mij betreft de kern van Overvloed.”

Derde wereld 
Wat zou hij als tip willen meegeven? Daar wil 

Gerrit Glas even over nadenken. “Wat ik heel 

leuk zou vinden, is dat de Dimence Groep een 

*Werken met Waarden is een initiatief om samen 

met medewerkers van de Dimence Groep te zoeken 

naar een manier om in contact te komen en te blijven 

met waarden in het werk. Het gaat hier niet alleen 

om eigen persoonlijke en professionele waarden, 

maar juist ook in relatie tot de waarden van de 

ander –  van patiënten, naastbetrokkenen, collega’s, 

van de organisatie en samenwerkende instanties, 

van de samenleving. Waarden die veranderen, 

waarden die onder druk komen te staan, waarden 

die met elkaar gaan schuren of met elkaar in conflict 

komen: als professional in de ggz opereer je dagelijks 

middenin dit spanningsveld. De Dimence Groep 

organiseert regelmatig gesprekken om elkaar in 

beslotenheid te ontmoeten en met elkaar in contact 

te komen over waarden in ons werk.  

Gerrit Glas (1954) is psychiater en filosoof en 

werkt bij de Dimence Groep als A-opleider voor 

psychiaters. Gerrit Glas studeerde geneeskunde en 

filosofie. In 1991 promoveerde hij op het proefschrift 

Concepten van angst en angststoornissen. 

Een vakfilosofische en psychiatrische studie 

(Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger).

Gerrit Glas was van 1992 tot en met 2010 als 

bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte 

verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de 

Universiteit Leiden. In 2006 werd hij aan dezelfde 

universiteit bij het LUMC (Leids Universitair Medisch 

Centrum) benoemd tot hoogleraar Wijsgerige 

aspecten van de psychiatrie. Sinds 2011 bekleedt hij 

de Dooyeweerdleerstoel aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam; in 2016 werd hij aldaar benoemd tot 

de eerste Nederlandse hoogleraar filosofie van de 

neurowetenschappen.

Deze zomer verschijnt zijn boek Person-centered 

Care in Psychiatry – self-relational, normative, and 

contextual perspectives bij de uitgever Routledge. 
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soort ‘jumelée avec’ zou instellen met een 

gezondheidszorgorganisatie in een derde wereldland, 

waarmee we dan een Beweging van Overvloed-

relatie krijgen. In onze organisatie zie je al veel 

medewerkers die zich in hun vrije tijd inzetten voor 

dergelijke landen. Die verhalen zou je eigenlijk in een 

soort verhalenbank moeten opslaan; verhalen van 

medewerkers die bijzondere dingen doen.”

Gemeengoed
We komen aan het einde van het gesprek en we 

vragen wat hij graag terug wil zien in dit interview. 

“Wat ik hoop, is dat de beweging verbindt en dat het 

meer gemeengoed wordt. Wat ik heel veel zie, is dat 

mensen hun werk doen en daarnaast heb je die taal 

van wat ik noem de menselijkheid. Het is misschien 

een beetje vaag, wat ik nu zeg. Maar ik merk dat 

veel mensen willen meedoen en dan weer back to 

business gaan. Wat ik graag zou willen, is dat back to 

business meer gevuld raakt door echte spirit. 

Ik zou dat bezielde professionaliteit willen noemen. 

En ik denk dat dat er best al wel is. Alleen de 

erkenning daarvoor is er vaak niet. Je zou eigenlijk 

een manier moeten bedenken waarin je de 

organisatie zo inricht dat mensen daarop worden 

beloond. Dus dat het ergens in de genen van de 

organisatie komt te zitten. En niet: leuk dat hij/zij dat 

er ook nog bij doet. Het moet de gewoonste zaak van 

de wereld worden en wat mij betreft noem je het 

dan niet eens meer Overvloed ...”

Rita Kamphuis, Hanneke Hermkens

Juweeltjes van Overvloed
De Beweging van Overvloed is niet altijd even 

tastbaar. Maar dan ineens kom je iets tegen wat 

de Beweging van Overvloed pur sang is; mooie 

voorbeelden die we graag willen delen.

 

Ik behandel in de Penitentiaire Inrichting (PI) een 

Poolse (niet Nederlands sprekende) patiënt met 

depressieve klachten, die in de vorige PI af en toe 

Poolse boeken kon lenen bij de bibliotheek en dat 

erg prettig vond. In de PI Zwolle hebben ze echter 

geen of nauwelijks Poolstalige boeken en deze 

ergens anders vandaan halen schijnt lastig te zijn. 

Ik heb Hanneke Hermkens daarom gevraagd of 

zij misschien wist of iemand nog ‘overvloed’ aan 

Pools leeswerk heeft. Hanneke heeft vervolgens 

een oproepje in de groepsapp van de Beweging 

van Overvloed geplaatst. Zo kwam het dat Geertje 

Grondel uiteindelijk een briefje (handgeschreven en 

in het Pools) voor mijn patiënt ophing in een Poolse 

winkel in Apeldoorn. Dit heeft al een mooi stapeltje 

boeken opgeleverd, tot vreugde van mijn patiënt. Als 

de patiënt ze uit heeft, schenken we de boeken aan 

de PI bieb.  

 

Marriët Meuleman 

psycholoog / cognitief gedragstherapeut VGCt 

Transfore, de Tender locatie Deventer



“Ik durf veel
bespreekbaar
te maken”

Tien vragen aan Tineke de 
Jong, na meer dan twintig jaar 
cliëntmedezeggenschap

interview

Tineke de Jong
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Wat was het begin van jouw rol binnen de 

cliëntmedezeggenschap?

Tineke: “Mijn eerste opname was in 1996, bij wat 

toen nog Adhesie heette. Ik ben allergisch voor 

rook en had last van de rook van anderen. Ik ben 

gewoon op de medewerkers afgestapt om dit aan 

te kaarten. Toen het onvoldoende werd opgepakt, 

ging ik een stapje verder en zocht contact met de 

cliëntenraad. Na een poosje vroegen ze mij in de 

raad te blijven. Zo is het begonnen. Nu, 23 jaar later, 

zijn we overigens nog druk met rookbeleid. Het is nog 

steeds onderwerp van gesprek.”

Maar er zal toch veel wél veranderd zijn in de ggz? 

Neem ons eens mee naar die tijd van toen …

Tineke: “Tegenwoordig gebeurt veel meer in 

samenspraak met de cliënt. Je gaat akkoord met 

je eigen behandelplan en je evalueert tussentijds 

samen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je herstel. 

Dat was vroeger echt anders. Ik verbleef lange 

tijd in een kliniek en alles werd voor me gedaan en 

besloten. De professional wist wat goed voor je was. 

Ik was volkomen gehospitaliseerd toen ik weer thuis 

kwam; ik wist niet meer hoe ik dingen in mijn eigen 

huis moest doen.

Achteraf gezien denk ik dat mijn strijd voor het rook-

beleid daar ook mee te maken had. Ik voelde me 

onbegrepen, ik had geen grip meer op mijn eigen 

leven. Daarom legde ik de focus op iets buiten mezelf 

om invloed op te krijgen. Tot aan de directeur toe.”

Zie je nog andere grote verschillen tussen

vroeger en nu?

Tineke: ”Tegenwoordig is een opname zo kort 

mogelijk. Als een intermezzo. Wel zou ik daarbij willen 

meegeven: wees duidelijk zodat de cliënt weet wat 

hij kan verwachten en wat er van hem of haar wordt 

verwacht. Verder zijn er tegenwoordig teams als het 

Haar termijn zit erop, maar haar drijfveer om als cliënt haar stem te laten 
horen is onverminderd groot. Of het nu gaat om het rookbeleid of het behoud 
van geestelijke verzorging, over voeding op de kliniek of ervaringsdeskundige 

inzet, Tineke de Jong pakt haar rol binnen de medezeggenschap al jaren 
met overtuiging op. Toch legt zij per 1 juli, na 23 jaar, haar functie binnen de 

basiscommissie Deventer, de beleidsgroep Dimence en als vicevoorzitter van de 
Centrale Cliëntenraad Dimence Groep neer. “Na drie termijnen stopt mijn taak, 

maar ik blijf op andere manieren aan de Dimence Groep verbonden.”

Aan de vooravond van haar vertrek stellen we Tineke tien vragen.
Ze geeft ons een mooi beeld van 23 jaar ontwikkeling in de ggz. 
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Intensieve Home Treatment (IHT), die werken zelfs 

opnamevoorkomend. Ik heb daar ook gebruik van 

gemaakt. Zo kun je zo veel en zo lang mogelijk mee 

blijven doen. Dat is belangrijk. Nuttig zijn is belangrijk 

voor een mens.” 

Hoe kijk je aan tegen ervaringsdeskundige inzet?

Tineke: “Ik ben blij dat Dimence Groep kiest voor 

een klimaat van openheid, zodat je bijvoorbeeld 

in vacatures ervaringsdeskundigheid kan noemen 

als extra competentie. Cliënten kunnen zeker baat 

hebben bij de inzet van ervaringskennis in hun 

behandeling.”

Voel je je ook betrokken bij de Beweging  

van Overvloed?

Tineke: “De naam zegt niet iedereen iets, maar de 

gedachte is goed. Gebruik elkaars talenten en ga 

daarmee gerust buiten je eigen taakomschrijving. 

Dat is in ons werk heel belangrijk.”

Kunnen we nog blijven genieten van jóúw talent  

bij Dimence Groep?

Tineke: “Ooit heb ik het initiatief genomen om 

op de maandelijkse introductiedag voor nieuwe 

medewerkers iets te vertellen over bejegening. 

Dat is nu vast onderdeel van het programma. 

Ik zag zo vaak onenigheid die voorkomen had kunnen 

worden. ‘Verplaats je in de ander, erkén de ander,  

zie elkaar als mens’, dat is mijn boodschap. 

Herstel begint bij ervaren dat je als normaal mens 

gezien wordt. Dat verhaal blijf ik vertellen op de 

introductiedag. Dat is míjn overvloed.  

En ook op minder goede dagen kom ik daarvoor 

naar Brinkgreven. Ik blijf trouwens ook koster bij 

de zondagsdienst en wordt wandelcoach op 

Brinkgreven. Je zult me er dus nog vaak zien.”

Hier spreekt nog zo veel passie en betrokkenheid uit. 

Was je bij de verschillende raden gebleven als je nog 

een termijn zou krijgen?

Tineke: “Dat weet ik niet zeker, want er zijn ook 

strubbelingen in dit werk en daar wil ik wel vanaf. 

Maar het mooie is dat je groots en afdeling-

overstijgend kunt meedenken, over collectieve 

belangen. Ik vind dat leuk om te doen en ik ben 

daar zelf ook van gegroeid. De deelname in de vele 

commissies en werkgroepen, dat ga ik echt missen.”

Wat wil je je opvolger meegeven?

Tineke: “Bewaak je grenzen. Iedereen is wel eens 

moe na zijn werk, maar het mag je niet uitputten. 

Doe, probeer en ontdek jezelf.”

Heb je ook een advies voor de Dimence Groep?

Tineke: “Dat ze vertrouwen hebben in hun 

medewerkers, zodat deze minder administratieve 

lasten hebben. Zorg dat zij trots zijn op hun werk. 

Geef hen eigenaarschap, in welke functie of laag van 

de organisatie dan ook.”

Heb je zelf nog een wens voor je toekomst?

Tineke: “Ik zou graag voorlichting geven op 

bijvoorbeeld scholen, bij gemeenten of bij de politie. 

Bijvoorbeeld over wat je kan doen als iemand 

suïcidaal is. Hoe ga je daarmee om? Iemand kan zo 

eenzaam zijn met die gedachte en dan wordt het 

alleen maar groter. Ik durf veel bespreekbaar te 

maken. Het aantal suïcides neemt toe. Iedere suïcide 

die we kunnen voorkomen is er één.”

Margriet van Griensven,  

Communicatieadviseur Dimence Groep
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Henri Sellies, verpleegkundig specialist, is ervan 

overtuigd: “Je moet als zorgprofessional tijd 

investeren in een goede relatie met de naasten van 

je patiënt. Zij maken het verhaal compleet, zodat 

je je patiënt beter kunt begrijpen en behandelen.” 

Moeder van een patiënt, Jessica Heijkoop, beaamt 

dit voor 100%. ‘Als naaste merk je direct of de 

behandelaar van je kind ook echt de persoon achter 

de problematiek ziet, of hij hem echt heeft leren 

kennen. Professionele nabijheid is de sleutel hierin!”

Jessica: “Terugkijkend herken ik een soort 

gevoeligheid of kwetsbaarheid in onze familie. Mijn 

zoon ontwikkelde op best late leeftijd een psychose, 

mede door nare ervaringen en drugs. Maar in die 

tijd was de benadering van zowel patiënten als 

naasten heel anders dan nu. De patiënt werd op 

een eenzame kamer gezet, en de naasten werden 

nauwelijks betrokken. Hoe anders is dat nu bij een 

opname; als familie mag je gewoon bij je kind, broer 

of zus blijven en ook de verpleegkundig specialist 

blijft bij de patiënt. Dat is veel mensvriendelijker en 

gastvrijer dan 30 jaar terug! Helaas kregen ouders 

Naasten maken het verhaal
rondom patiënt compleet

Henri Sellies en Jessica Heijkoop



toen vaak de schuld van bijvoorbeeld autisme. 

We kregen het verwijt dat we niet genoeg hadden 

geknuffeld. Heel triest!”

Henri: “Waar eerder vooral met triadekaarten werd 

gewerkt om afspraken met de familie te maken, 

gebruiken we deze kaarten nu om echt het gesprek 

aan te gaan met de naasten, waarin we elkaar 

beter willen leren kennen. In deze zogenaamde 

zorgafstemmingsgesprekken (ZAG), waaraan de 

patiënt zelf ook vaak deelneemt, heeft de naaste de 

mogelijkheid om mee te denken over de behandeling 

van zijn of haar dierbare. Die gesprekken plannen 

we nu gestructureerd in. En hiermee bouwen we 

ook een vertrouwensband met elkaar op, waar de 

patiënt uiteindelijk weer baat van kan hebben.”

Jessica: “Toen de Rechterlijke Machtiging (RM) over 

mijn zoon niet werd verlengd afgelopen voorjaar, 

raakte ik al lichtelijk in paniek. Zonder deze machtiging 

slikt mijn zoon zijn medicatie niet, dus ik zag de bui al 

hangen. Maar Henri was er kalm onder; hij had zoiets 

van “We zien wel wat er gebeurt.” Dat gaf mij al een 

stuk rust, omdat we elkaar zo vaak spraken.”

Henri: “In zulke situaties houden we de patiënt 

natuurlijk goed in de gaten, en we proberen hem 

waar mogelijk te begeleiden in het aantal prikkels 

die hij of zij aankan. Ook hebben we dan geregeld 

contact met de naaste om de vinger aan de pols 

te houden. En uiteraard neem je in dit proces als 

behandelaar soms ook beslissingen die je achteraf 

misschien anders had genomen, want er is altijd een 

spanningsveld waarin bepaalde keuzes gemaakt 

moeten worden.

 

Als tip aan alle zorgverleners wil ik graag meegeven: 

maak echt tijd voor die relatie met naasten, ook al 

is dat soms lastig. Bijvoorbeeld doordat de band 

vaak verbroken is door alles wat de familie heeft 

meegemaakt, en deze band nu weer opgebouwd 

moet worden. Een goede therapeutisch relatie 

waarin wederzijds vertrouwen bestaat, heeft ook 

een positieve invloed op de behandeling en de 

medicatietrouw van je patiënt. Kijk in de behandeling 

van je patiënt welke factoren echt relevant zijn voor 

de kwaliteit van leven voor hem of haar. Staar je 

niet blind op wat volgens de methodiek belangrijk is. 

Nodig ook eens een naaste of ervaringsdeskundige 

uit voor een vergadering.”

Jessica: ”Mijn boodschap voor andere naasten: 

probeer in contact te blijven met je dierbare, dat is 

zo belangrijk! En zoek vooral zelf contact en steun 

bij andere naasten, bijvoorbeeld via Ypsilon, een 

vereniging voor naasten van mensen met een 

psychosegevoeligheid. Alles draait om liefde!”

Jessica maakte meerdere kunstwerken over haar 

ervaringen als moeder van een zoon met ernstige 

psychiatrische problemen. Het overkoepelende 

thema hierin is Liefde. De aanvullende boodschap 

die Jessica graag meegeeft: Blijf in verbinding met 

elkaar! Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Hierbij dien 

je begrip te krijgen voor het onvermogen dat er is. 

Het zijn soms pittige ervaringen voor alle mensen die 

psychisch lijden, hun naasten en voor de mensen die 

met hen werken.”

Titel collage: Lieverd, wij denken aan je, elke dag!

Gemaakt door Jessica Heijkoop tijdens de eerste 

opname van haar zoon.

Maaike van Keeken,

Communicatiemedewerkster Dimence
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Siem
Een Bruggetje van onschatbare waarde

Voor Siem is bij Dimence 
een nieuwe toekomst 

begonnen.

22

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk kwam vorig 

jaar oktober in contact met Siem. Een man met 

een levensverhaal, maar ook met een mooie 

kijk op de zorg en iemand die op een positieve 

manier bij mensen binnenkomt en iets kan raken. 

Een vrijwilliger die we zo snel mogelijk voor het 

Servicepunt Vrijwilligerswerk wilden inzetten. 

 

Hij oogt vrolijk en ís vrolijk. Grijs haar, een grijs sikje, 

een bruine snor en in elke oorlel een grote, kleurige 

versiering. Naast hem ligt zijn onafscheidelijke pakkie 

shag. “De enige verslaving die ik nog heb”, zegt Siem 

met een trotse glimlach. “Ach…als dat alles is….”,   

klinkt het er nonchalant maar tevreden achteraan. 

Siem Groot Zwaaftink praat gemakkelijk, kan goed 

luisteren en stelt mensen op hun gemak. 

En bovendien: hij kan ‘out of the box’ denken,  

een heel groot voordeel in de zorgsector waar alles 

met regeltjes en protocollen aan elkaar hangt.
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Met zijn 49 jaar heeft Siem een bijna onbe-

schrijfelijk rot verleden achter zich, maar een 

prachtige toekomst voor zich. Een toekomst als 

ervaringsdeskundige binnen de psychiatrische zorg. 

Siem is het ‘bruggetje’ tussen zorgprofessional 

en cliënt, zoals er waarschijnlijk maar weinigen 

rondlopen. Eentje van onschatbare waarde. 

Voorlopig nog op de gesloten afdeling Esquirol op 

Brinkgreven, maar over een paar jaar – als het aan 

Siem zelf ligt – als zzp’er, die je kunt inhuren. Hij heeft 

een hoop te vertellen en beschikt over een eindeloze 

hoeveelheid negatieve – en sinds een aantal jaren 

ook positieve – levenservaring. 

 

Brandewijn
Siem is drie jaar oud, als hij van zijn vader de eerste 

glaasjes brandewijn naar binnen gegoten krijgt. 

Maar het blijft niet bij die eerste paar glaasjes. 

Een jaar later weet hij blindelings zelf de fles te 

vinden. Vier jaar: een kleuter die naar de fles grijpt. 

Verslaafd! Onvoorstelbaar. 

 

Vanaf zijn vijfde zwerft Siem vooral rond op 

de Zeedijk in het centrum van zijn toenmalige 

woonplaats Amsterdam. De lagere school maakt hij 

weliswaar af, maar wat volgt is een leven vol drank 

en drugs. Een opeenstapeling van doffe ellende: 

zware depressies, PTSS, borderline, narcistische 

symptomen, een zelfmoordpoging, een stuk of wat 

gedwongen opnames en altijd weer die drank en 

drugs. Ontwenningsklinieken hielpen bij hem niet. 

En als je weer buiten staat, is er een meter of vijftig 

verderop wel een café of slijterij waar je linea recta 

naar binnen kunt duiken. “Ik geloof dat maar een 

procent of vijf na zo’n afkickkliniek daadwerkelijk van 

de drank of drugs afblijft”, zegt Siem veelbetekenend. 

“Je moet het allemaal helemaal zelf doen.” 

Zo nu en dan wordt hij emotioneel, moet hij een paar 

tranen weg wrijven als hij over zijn verwoeste jeugd 

vertelt. “Sorry”, zegt hij welgemeend met gebroken 

stem. Sorry… waarvoor?  Hij kan er niks aan doen, 

het is hem overkomen, die onvoorstelbare rotjeugd, 

die geen jeugd was. Siem is nooit kind geweest. 

Hij moest overleven onder de meest bizarre 

omstandigheden.

 

Klein boerderijtje
Als Siem tien is verhuist hij naar Lelystad en daarna 

naar Deventer waar hij nu bijna 25 jaar woont, 

samen met zijn vrouw Astrid die hij zo’n kwart eeuw 

geleden leerde kennen. Tijdens een treinreis was 

dat. “Ja, mooi hè. Ik wist alleen niet of de liefde ook 

van haar kant kwam. Door haar ben ik ook gaan 

afkicken. En dat wij al zo lang bij elkaar zijn… Dat zie je 

tegenwoordig niet veel. Zo lang bij elkaar als wij. 

Elf jaar zijn we nu getrouwd”, zegt hij niet zonder 

trots. “En uit Deventer wil ik nooit meer weg. 

We wonen nu in een leuk huurhuisje, maar de 

omgeving is nogal lawaaierig. Daar hou ik niet zo van. 

Het liefst wil ik in een klein boerderijtje wonen”, blikt hij 

in zijn gewenste toekomst. 

 

Ondanks alle verslavingen en ellende werkte Siem zo 

nu en dan een aantal jaren. Bijvoorbeeld in de bouw 

of in een zagerij. Het leverde hem voldoende guldens 

op om niet te hoeven stelen om aan zijn middelen te 

komen. “Ja, daar ben ik trots op, nooit iets gestolen”, 

terwijl hij toch telkens weer in aanraking kwam met 

drank en drugs.

 

Dankbaar werk
Na verloop van tijd kreeg Siem een baan als 

leidinggevende bij Sallcon, de sociale werkvoorziening 

in Deventer. Hij had een groep van acht autisten 
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onder zich. “Heerlijk werk. Als één van mijn  mensen 

niet lekker in zijn vel zat, ging ik met hem praten. 

Gewoon een menselijk praatje. Heel dankbaar”, zegt 

Siem terugkijkend. Maar zijn leidinggevende dacht 

daar heel anders over. Die eiste productie en vooral 

niet al te veel menselijk medeleven. “Die man boven 

me vond mijn werkwijze maar niks. Op een gegeven 

moment werd ik dusdanig getreiterd, dat ik het niet 

meer trok en ben ik in de Ziektewet terechtgekomen. 

Ja, en toen kreeg ik natuurlijk een terugval en ging ik 

weer aan de drank en de hasjiesj. Nee, niet meer aan 

de harddrugs. Daar ben ik nu 26 jaar van af.  

Maar ja, ik kwam natuurlijk wel in een neerwaartse 

spiraal terecht.”

 

Hopeloos geval
Siem had inmiddels een Wajong-uitkering. Honderd 

procent afgekeurd. Een ‘hopeloos geval’, zoals hij door 

de uitkeringsinstantie werd omschreven. Uitzichtloos, 

zou je zeggen. Kansloos. Siem moet er nu om lachen.

 

Niks kansloos. Niks uitzichtloos. Hoewel …. Vijf jaar 

geleden ging zijn Astrid een avond en nacht weg. 

“Als ze morgen thuiskomt, vindt ze me wel, dacht 

ik. Het kon me allemaal niets meer schelen.” Maar 

die zelfmoordpoging mislukte. En hij was woest, 

ongelofelijk woest. Juist tóén ging bij Siem de knop 

om. “Ik kreeg toen heel sterk het gevoel dat ik mijn 

jeugd moest inhalen. En toen ben ik op een heel 

positieve sneltrein gesprongen. En daar zit ik nu 

nog in.” Hij ging de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ 

doen. Die werd gegeven door Anne-Marie Stik, 

ervaringsdeskundige en ervaringswerker bij de 

Dimence Groep. Zij bleek een enorme stimulans.

 

Toen Siem had besloten dat hij zijn verleden zo veel 

mogelijk achter zich wilde laten, koos hij voor werk in 

de zorgverlening. Zich nuttig maken voor anderen. 

Maar ja, hoe kom je binnen bij een instelling als de 

Dimence Groep en hoe vind je de juiste persoon? 

“Gewoon in de telefoon gekropen. Net zo lang tot ik 

iemand te pakken kreeg die mij kon helpen”,  is het 

verrassend simpele antwoord. “Begin dit jaar kwam ik 

in contact met Edwin Burgman, projectmedewerker 

bij WijZ. Hij bracht Siem in contact met Monique 

Westrup, stafmedewerker van het Servicepunt 

Vrijwilligerswerk, die hem in oktober plaatste op 

Brinkgreven. “Ik heb dus zelf geregeld dat ik hier 

terecht ben gekomen”, glimlacht hij trots.

 

Esquirol
Sinds begin oktober is Siem vier dagen in de week 

te vinden op Esquirol. “Zo’n vier à vijf uur per dag. 

Soms wordt het me wat te veel en ga ik bijvoorbeeld 

na een uur al weer weg. Maar het is de bedoeling, 

dat ik naar vier keer zes ga. Vier dagen van zes uur. 

Langzaam opbouwen. Daar heb ik anderhalf jaar de 

tijd voor. En ik weet ook zeker dat het me allemaal 

gaat lukken.” 

“Anne-Marie Stik”, aldus Siem, “heeft heel veel voor 

mij betekend door mij in deze richting te brengen. 

Ze heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik als 

ervaringsdeskundige een aanwinst kan zijn. Ze heeft 

me echt geholpen om de stap te nemen.”

 

Rust uitstralen
En nu is Siem dus, zoals het formeel heet, vrijwilliger-

ervaringsdeskundige. Praten met cliënten, er altijd 

voor hen zijn. Een babbeltje hier, een praatje daar. 

Gewoon zijn aanwezigheid in de huiskamer van 

Esquirol straalt al rust uit. De problematiek van 

de cliënten kent hij als geen ander van binnenuit. 

Veel beter dan de professioneel geschoolde 

medewerkers binnen Esquirol. Siem heeft het 
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jarenlang allemaal zelf meegemaakt. Hij spreekt hun 

taal, voelt aan wat ze bedoelen en hoe je ze moet 

benaderen. Siem is dat onvoorstelbaar dankbare 

bruggetje tussen zorgprofessional en cliënt. 

In tegenstelling tot al die zorgprofessionals kent Siem 

geen tijdsdruk. Hij heeft de tijd om te luisteren naar 

andermans verhaal en ellende en straalt rust uit. 

Cliënten worden rustig van hem, soms alleen al als 

hij naast hen komt zitten. In de korte tijd dat Siem 

bij Esquirol werkt, heeft hij op iedereen al geweldige 

indruk gemaakt. Of, zoals een van de medewerkers 

het uitdrukt, ‘jij bent dat warme dekentje’. 

 

Wandelen en sieraden
“Ik ga heel veel wandelen met de cliënten. Dat vinden 

ze heerlijk. En dan kom je soms tot heel mooie 

gesprekken. Laatst nog vroeg iemand me op een 

wat trieste manier: “Hoe zullen ze mij herinneren, 

straks als ik dood ben; ik laat niets achter?”

“Nou”, zeg ik, “moet je eens achter je kijken …

allemaal voetstappen. Prachtig toch, daar ligt een 

deel van jouw geschiedenis die zo bewaard blijft.

En ik heb ze aan het sieraden maken gekregen. 

Eerst zijn ze heel hyper, maar zodra ze twee kralen in 

de hand hebben … dan zie je ze ontspannen.”

 

Siem wil meer
Siem wil meer. Hij wil de opleiding tot ervarings-

deskundige volgen. “Maar ik wil ook andere 

opleidingen en cursussen binnen de psychiatrie doen 

en uiteindelijk als zzp’er aan de slag gaan.” Zelf is hij 

ervan overtuigd dat hem dat gaat lukken. Zijn ouders 

– en hijzelf – zullen dat nooit hebben gedacht toen hij 

als peuter al verslaafd was gemaakt. 

Hij geniet nu van het leven, van zijn werk en van zijn 

relatie. “En van al dat moois dat ik meemaak, zie en 

vooral voel”, zegt hij volkomen tevreden.

Gouden gozer
Even terug naar de eerste contacten met de 

Dimence Groep. In één van zijn eerste gesprekken 

sprak Siem met Edwin Burgman en vertelde hij 

hem dat hij als vrijwilliger wel iets wilde doen in de 

geestelijke gezondheidszorg. Edwin: “Er zat een 

ontzettend leuke man tegenover me, die natuurlijk 

een levensverhaal heeft, maar in wie heel veel 

energie zit en die een mooie kijk heeft op de zorg. 

Het mooie was dat hij door zijn ervaring kon vertellen 

wat er vanuit de menselijke kant ontbreekt in de 

ggz-zorg. Vooral ook dat je het niet altijd over de 

behandeling moet hebben, maar over andere 

dingen. Iemand is veel meer dan een cliënt, maar 

ook een broer of een zus, of een vader of moeder 

of een voetballer, noem maar op…. Daarin zag hij 

voor zichzelf wel een rol. Siem is een type die dat bij 

cliënten naar boven kan halen, die kan stimuleren. 

Hij is een man die op een positieve manier bij 

mensen binnenkomt en iets kan raken. Ik kreeg bij 

hem het gevoel dat hij een vrijwilliger is die we zo snel 

mogelijk zouden moeten inzetten. Want Siem is een 

heel open persoon, een ‘gouden gozer’.”

 

Hartstikke gemotiveerd
Zijn begeleider bij Esquirol is George Gillissen. 

Ook hij is bijzonder goed te speken over Siem. 

“Hij is warm, maakt gemakkelijk contact. Siem is 

hartstikke gemotiveerd en maakt naar de cliënten 

complimenten. Hij is zeker een aanvulling binnen het 

team; absoluut iemand met meerwaarde. Ja, ik ben 

blij met hem.”

 

Hendri Beltman,

Schrijfvrijwilliger



Het allereerste begin van überhaupt de studie 

psychologie is erg toevallig ontstaan. Ik deed 

aanvankelijk heao en vond daar niet veel aan. 

Behalve het vak psychologie. Dus toen ben ik dat 

maar gaan studeren. Gedurende de studie zag ik 

veel voorbeelden van hoe mensen met problemen 

geholpen kunnen worden. Dus dat is wel mijn 

drijfveer geworden: mensen willen helpen.

Na mijn studie heb ik gesolliciteerd bij een

TBS-kliniek. Hun toenmalige behandelvisie sprak 

me erg aan. Ik heb daar 15 jaar gewerkt en heel 

veel geleerd. Over mezelf maar ook over hoe om 

te gaan met mensen die juist niet geholpen willen 

worden. Omdat mijn oorspronkelijke drijfveer nooit 

helemaal weg is gegaan, ben ik me na die vijftien 

jaar gaan oriënteren op de reguliere hulpverlening 

en ben zo bij Mindfit terechtgekomen. Ik ben drie 

jaar later blij met deze beslissing omdat ik er van 

geniet als cliënten tevreden een behandeling 

doorlopen en blij zijn met mijn bijdrage.

Frank Ritchi – GZ-psycholoog bij Mindfit

Wat was 
jouw passie 
om in de 
ggz te gaan 
werken?

Frank Ritchi 
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Technologie
brengt
mensen
dichter
bij elkaar

DG Connected

De beweging DG Connected die de organisatie 

op gang wil brengen, is er één van verbinding 

en connectie. Connectie tussen klanten, de 

medewerkers, maar ook met onderwijsinstellingen 

en bedrijven. Een digitale ontdekkingstocht waar 

heel veel instellingen mee worstelen. Een gesprek 

met Gillian Huijsse, stafadviseur Onderzoek en 

Innovatie, en Tinie Hendriks, directeur Transfore. 

Van de Dimence Groep zijn zij de trekkers van de 

beweging. Alhoewel ze niet zo genoemd willen 

worden. Aan het begin van dit interview wil Gillian 

aangeven dat DG Connected niet een verhaal is 

van Tinie en haarzelf, maar dat het een verhaal is 

van een steeds grotere groep mensen die denkt 

in mogelijkheden en kansen. Ze wil graag, met alle 

connecties samen, de beweging om te ontdekken en 

te leren, in en buiten de organisatie aanzwengelen.  

De leukste baan 
Maar hoe willen ze dan wel geïntroduceerd worden 

in dit interview? Tinie hoeft daar niet lang over na 

te denken: “Als een mens die de leukste baan heeft 

binnen de Dimence Groep en die op dit moment met 

één van de leukste dossiers bezig is: DG Connected. 

Ik geniet er elke dag van, ook omdat het zo goed 

voelt in combinatie met mijn functie als directeur 

bij Transfore. En ik vind het belangrijk dat het ons 

als Dimence Groep lukt om die technologie echt te 

gaan omarmen in het belang van goede cliëntenzorg, 

maar ook in het belang van de connectie met elkaar 

en met de wereld om ons heen. Ik vind het een heel 

belangrijk, betekenisvol dossier. Ik wil me daar graag 

aan verbinden.”

Gillian reageert op het enthousiasme van haar 

Gillian Huijsse 
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gesprekspartner: “Tinie zegt dat ze de meest 

fantastische baan heeft. We willen dat ook een 

beetje nuanceren. Dit omdat we in deze beweging 

eerlijk moeten zijn en ons soms kwetsbaar moeten 

opstellen. Ja, we vinden onze baan nu hartstikke 

leuk en uitdagend. Maar iedereen met wie we veel 

samenwerken, weet dat je voor dit onderwerp 

veel doorzettingsvermogen nodig hebt. Er zijn ook 

momenten geweest waarvan we minder blij werden. 

We zijn al jaren bezig met technologische vernieuwing 

maar dat gaat heel stroperig.” Gillian geeft aan dat 

ze altijd heeft geloofd in het mooier, speelser, beter 

en gemakkelijker maken van zorg, door slimme inzet 

van technologie. “Juist door kleine stapjes en door 

te doen en te leren, kunnen we grotere sprongen 

maken. Met aandacht voor technologische tools 

die gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn. Ik zie de 

afgelopen maanden steeds meer mooie initiatieven. 

Er is meer ruimte voor creatieve ideeën, meer open 

samenwerking, een grotere blik naar buiten en dat 

is heel mooi. Ik zie veel nieuwsgierigheid; bij klanten 

en collega’s. Daar word ik blij van. Wel vind ik dat 

professionals meer ruimte moeten krijgen voor 

ontwikkelen van en leren werken met technologie, 

want in de praktijk zie ik dat het er heel vaak ‘bij 

moet’. Dat werkt niet. Als we sprongen willen 

“Ik geloof in het mooier, 
speelser, beter en 

makkelijker maken van 
zorg door slimme inzet 

van technologie …”

Tinie Hendriks: 
“Ik heb de leukste baan binnen de Dimence Groep …”
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maken zou ik graag zien dat professionals meer tijd 

hebben om te leren en te prutsen. In de beleving 

van klanten is de ggz soms log en zo ‘ver weg’; de 

kunst is om via het denken in klantreizen de zorg 

dichterbij en toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld 

door digitale aanmeldingen, zelf afspraken maken 

en chatgesprekken. Hoe kunnen we op een nieuwe, 

digitale, manier kijken naar onze zorg?”  

 

Manier van werken en denken  
DG Connected is eigenlijk nauw verbonden met de 

Beweging van Overvloed. Hoe verklaren ze dat? Tinie 

geeft aan dat het volgens haar zit in de manier van 

werken en denken. “Het gaat erom dat je mensen 

enthousiasmeert en motiveert om zelf technologie 

te omarmen. Dat ze willen digitaliseren en het voor 

klanten, daar waar het gemakkelijker kan, realiseren. 

Je probeert creativiteit van mensen los te krijgen. 

Dat is ook zo bij de Beweging van Overvloed.” 

Ze vervolgt: “Ik denk dat als we de Beweging van 

Overvloed niet hadden gehad, het opzetten van 

DG Connected veel moeilijker was geweest. Omdat 

het gedachtegoed en de taal die we gebruiken de 

basis zijn van de Beweging van Overvloed, namelijk; 

open en uitnodigend. Dat heeft gemaakt dat DG 

Connected ook in die sfeer kan bestaan binnen de 

organisatie. Zonder harde resultaten en cijfers. 

Natuurlijk moeten we ook resultaten halen. Maar dat 

je gelooft in je mensen; dat we de krachten hebben 

om het te doen, is een heel ander soort sturing en 

beweging dan dat het in de lijn wordt aangevlogen.“ 

Gillian is het daarmee eens en vult aan: “Veel dingen 

die we al hebben ontwikkeld voor bijvoorbeeld 

e-health zijn een voorbeeld van het delen van 

Overvloed.

De wereld om ons heen verandert en lijkt steeds 

sneller te veranderen. Door de komst van mobiele 

telefoon, tablet en allerlei online toepassingen kunnen 

we vaker en gemakkelijker de dingen doen en krijgen 

op het moment en op de manier waarop wij dat willen 

en ons dat het beste uitkomt. 

We zijn nog lang niet gewend om, vanuit de geestelijke 

gezondheidszorg en welzijn, altijd zo naar deze 

diensten te kijken. We zien steeds vaker dat burgers 

controle willen en nemen over hun eigen gezondheid. 

Zorg wordt ook één van de diensten waar iedereen 

direct via online en de mobiele telefoon toegang 

toe heeft. Mensen bepalen zelf wie ze in hun 

netwerk om zich heen willen (naasten, hulpverleners, 

lotgenoten etc.). We kunnen veel leren van de nieuwe 

ontwikkelingen en als Dimence Groep zijn wij ervan 

overtuigd dat het ons kan helpen de geestelijke 

gezondheidszorg en welzijn persoonlijker en kwalitatief 

nog beter te maken. Om dat te bereiken, heeft de 

Dimence Groep DG Connected in het leven geroepen. 

Onze filosofie daarbij is dat de technologie ons 

dichter bij elkaar kan brengen. We nodigen klanten, 

medewerkers, managers en andere stakeholders 

uit om samen nog meer gebruik te maken van de 

mogelijkheden van technologie. Samen willen we de 

sprong maken van ‘verbeteren wat we al hebben’ naar 

het ‘uitproberen van volledig nieuwe vormen van zorg’. 

Dit doen we door veel te doen en snel te leren. 

Een ontdekkingstocht voor de komende jaren.

U kunt ons bereiken via:

connected@dimencegroep.nl

Dimence Groep Connected
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Het zijn vaak ideeën van mensen, die je dan helpt 

verder te ontwikkelen. Het zit hem niet alleen in de 

inhoud, maar ook is belangrijk dat het dynamischer 

wordt en niet zo in beton is gegoten.”  

 

Toekomst 
Als we over tien jaar hier weer zitten, hebben ze  

dan nog steeds de leukste baan? Tinie, lachend:  

“Ja, maar dan is die baan wel heel erg anders. 

Ik denk dat we over een jaar of drie wel grote 

stappen hebben gemaakt. Ik denk dat we dan heel 

mooie dingen gaan zien en over tien jaar werken 

we heel anders. We zitten dan minder vast in onze 

organisatie en werkplekken. Niet iedereen, maar 

vooral ambulante medewerkers zullen veel meer in de 

wijken, dichterbij cliënten aanwezig zijn. 

Misschien dat we dan ook meer vanuit het eigen huis 

werken met skype, chatbox, telefonie en dan 24-uur 

7.” Gillian voorziet dat ook de rol van cliënten heel 

anders zal zijn: “We zullen een andere rol krijgen en 

klanten helpen bepalen hoe zij willen werken aan hun 

gezondheid. Dat vraagt een andere aanpak. En dan 

zijn er vast wel weer nieuwe uitdagingen, natuurlijk.” 

Tinie wil tot slot nog wel aangeven dat technologie 

het menselijk contact nooit zal vervangen. “Dat zal 

altijd blijven en is heel essentieel. Maar op een aantal 

terreinen kan digitalisering het wel veel gemakkelijker 

maken.” Gillian: “In ons dagelijks leven doen we al heel 

veel digitaal. We doen in de ggz al heel veel goed. 

Maar er kunnen nog flinke stappen gemaakt worden. 

Track and trace kan dat bijvoorbeeld al met een 

besteld pakketje, waarom niet ook met klanten, zodat 

ze kunnen zien waar zij zitten in een  behandeling?  

En dat ze dan zelf hun eigen tools kunnen inzetten. 

Laten we ons laten verrassen door de mogelijkheden ...” 

Rita Kamphuis, Corporate Communicatieadviseur

“Bij Mindfit willen we zoveel mogelijk mensen 

helpen met hun mentale gezondheid. Digitalisering 

helpt hierbij. Door aan te sluiten bij de huidige 

maatschappelijke behoeften op het gebied 

van zorgtechnologie en het optimaliseren van 

processen, maken we stappen in de ontwikkeling 

van zorginnovatie bij Mindfit. Dimence Groep 

Connected helpt Mindfit in dit thema doordat we 

de samenwerking zoeken en samen in gesprek 

gaan over waar zorgtechnologie waarde toevoegt 

voor de klant en de professional. Door deze 

ontmoeting en samenwerking kunnen we als 

Dimence Groep nog betere zorg leveren, voor nu 

en in de toekomst.” 

Lieke Hovenga, coördinator zorginnovatie & 

digitalisering Mindfit 

“Samenwerken met Dimence Groep Connected 

betekent voor mij samen kijken naar een betere 

en slimmere wereld door een brug te bouwen 

tussen de mens en de techniek.” 

Student Saxion

“Met digitale zorg krijgt behandeling meer een 

plek in het dagelijks leven van cliënten. Zo maakt 

digitale zorg onze behandelingen persoonlijker.” 

 Sjoerd van Bennekom, gz-psycholoog Dimence

“Als jij dat wenst, komt het digitale team van 

Dimence op huisbezoek via beeldbellen.” 

Gerdje van Hoecke, psychiater Digitaal  

team Dimence

“Het reizen brengt zoveel prikkels met zich mee 

dat ik uitgeput aankom. Nu heb ik daar geen last 

van en kan ik toch aan mijn problemen werken.”

Cliënt met autismespectrumstoornis



Ehealth vergroot de kwaliteit 
van forensische zorg

Minddistrict is een veilig, flexibel en gebruiks-

vriendelijk ehealth-platform met een uitgebreide 

catalogus aan online modules, dagboeken en 

vragenlijsten. De stichtingen van Dimence Groep 

maken gebruik van platform en catalogus om hun 

cliënten te behandelen of te begeleiden. Ehealth is, 

kort gezegd, het toepassen van digitale middelen in 

de zorg. Dat is een heel breed begrip. 

Minddistrict bedoelt met ehealth: digitale middelen 

die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun 

eigen geluk en gezondheid. Denk aan (zelfhulp)

modules, videobellen of oefenplannen. 

Middelen die iemand helpen, precies op de manier 

en op het moment dat diegene er behoefte aan 

heeft. Mensen worden digitaal ondersteund op weg 

naar herstel.

Zo is er een zorgprogramma ontwikkeld voor 

cliënten met ernstige agressieproblemen. Het gaat 

vooral om modules die gericht zijn op stressreductie, 

beheersingsvaardigheden en het verbeteren of 

verminderen van impulsiviteit.

Bas (33) werkt aan zijn behandeling bij Transfore. 

Momenteel werkt Bas niet, hij wil eerst zijn 

agressie onder controle hebben. Nadat hij eerst 

agressietrainingen in groepsverband bijwoonde, 

volgt hij nu een online module. Dit werkt voor  

Bas beter omdat hij veel last had van de verhalen 

van andere deelnemers en daardoor juist 

agressief werd. In de online module Agressie staan 

onderwerpen die bijdragen aan het verbeteren 

van agressieregulatie zoals het inschatten van 

risicosituaties, zelfcontrole en denkpatronen. 

De opdracht ‘Cirkel van geweld’ uit deze module 

helpt Bas om in kaart te brengen waar zijn agressie 

vandaan komt. Naast de online therapie heeft Bas 

ook gesprekken met de psycholoog.  “Dit werkt 

beter dan groepstherapie. Ik kan in mijn eigen 

leefomgeving beter nadenken over de opdrachten.”

De ‘normale’ behandeling bij Transfore draait om 

reflectie en nadenken. Dat past bij sommige cliënten, 

maar er is ook een groep die wat prak tischer zijn 

ingesteld. Voor hen is het prettig om ook echt iets  

te doen in plaats van alleen te praten.

Harry (38) heeft de online module Agressie 

doorlopen bij Transfore. Zijn vriendin stuurde hem 

naar de huisarts vanwege zijn extreme boosheid. 

Hij maakte dingen in huis kapot en ze was bang 

dat hij ook hun dochter pijn zou doen. De huisarts 

verwees Harry naar Transfore. Door de online 

module kan Harry gewoon naar zijn werk en op zijn 

eigen momenten aaORGn de slag met de training. 

Daarnaast heeft hij face-to-face-gesprekken met 

de psycholoog. De module biedt Harry inzicht in het 

ontstaan en groeien van boosheid. Nu gaat Harry de 

hond uitlaten als hij even moet ontladen. Ook op zijn 

werk heeft Harry geleerd om eerder stop te zeggen 

en later op een situatie terug te komen.

“Mijn vriendin zei: je laat je behandelen of ik ga weg. 

Op dat moment vond ik mezelf ook niet leuk meer.”
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“… door kleine stapjes 
en door te doen en te 

leren, kunnen we grotere 
sprongen maken ...”
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Vrienden van
Overvloed delen
laptops uit
De groep ‘Vrienden van Overvloed’ is ontstaan 

vanuit de Beweging van Overvloed van 

de Dimence Groep en zet zich in voor mensen die 

graag willen deelnemen aan de wereld om hen 

heen, maar hier zelf niet de mogelijkheden voor 

hebben. Wij doen dit door hen te ondersteunen 

met een tablet, pc of laptop, waardoor zij toegang 

hebben tot het ehealth aanbod, sociaal aansluiting 

kunnen vinden en met dit netwerk kunnen 

communiceren. Wij willen deze mensen een sleutel 

geven waarmee zij weer toegang tot de wereld 

hebben en weer kunnen meedoen! De verzoeken 

kunnen worden ingewilligd met dank aan onze 

donateurs; zonder hen kunnen wij geen laptops 

reviseren en er nieuwe software op installeren.

Van onze collega Shirley Nienhuis, maatschappelijk 

werker bij De Kern Kampen/ IJsselmuiden, kregen 

de ‘Vrienden van Overvloed’ een heel mooi verzoek 

voor een moeder met twee kinderen, die financieel 

momenteel erg krap zitten. Het gezin zit door ziekte 

op de bijstandsnorm en een van de kinderen heeft 

voor zijn studie dringend een laptop nodig. 

De moeder van het gezin heeft een laptop nodig 

voor haar financiën, en voor het solliciteren via 

het UWV. Aan ons de vraag of wij een laptop 

beschikbaar wilden stellen aan het gezin.

Daar hoefden wij niet lang over na te denken! 

Afgelopen week heeft Shirley de laptop kunnen 

overhandigen! Het gezin is er ontzettend blij mee; het 

is een onmisbaar middel om weer, of beter, mee te 

kunnen doen in onze maatschappij.

 

Wil je ook Vriend van Overvloed worden en 

een financiële bijdrage leveren, zodat we meer 

verzoeken kunnen inwilligen?

Mail dan even met:

vriendenvanovervloed@dimencegroep.nl

Wij sturen je dan een machtigingsformulier.

Je kunt al donateur worden voor € 20 per jaar,

dat is slechts € 1,67 per maand.

 

Heb je een verzoek voor een cliënt?

Mail ons dan onder vermelding van ‘verzoek donatie’ 

naar vriendenvanovervloed@dimencegroep.nl

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.



Marijke Groot werkt bij Dimence als 
communicatiemedewerker. Ze heeft zelf 

ervaring in de ggz als patiënt.

Afgelopen najaar kwam haar bundeltje 
‘Het was niet alleen maar leuk tijdens 

mijn depressie’ uit.

Deze is landelijk verkrijgbaar en er staan 
gedichten en berichten in over de ggz. 

Sommige zijn inktzwart, andere zijn juist 
licht of humoristisch van toon.

Ze deelt haar eigen ervaringen op 
Twitter @marijkegroot

 en via blogs, maar spreekt ook bij zeer 
uiteenlopende evenementen over de 

psychiatrie.
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Zaai maar 

Zaai maar 

als je weet 

Zaai maar 

als je denkt  

Zaai maar 

als je hoopt 

 

te kunnen oogsten 

 

Zaai maar 

als je het wil 

Zaai maar 

als je het kan 

Zaai maar 

als je het voelt 

 

Zaai dan maar 

 

Zaai maar 

Maar zaai 

binnen jouw grenzen 

daarbuiten levert weinig op 

 

Zaai 

Wat je kan zaaien 

Dát wat jij te zaaien hebt 

Het is namelijk vaak meer 

dan je zelf denkt. 

 

En dan oogst je 

En dan vier je 

En dan zie je 

 

Dat je met verstandig zaaien 

-vanuit je eigen overvloed- 

waarschijnlijk oogsten kan 

En dat je ziet 

Dit 

Ja. Dit. 

 

Dit is goed.

Marijke Groot



Samen met drie andere ggz-organisaties werken we 

onder de naam Volante aan het leren en verbeteren 

van de zorg aan mensen met psychische klachten. 

Dat lukt alleen met de inbreng van onze gezamenlijke 

kennis en ervaring. We kunnen elkaar inspireren en 

veel van elkaar leren. De kracht van Volante is de 

openheid tussen de partners. 

Onze professionals kijken bij elkaar in de keuken. 

Ze meten en vergelijken de resultaten van 

behandelingen. En vragen zich af hoe het komt dat 

uitkomsten tussen instellingen verschillen: wat 

maakt dat een instelling het beter doet, of juist niet? 

Momenteel zijn er zes projectgroepen actief, zowel 

op inhoudelijke thema’s als vanuit ondersteunende 

diensten. Dat zijn: Angst en depressie, Acute 

Psychiatrie, Duurzaamheid, Administratieve lasten, 

Horizontaal toezicht en Communicatie. 

Angst en depressie  
De doelgroepen waarmee we in Volante-verband 

gaan starten met het meten van betekenisvolle 

uitkomsten, zijn Angst & Depressie en Acute 

psychiatrie. Angst- en stemmingsstoornissen zijn  

de meest voorkomende psychische stoornissen. 

In 2016 waren er in Nederland naar schatting 

540.000 mensen bij wie de huisarts een 

stemmingsstoornis registreerde. In 2011 kostte de 

zorg voor depressie 1,6 miljard euro. Hiermee is 

depressie een van de duurdere ziekten. 8,1% van  

de totale kosten voor psychische aandoeningen en 

1,8% van de totale kosten voor de gezondheidszorg 

gaan naar deze aandoening. Angst- en 

depressie kent een hoog volume, er zijn voor 

deze behandelingen voor patiënten relevante 

uitkomstindicatoren beschikbaar en de behandeling 

wordt door veel aanbieders aangeboden. 

Uitkomsten
Projectleider voor Angst en Depressie bij Volante 

is Erik de Groot, senior stafadviseur bij de Dimence 

Groep. We hebben een gesprek met hem. Hoe is 

het de projectgroep vergaan? En wat hebben ze 

al van elkaar geleerd? Erik vertelt dat de groep nu 

goed een half jaar bezig is. Ze komen eens in de 

zes weken bij elkaar in Amersfoort of ze bellen met 

elkaar. In de projectgroep zitten vooral professionals 

die cliënten behandelen met angst en depressies. 

Ook neemt een vertegenwoordiger van de Angst, 

Erik de Groot,

projectleider werkgroep Angst en Depressies: 

“Het vergelijken is geen doel …”
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Erik de Groot:
“Het vergelijken is geen doel.
Uiteindelijk gaat het om het leren en verbeteren.”
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Erik de Groot
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dwang en fobiestichting (ADF stichting) deel en een 

vertegenwoordiger van de Depressievereniging. 

In eerste instantie hebben ze kennis met elkaar 

gemaakt. Hoe ziet de zorg voor cliënten met angst 

en depressie er in jouw zorgorganisatie uit? 

Erik geeft aan dat dat al erg verhelderend is, 

want geen organisatie is hetzelfde georganiseerd. 

Vervolgens hebben ze met elkaar gedefinieerd wat 

belangrijke uitkomsten zijn. Ook werd gekeken of er al 

uitkomsten kunnen worden opgehoest. Erik over het 

prille begin: “In die fase zitten we nu. 

Op de Volante-dag gaan we de indicatoren tegen 

het publiek aanhouden. Ondertussen zijn we 

bezig met definities. Wat is in de registratie een 

behandeling, wanneer begint en eindigt die? 

Daar moeten we goed doorheen akkeren. 

Uiteindelijk hebben we dan uitkomsten. En dan is 

natuurlijk de grote vraag: kunnen we daar iets mee? 

Stimuleert het elkaar om daar iets mee te doen?” 

Vergelijken is geen doel
Erik zal het tijdens het gesprek vaak herhalen: “Het 

vergelijken is geen doel. Uiteindelijk gaat het om het 

leren en verbeteren. En dat doe je door middel van 

de dialoog.”

Ze zijn nu zes keer bij elkaar geweest. Is ze al iets 

opgevallen? Daar hoeft Erik niet lang over na te 

denken. “Ja, de verschillen zijn opvallend. Er zijn 

verschillen in aanpak en in organisatie. GGZ NHN 

heeft bijvoorbeeld vaak ervaringsdeskundigen bij 

de intake zitten, Eindhoven heeft als eerste contact 

met een cliënt door beeldbellen. En binnen de 

Dimence Groep is er al meer ervaring met het leren 

en vergelijken van uitkomsten. We noemen dat 

‘Betekenisvolle uitkomsten’.”

Erik geeft aan dat hij in het begin van Betekenisvolle 

uitkomsten heel erg heeft zitten puzzelen hoe ze 

het zouden moeten aanpakken. “Hoe ziet dat leren 

er nu eigenlijk uit? Eerst dacht ik dat we een plan 

moesten maken, daarna zouden we in actie komen 

en vervolgens zouden we gaan evalueren. Ik wilde 

dat we het allemaal gingen opschrijven. Maar dat 

doen we dus niet.” Hij vervolgt: “Het leren gebeurt 

tijdens de bijeenkomst maar ook na de bijeenkomst 

en soms in mensen, wat je helemaal niet ziet.” 

Maar er is nog iets wat hem vanaf het begin 

puzzelde. “Causaliteit is ook zo’n ding. Wat is de 

verklaring van verschillen in uitkomsten? Teamleiders 

zeggen soms dat ze niet iets gaan veranderen als 

ze niet zeker weten wat de verklaring is van de 

verschillen. Maar omdat we geen wetenschappelijk 

onderzoek doen, ga je dat dus nooit zeker weten. 

Op een gegeven moment vind je dus verschillen, 

en je vindt mogelijke verklaringen. En die ga je dan 

uitproberen. Dat is het dan ook. Ik vroeg een chirurg 

in het ziekenhuis: hoe leren jullie nou van elkaar? 

Hij zei: soms ga ik gewoon bij iemand kijken hoe een 

operatie gaat. Zo kom je op ideeën. Je weet het 

niet zeker. Het is een mate van waarschijnlijkheid. 

Sommige dingen zijn gewoon te ingewikkeld om zeker 

te weten.”

Intrinsieke motivatie
Erik geeft aan dat er vaak goede inhoudelijke 

gesprekken ontstaan als er uitkomsten op tafel 

liggen. “De sfeer is goed; medewerkers vinden het fijn 

omdat het gaat over de kern van het vak, namelijk: 

hoe helpen we mensen vooruit? Ik zeg wel eens: 

niemand heeft het vak gekozen om zo goed mogelijk 

dbc’s te registreren, maar wel om mensen vooruit 
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te helpen. Als je het daarover hebt: hoe helpen jullie 

mensen vooruit, wat doe je dan? Dan ben je bij je 

intrinsieke motivatie.  

In die bijeenkomsten durven we elkaar aan te 

spreken. Soms zegt iemand iets tussen neus en 

lippen door, maar je ziet dan wel dat ze ermee aan 

de gang zijn gegaan. Dat vind ik mooi om te zien!”, 

aldus een enthousiaste Erik. 

Dialoog
Gaat het bij betekenisvolle uitkomsten niet gewoon 

om geld? Het antwoord op die vraag is: nee. 

Erik wil dat graag nuanceren. “Uiteindelijk gaan we 

er naar toe dat we het met zorgverzekeraars meer 

over uitkomsten gaan hebben dan nu. Het is logisch 

dat betalingen daar ooit voor een deel vanaf gaan 

hangen. Maar dat is wel heel complex, want hoe doe 

je dat dan eerlijk, zonder perverse prikkels?” 

We zitten momenteel in een transitie van inspanning 

naar uitkomsten. Het gaat niet om minuten maar het 

gaat om hoeveel mensen je op een goede manier 

kunt helpen. Als het resultaat is dat je met 1 uur per 

patiënt per jaar minder toekunt, dan betekent dat 

bijvoorbeeld voor de Dimence Groep dat je 30.000 

uren op jaarbasis meer te besteden hebt voor weer 

andere cliënten (red: Dimence Groep behandelt 

ongeveer 30.000 cliënten per jaar). Het zijn geen 

spectaculaire veranderingen maar ze kunnen wel 

heel erg relevant zijn. En daar zit hem volgens mij 

de clou. Spectaculaire doorbraken moeten uit de 

wetenschap komen door nieuwe methodes. 

Wij kunnen het zorgproces beter maken door 

uitkomsten te vergelijken en daar betekenis aan te 

geven door met elkaar in dialoog te gaan.” 

Leuk
Vindt hij het leuk om bij deze ontwikkelingen 

betrokken te zijn? Daar hoeft hij niet lang over na te 

denken. Spontaan: “Ja, het is ontzettend leuk! Het 

is omdat het over de dingen gaat waar het over 

moet gaan. Het moet over inhoud gaan en daarin 

vinden medewerkers elkaar. Dat is mooi om daarbij 

te zitten. De vraag is wel: lukt dat binnen Volante? 

Hebben we zo meteen de uitkomsten en een goed 

gesprek daarover en kunnen we voldoende van 

elkaar leren? Wat ik me wel kan voorstellen is dat 

medewerkers eens met elkaar gaan meelopen. 

Het is het waard om dat te proberen. 

Uitkomsten zijn slechts een middel. En we weten nu 

al dat de organisaties niet een op een te 

vergelijken zijn.”

Vijf jaar
Hoe denkt Erik de Groot dat Volante er over vijf jaar 

voor staat? Hebben we dan nog meer geleerd? 

Erik concludeert: “Dan weten we beter wat belangrijk 

is voor elke patiëntengroep. Sommige dingen meten 

we efficiënter en we hebben dan ook een mooi 

dashboard waar teamleden gelijk kunnen zien hoe 

andere teams en de andere ggz-organisaties het 

doen. De techniek zal ons zeker helpen. 

Daarmee help je dat dit een vanzelfsprekend 

onderdeel wordt van je organisatie. Leren van elkaar 

wordt een standaard tool in je bedrijfsvoering. 

Het zou mooi zijn als we dat hebben bereikt …”

Rita Kamphuis, Corporate Communicatieadviseur



Okay, misschien is het een klassieker. Dat ik net 

als in die Oudgriekse tragedies compleet tegen de 

goddelijke wereldorde in een hbo-v zijinstroom 

ben gaan doen. Typerend in zo’n verhaal is dat je 

helemaal zelf - verstrikt in wensen en dromen - de 

half onzichtbare grens overschrijdt.

 Eenmaal verblind heb je geen oog meer voor de 

ondergang waar je op af stevent. Enkele voorzichtige 

reacties, toen ik in januari vertelde over mijn keuze, 

waren wellicht een voorbode. Toch heb ik het  

anders ervaren. 

Koersverleggend cadeautje  
Waarschijnlijk werkt het bij iedereen anders, maar 

wanneer ik beloof te luisteren naar mijn lichaam, dan 

kan ik daar niet omheen. Veel zitten bleek jaren terug 

al funest. RSI, eerste signaal. Vorig jaar was ik net 

lekker op dreef bij communicatie (voor de tweede 

keer trouwens) toen mijn arm zwaar tegensputterde. 

Zie je wel! Hoe onhandig ook, het moment om mijn 

koers te verleggen was aangebroken. Ik wilde al langer 

weg van de pc en ‘echt met mensen werken’. De 

overgang zorgde voor een sterk nu-of-nooit-gevoel. 

Hormonale file, tweede signaal. En wat waren de 

goden mij goed gezind, want er kwam een cadeautje 

voorbij. Een nieuwe formule: hbo-v voor zijinstromers. 

Leren en werken bij Transfore, samen goed voor meer 

dan 1 fte. Het voelde in alles goed, geen spoortje 

fysieke twijfel. Ook mijn omgeving stimuleerde me en 

vond de functie bij me passen. In mijn hoofd klonk wel 

censuur: Ik? Verpleegkundige in de forensische zorg 

met een zeskoppig gezin? Na flink diep ademhalen zei 

ik vaarwel tegen bijna twintig jaar communicatie.

Een beproefd medicijn 
In februari startte ik met de hbo-v opleiding. 

Normaal gesproken voel ik mij altijd erg thuis op 

onderwijsinstituten, vooral door de nieuwsgierige 

sfeer die in de lucht hangt. Alleen ervoer ik dit keer 

een verpletterende stroom van digitale platforms, 

net zo zoekende collega-studenten en chaotische 

communicatie. Een moderne module-opleiding 

waarin snelheid en regelgeving een stempel drukken 

op persoonlijk onderwijs. Er werd beloofd dat het 

zou wennen, de drukte. Die vlieger ging slechts half 

op voor mij. Een compleet nieuw beroep omarmen 

is niet niks. Hulde aan de docenten die dit zagen en 

begrepen. Geneeskunde bleek mijn lievelingsvak. 

Ik had altijd al interesse in de werking van lichaam en 

geest en hoe de conditie hiervan te beïnvloeden is. 

Deze materie tijdens een duaal traject overtrof alles: 

een beproefd medicijn voor verandering.

We zijn allemaal mens 
Een paar weken later begon ik op de FPA in Almelo 

en vanaf het eerste moment was ik blij op deze 

afdeling. De functie bleek daadwerkelijk bij me te 

passen. De collega’s zorgden voor een zachte landing 

en het eerlijke, directe handelen van patiënten liet 

mij zien dat wij vooral mens zijn. Hij/zij, jij en ik – we 

maken er allemaal iedere dag het beste van. 

Want dat patiënten hier niet voor hun zweetvoeten 

zitten, zoals een collega het noemde, zorgde bij 

mij juist voor een open verkenning van het begrip 

gesloten setting. Balans vinden tussen het altijd 

dragen van een pieper voor calamiteiten en 

tegelijkertijd rust en aandacht uitstralen. Het werk 

varieert van een gezellig potje rummikuppen op de 

Overmoedig zijn
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groep tot aan een flinke crisis beslechten. 

Een wereld van uitersten waarin het dagelijks draait 

om passende zorg bieden en een veilige, prettige 

sfeer garanderen. Petje af voor dit team, dat voor 

iedereen de best haalbare persoonlijke vrijheid 

nastreeft. 

Derde signaal  
Om de hbo-v basiszorg in de vingers te krijgen mocht 

ik twee dagen meelopen bij ouderenzorg, afdeling 

De Hoeve. In mijn eerste uur al assisteerde ik bij 

het douchen en aankleden. Ik leerde het dagelijks 

leven van en rondom zorgbehoevende ouderen van 

dichtbij kennen. Voor mij was het een waardevolle 

eyeopener. Het maakte mijn leven als hbo-v leerling 

alleen maar boeiender. Als je van mensen geniet, 

dan is zo’n nieuwe stroom zo ontzettend inspirerend! 

De overuren, extra prikkels en stresssignalen nam 

ik op de koop toe. Iedere dag zat vol met nieuwe, 

kleurrijke en vaak intense beelden.

De schaduw was wel dat ik het geheel steeds minder 

tegenwicht kon bieden en uiteindelijk was de balans 

helemaal verdwenen. Vlak voor Pasen zakte ik door 

mijn rug en een week later weer. In plaats van een 

driedaagse ASV-training, vier dagen hard leren voor 

tentamens plus weekenddienst, werd het weken 

liggen of lopen. Ik wist dat zitten niet goed voor me 

was; dat het totaal niet lukte was nieuw. Fysieke en 

mentale overbelasting – derde signaal.

Veldbloemen plukken
Na lang worstelen heb ik besloten te stoppen, 

beloofd is beloofd. Mijn lijf vraagt voorlopig om 

weinig of zelfs geen hooi op de vork. Teleurgesteld 

om deze weg weer te verlaten, zeker. Het is ook een 

stap die ruimte maakt voor de volgende, op zoek 

naar een functie die past bij het nu. Mijn conclusie? 

Werken op een forensische afdeling gaat over de 

kunst van momenten plukken. Een voelspriet zijn 

tussen wapperende veldbloemen. Luisteren naar 

behoeftes die niet uitgesproken worden, agressieve 

woorden overstemmen met zachte duidelijke taal 

en horen wanneer humor de gouden sleutel is. 

Oog hebben voor schijnbare onbenulligheden, mini 

stapjes uitvergroten tot mega mijlpalen en steeds 

geduldig kijken naar wat het beste is om te doen. 

Hardop zeggen wat moeilijk of lastig voelt, op een 

respectvolle manier woorden geven aan ieders leven 

en durven zwijgen als taal simpelweg niets toevoegt. 

Geweldig werk dat vooral gaat over moedig zijn!

Hartelijke groet,

Linda te Wierike

PS Overweeg je om een mbo-v of hbo-v te doen, 

eventueel als zijinstromer? Vooral doen! Met dit 

verhaal wil ik vooral de krachtige, inspirerende 

kant benadrukken. Voor mij pakte het anders uit 

dan gedacht en toch had ik het niet willen missen. 

Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken die ik 

tegenkwam op dit pad.
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Overvloed
aan bakstenen
Dat het zoeken naar Overvloed soms een proces is waarbij de reis minstens even waardevol 

is als het eindresultaat, bewijst het verhaal van de groep die op zoek ging naar hoe de 

(vermeende) overvloed aan bakstenen binnen de Dimence Groep beter benut kon worden.

De aanleiding
Op de inspiratiedag voor overvloedverkenners in 

2017 hebben Anne Varenbrink, Linda Helthuis,  

Tinie Hendriks en Tanja Dijk nagedacht over de 

overvloed aan bakstenen binnen de Dimence Groep. 

Het uitgangspunt was dat de Dimence Groep veel 

gebouwen in bezit heeft, waarvan er een aantal 

leegstaan en er een aantal mogelijk efficiënter 

gebruikt kunnen worden. De vraag was hoe deze 

‘overvloed’ ingezet kan worden ten gunste van de 

patiënt, zijn/haar naastbetrokkenen en daarmee 

voor de maatschappij.

Na de inspiratiedag hebben we de krachten 

gebundeld en dit idee verder uitgewerkt. 

 

Het idee
De werkgroep heeft het volgende idee bedacht, 

onderzocht en uitgewerkt:

‘Het realiseren van een voorziening in één van 

de gebouwen van de Dimence Groep voor 

naastbetrokkenen van een patiënt die is opgenomen 

bij één van de stichtingen van de Dimence Groep.’ 

Gedacht kan worden aan naastbetrokkenen van 

een patiënt die in crisis is opgenomen. Maar ook aan 

naastbetrokkenen van patiënten die langer verblijven 

bij de Dimence Groep. Bedoeling was dat er een 

plaats gerealiseerd zou worden met een slaapkamer 

en badkamer en een (gezamenlijke) woonkamer.  

Het doel was naastbetrokkenen een plaats te bieden 

op korte afstand van hun opgenomen partner/

familielid. Het idee is een vergelijking met het Ronald 

McDonald-concept dat ouders/naastbetrokkenen 

van zieke kinderen een plaats biedt nabij het 

ziekenhuis.

De werkgroep werd al snel uitgebreid met een aantal 

collega’s uit de Dimence Groep. Pieter Venhuizen, 

naastbetrokkene, is in 2018 ook aangesloten bij de 

projectgroep. 

De uitwerking
De werkgroep heeft een behoeftepeiling gedaan 

om te kijken of er vraag is naar een voorziening 

voor naastbetrokkenen. Er was behoefte, maar 

beperkt. We besloten daarom om te kijken of we een 

kleinschalige voorziening konden realiseren. 
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We gingen vol enthousiasme aan het werk om 

uiteindelijk echt wat te kunnen neerzetten. 

De werkgroep wilde vanaf dag één denken en doen 

op een goede manier combineren. 

Dat leek tot maart 2018 realistisch. 

Helaas vernamen we in april 2018 dat er voor de 

locatie die we als werkgroep op het oog hadden, 

inmiddels andere plannen waren en dat ons idee 

daarmee ‘on hold’ kwam.

Hoe verder?
We hebben geïnventariseerd of ons idee in Deventer 

op een andere plek uitvoerbaar zou zijn. 

Helaas bleek dit niet het geval. Wellicht is er een 

Overvloed aan bakstenen, maar niet dusdanig dat 

het oorspronkelijke plan op dit moment uitgevoerd 

kan worden. Het uitgewerkte idee blijft echter 

bewaard en kan op een ander moment mogelijk nog 

wel uitgevoerd worden.

En nu?
Is er dan echt geen overvloed aan bakstenen? 

Zeker wel, maar niet voor het plan dat de werkgroep 

in eerste instantie heeft bedacht. Een aantal 

voorbeelden van de overvloed die we graag onder 

de aandacht willen brengen: 

• de Steerne wordt met regelmaat verhuurd

•  sportzaal ‘Professor Gordijn’ wordt gebruikt door 

verschillende organisaties 

•  Pinel is prachtig verbouwd en af te huren als locatie 

waar je perfect een jubileum kunt vieren, een 

teamdag organiseert of een vergadering plant. 

En zo worden de Dimence Groep-bakstenen 

al gebruikt om te delen, ten behoeve van de 

maatschappij. Dit wordt gecoördineerd door de 

afdeling Huisvesting en het team van restaurant  

de Steerne.

Van de werkgroep ‘Overvloed aan bakstenen’ 

dus geen tastbaar product voor nu, maar wel 

enthousiasme over het idee en een schat aan 

informatie rijker.

Tanja Dijk,

Stafmedewerker Onderzoek & Innovatie
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Zelfgemaakte producten van mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt en met 

psychische problemen. Ze zijn te koop via

www.tegekkewinkel.nl. Via deze webshop verkopen 

cliënten van de Werk Leer Centra van Dimence hun 

unieke en ambachtelijke producten. 

 

Al sinds jaar en dag maken cliënten in het kader van 

werkervaring en sociale participatie producten bij 

een van de Werk Leer Centra in Almelo, Deventer, 

Lettele of Nijverdal. Deze worden op de locaties zelf 

verkocht, waar mensen ze kunnen ophalen. 

Werk Leer Centra 
De Werk Leer Centra van Dimence zijn specialist  

op het gebied van werk, leren en dagbesteding. 

Ze ondersteunen mensen met ggz-problematiek 

en een indicatie dagbesteding bij het ontdekken en 

realiseren van hun wensen en ambities op dit gebied.

De Werk Leer Centra doen dit met als doel dat 

mensen hun maatschappelijke rollen kunnen 

herstellen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ieder 

mens zich kan ontwikkelen door te leren en ervaren.

Uniek, handgemaakt en duurzaam. In de webshop 

is een grote variatie aan producten te vinden, van 

glazen schalen tot notitieblokjes van marmerpapier, 

van houten dienbladen tot woonkleden, kaarsen,

knuffels en onderzetters. Stuk voor stuk uniek, 

handgemaakt en zoveel mogelijk duurzaam

tot stand gekomen. 

 

Naam 

De naam Tegekkewinkel is door een van de cliënten 

van de Werk Leer Centra bedacht. Het is een 

knipoog naar het stigma dat soms over mensen met 

psychische problemen heerst. Met de webshop willen 

de makers laten zien dat zij en hun producten niet 

gek zijn maar te gek!  

Social media 
Tegekkewinkel is te vinden op:

 

Facebook: www.facebook.com/tegekkewinkel 

Twitter: www.twitter.com/tegekkewinkel  

Instagram: www.instagram.com/tegekkewinkel.nl  

Cliënten Dimence
verkopen
producten in
Tegekkewinkel.nl



Ik ben de zorg ingestapt naar aanleiding van het feit dat mijn 

moeder een hersenbloeding kreeg, toen ik 13 was. Omdat ik per se 

wilde weten wat er met haar aan de hand was. In Suriname sprak 

men niet openlijk en ook niet met kinderen over ziekte. Ik ben na 

mijn mulo diploma in een katholiek ziekenhuis met mijn opleiding 

Verpleegkunde A gestart. Dit omdat in een katholieke instelling de 

opleiding op een hoog niveau werd gegeven en ik wilde een goede 

opleiding volgen.

Ik ben altijd heel enthousiast geweest en heb met veel passie 

en plezier de opleiding gevolgd en afgerond. Na mijn opleiding 

als Verpleegkundige A heb ik bewust voor een drukke afdeling 

waar ik veel kon leren, gekozen. Ik heb heerlijk in het ziekenhuis in 

Paramaribo gewerkt.

In Nederland heb ik 21 jaar op de hartafdeling gewerkt en 

tussentijds de opleiding hbo Maatschappelijk Werk Dienstverlening 

Gerontisch Werk en Allochtonen Zorgbemiddeling gevolgd. 

In december 2000 ben ik in de TBS gaan werken. Daar heb ik heel 

veel geleerd en met veel plezier gewerkt.

Aan de doorstart van FPK Transfore moest ik wennen, maar mijn 

motto is: de mouwen opstropen en kijken hoe ver je komt. 

Ik heb veel energie om te werken en hoop dit nog lang te kunnen 

volhouden. Het enthousiasme heb ik nog steeds en voor mij geldt: 

ik werk graag met mensen, ben graag tussen mensen en vind 

het leuk om te zien dat mensen met eigen kracht en een beetje 

ondersteuning hun beoogde doel bereiken.

Carmen Snijders

Wat was ook 
al weer jouw 
passie?
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Werkplezier betekent niet 
elke dag taart en slingers …

Foto: van links naar rechts: Caroline Cartigny, Sabine Uitslag, Karen Pullen 
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Sabine Uitslag noemt zichzelf Chief Inspiration 

Officer Werkplezier. Op haar Linkedin profiel is 

te lezen dat ze vanuit FWG Progressional People 

gaat voor 1 miljoen gelukkige medewerkers. Zij is 

de stuwende kracht achter die beweging. Op haar 

profiel verwoordt ze het als volgt: “Immers als je 

plezier hebt in wat je doet, dan heeft dat direct 

effect op de patiënt. Want de kwaliteit van zorg 

wordt bepaald in de relatie tussen twee mensen: de 

patiënt en de zorgverlener. Ik geloof in de kracht van 

professionals die aan het bed, aan de stoel staan 

of in de wijk rondrijden. Ik geloof dat er bestuurders 

zijn in Nederland die dit samen met ons willen gaan 

bewerkstelligen. Laten we de krachten bundelen.” 

De Dimence Groep heeft twee zogenoemde 

Vitaliteitscoaches in dienst; Caroline Cartigny en 

Karen Pullen. Sabine Uitslag begon ooit haar carrière 

als verpleegkundige bij toen nog Adhesie, één van de 

rechtsvoorgangers van de Dimence Groep. 

We dachten dat het een boeiend gesprek zou 

worden wanneer we deze drie vrouwen bij elkaar 

zouden brengen. En dat werd het. 

Benaming 
We beginnen als eerste over de mooie benamingen 

van hun functies en we concluderen al snel: ‘what’s in 

a name’? Het gaat om wat je doet en waar je voor 

staat. Maar wat doen ze eigenlijk? Caroline wil eerst 

nog wel wat zeggen over haar functiebenaming: “Ik 

ben wel blij dat we Vitaliteitscoach heten, want dat 

wordt als laagdrempelig ervaren. Het is belangrijk dat 

mensen in een vroeg stadium actie ondernemen. 

Dan spreekt de naam Vitaliteitscoach meer aan. Wij 

coachen mensen bij de Dimence Groep op vitaliteit. 

Vitaliteit is voor mij een breed begrip. 

Daar hoort ook bewegen, voeding en gezond zijn 
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bij. Maar in de praktijk gaat het meestal over de 

mentale veerkracht van medewerkers. Mensen zijn 

uit balans, ervaren werkdruk en raken het plezier in 

hun werk kwijt. Ik geloof erin dat je als persoon daar 

iets aan kunt doen. Goed voor jezelf zorgen, focussen 

op waar je nog wel plezier aan beleeft. En eventueel 

grenzen stellen en je richten op die zaken waar jijzelf 

invloed op hebt. Daar focussen we ons op  

als Vitaliteitscoach.” 

Beweging 
Doet een Chief inspiration Officer dan wat anders? 

Volgens Sabine doet ze hetzelfde. Sabine ervaart 

dat er een verschuiving is in Nederland waarbij we 

kijken wat mensen kunnen, in plaats van te kijken 

wat ze niet kunnen. De positieve psychologie speelt 

daarin een belangrijke rol. “Ik probeer een landelijk 

beweging op gang te krijgen waarbij er positief 

gekeken kan worden naar de zorg. Eigenlijk wil je 

iemand al voordat het verkeerd gaat, laten zien wat 

ze kunnen doen om weer plezier te krijgen in het 

werk. Mijn rol is op landelijk niveau waar al die kennis 

en kunde op het gebied van vitaliteit bij elkaar komt. 

Zodat we van elkaar kunnen leren. Dan wordt het 

niet een standalone positie, maar dan wordt het een 

beweging op micro-, meso- en macroniveau. Het is 

echt een beweging die over Nederland heen gaat. 

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde; dat we de 

focus anders leggen. In plaats van de aandacht op 

ziekteverzuim de focus leggen op werkplezier. 

De 6% die zorgelijk is en waar alle aandacht naar uit 

gaat’, moet worden ‘die 94% van onze medewerkers 

waarbij het goed gaat en hoe laten we dat groeien? 

Wij zijn in Nederland zo opgeleid dat we altijd 

kijken naar dat wat niet goed gaat. Dat zouden we 

moeten omdraaien. Uiteindelijk zal dat meer effect 

sorteren, daar ben ik van overtuigd. Ik zeg niet dat 

we helemaal geen aandacht moeten hebben voor 

de mensen die uitvallen, zeker niet. Ik pleit voor meer 

balans in focus.”

Transformatie 
Bij Sabine komen herinneringen boven van toen 

ze net bij Adhesie werkte. Ze vertelt hoe daar een 

afdeling was waarop iedereen eigenlijk jaloers was 

en waar ze graag wilden werken. Daar was een 

teamhoofd die ruimte gaf aan zijn mensen. Er waren 

geen Chief Inspiration Officers of Vitaliteitscoaches. 

Waarom hebben we ze nu dan wel nodig volgens 

Sabine? “Omdat die afdeling zich niet automatisch 

ging uitspreiden naar andere afdelingen. 

Blijkbaar hebben we dus meer nodig. We moeten 

leren van elkaar en veel meer de verbinding leggen. 

Je hebt mensen nodig die je leren kijken.” 

Karen Pullen herkent dat. “Wij moeten als 

Vitaliteitscoaches ook laten zien dat de kracht van 

een corebusiness van de ggz in de medewerkers 

zelf zit. Het is belangrijk dat iedereen, dus ook de 

managers en bestuurders, dat ondersteunen. Ik denk 

bovendien dat de hele maatschappij is veranderd. 

We zitten in een transformatie. Veel meer mensen 

zijn overprikkeld. Dat merken we in het bedrijfsleven, 

maar zeker ook in de zorg. We werken meer 

digitaal, de wereld gaat snel. Er zijn veel mensen 

overspannen. Daar moet je vitaliteit tegenover 

zetten als tegenhanger. Het is niet voor niets dat 

mensen behoefte hebben aan een coach, want we 

zijn soms de weg kwijt.” 

Balans 
Sabine geeft aan dat de eigen regie van de  

patiënt belangrijk is, maar dat kan alleen als ook  

de medewerkers veel meer eigen regie krijgen. 

 “Dat moet je in balans weten te brengen. 

Dan sta je op twee benen. Die twee poten heb je 

echt nodig.” Caroline is het daarmee eens en vult 



aan: “Wij zijn heel erg gericht op het versterken  

van een persoon. Maar je hebt veel meer nodig.  

Ook de bureaucratisering beperkt dat je mensen 

met hun talenten kunt laten werken. Het zit ook 

in onze organisatie nog wel eens dichtgetimmerd. 

Daarom is de Beweging van Overvloed wel mooi. 

Het afschaffen van regels is lastig, maar wel nodig.” 

Blij 
We vinden het allemaal wel heel erg blij en vrolijk 

worden. Zijn ze niet bang dat ze straks als ‘blije eikels’ 

worden weggezet?” Sabine: “Oh, wat heerlijk dat jullie 

dit vragen. Ik heb mijn hele leven al gehoord dat ik te 

blij kon zijn. Ik vind dat zo erg. En heb me daar enorm 

tegen verzet. Er is niks mis met blij zijn. Ik denk dat 

dat verkeerde focus is. Positieve mensen hebben, 

blijkt uit onderzoek, leuker werk, leukere relaties, 

langer leven en betere resultaten. Er moet veel meer 

ruimte zijn voor blijheid en positiviteit, voor het vieren 

van successen. Inderdaad niet focussen op iets wat 

niet werkt. Het leven is al moeilijk genoeg. Kijk wat er 

wel werkt. Werkplezier betekent ook niet elke dag 

taart en slingers, maar betekent dat je leert om te 

gaan met ongeluk. Het gaat om veerkracht. Hoe pak 

je het weer op? Het leven is een en al bouncen. Ik wil 

echt een lans breken voor mensen die positief zijn. 

En dat begint al in de boardroom.” 

Invloed 
Sabine vervolgt: “Als je naar de media kijkt zie je 

dat alles wat niet goed gaat, gepubliceerd wordt. 

Alle ellende die je momenteel leest en ziet over de 

zorg, dan zou je daar toch niet meer willen werken? 

Maar als ik dan tegen mensen in de zorg vertel wat 

ik heb gelezen, zeggen ze vaak; waar heb je het 

over? Ik heb de mooiste baan die je kunt bedenken. 

Slecht nieuws verkoopt. De drie verpleeghuizen die 

het slecht doen halen het nieuws en die 600 die 

het goed doen, daar hoor je niets van. Maar wat 

betekent dat voor je werk?” Caroline ziet dat het ook 

op individueel niveau gebeurt. “Mensen kijken vaak 

naar wat er verkeerd gaat op hun werk. 

Ze hebben dan het idee dat ze overgeleverd zijn aan 

wat er allemaal moet. Wij kijken dan waar ze nog 

wel invloed op kunnen uitoefenen. Waardering en 

trots zijn belangrijk voor je werk. En dat moet worden 

benoemd. Meer aandacht daarvoor helpt. Soms is 

het hier wel een beetje een moppercultuur.” 

Karen beaamt dat: “Blijven mopperen en er dan er 

niets aan doen, maar ondertussen ook blijven zitten 

waar je zit. Dat is dan ook wel kenmerkend. Daar ben 

ik heel eerlijk in.”

Visie op arbeid  
Stel, zij zouden het voor het zeggen hebben, wat 

moeten we dan als Dimence Groep doen? Karen 

hoeft daar niet lang over na te denken, spontaan: 

“Meer autonomie. Dat geeft heel veel ruimte en 

werkplezier.” Caroline hoeft ook niet lang over de 

vraag na te denken: “Complimenten en expliciete 

waardering voor wat mensen doen. Door iedereen. 

Het klinkt simpel, maar dat is het niet.” 

Wanneer Sabine het voor het zeggen zou hebben, 

wist ze het ook wel. “We moeten de krachten 

en de kennis en kunde van mensen die het werk 

doen, veel meer benutten. Luisteren naar mensen 

die de hele dag aan een bed staan of in de wijk 

werken. De systemen moet je zo neerzetten dat 

er ruimte is om te bewegen, zodat jouw talenten 

en vakmanschap ingezet worden. En niet alleen, 

maar samen. Wie past in jouw team? Wat heb je 

nodig? Met het ultieme doel die cliënt optimaal te 
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ondersteunen in een waardevol leven. Dat is echt 

positieve psychologie. De kijk op arbeid moet een 

prominente plaats krijgen, niet gericht op systemen 

en beheersbaarheid. Maar hoe boeien en binden 

we mensen? Dat begint bij de directies met hun 

visie op mensen en arbeid. Van Human Resource 

Management moeten we naar Human Being 

Management. Wat je de medewerker gunt, gun je 

ook je cliënt.”

Karen moet tot slot nog iets van het hart: “Dimence 

Groep doet het al heel goed. Het feit alleen al dat wij 

er zijn als Vitaliteitscoaches bijvoorbeeld. 

Je kunt binnen onze organisatie heel veel inzetten en 

bereiken. Ook op het gebied van je eigen ontwikkeling. 

Het is een fantastische club om voor te werken. 

Dat mogen we ons zeker realiseren.”

Rita Kamphuis en Dirk Dijkslag 

De vier pijlers van werkplezier
Volgens Sabine Uitslag (www.fwg.nl) 
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Voor ‘meer werkplezier’ bestaat er geen 

blauwdruk of protocol die voor elke 

medewerker of organisatie werkt. Het gaat 

erom het gesprek met zorgmedewerkers 

te voeren, over wat voor hen nodig is om 

meer plezier in het werk te krijgen. Dit kan 

aan de hand van vier elementen: zingeving, 

autonomie, sociale cohesie en meesterschap. 

Uit onderzoek blijkt dat dit elementen zijn die 

van invloed zijn op het ervaren van werkplezier. 

Belangrijk is dat een zorgmedewerker het 

vertrouwen krijgt en de ruimte neemt om aan 

de slag te gaan met deze vier pijlers. Zingeving 

gaat over wakker worden en weten waarom je 

zin hebt om naar je werk te gaan. Je hebt een 

missie, een passie waar je voor wilt gaan. 

Jouw bijdrage in deze wereld. Meesterschap 

gaat verder dan vakmanschap. Vanuit je hoofd 

leer je een vak, maar vanuit je hart ben je 

meester in het vak. Het gaat over iets moois 

weten te maken van de relatie met de cliënt, 

door het bieden van oprechte aandacht en 

mens te zijn naast de professional. 

We komen vanuit meten is weten, protocollen 

en richtlijnen. Dat op zich is niet fout, maar 

daarnaast hebben zorgmedewerkers ruimte 

nodig om te reflecteren en hun kennis en kunde 

in te zetten. De ervaren mate van autonomie is 

bepalend voor werkplezier. 

Tot slot vergroot het samen werken aan een 

doel het werkplezier. Als je een doel hebt met 

elkaar, dan ben je ook gemotiveerder om daar 

jouw talenten voor in te zetten.



Ik ben in 2006 afgestudeerd aan de hbo-v. 

Ik ben deze opleiding gaan doen met de gedachte 

om in een algemeen ziekenhuis te gaan werken. 

Door mijn stages in de ggz ben ik van gedachten 

veranderd. De gesprekken die ik in de ggz had met 

mensen vond ik heel boeiend. Dat triggerde mijn 

nieuwsgierigheid. Juist die verbinding met mensen 

had voor mij een meerwaarde. Iets wat in het 

algemeen ziekenhuis veel minder het geval was.  

Inmiddels een aantal jaren verder, blijft het 

vak me boeien. Ik heb op veel verschillende 

plekken gewerkt. Ik ben begonnen in de kinder- 

en jeugdpsychiatrie, daarna volwassenen 

Ontwikkelingsstoornissen, POH ggz en ik doe nu de 

opleiding tot verpleegkundig specialist ggz. Juist 

doordat iedere patiënt weer anders is, blijft het 

werk boeiend. Ook de verschillende kaders maken 

dat je soms andere keuzes maakt (als POH ggz of 

in de specialistische ggz). Nu als Verpleegkundige 

in opleiding tot specialist heb ik meer handvatten 

gekregen om de behandeling van patiënten nog 

meer vorm te geven. Zo blijft de uitdaging van het 

werk leuk en doe ik steeds weer meer kennis op.

Jelle Hamhuis – Verpleegkundige in opleiding 

tot Specialist, Dimence, Team Zorgprogramma’s 

Hardenberg

Wat was 
ook al 
weer jouw 
passie?

Jelle Hamhuis
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Vanuit betrokkenheid bij de patiënten in Huis aan 

de Dijk op Brinkgreven heeft Pieter (echtgenoot van 

een opgenomen patiënte) meermalen aangeboden 

iets voor Huis aan de Dijk te doen. Aanvankelijk liep 

de samenwerking met de medewerkers binnen 

Huis aan de Dijk hierin wat stroef, omdat aanbod en 

behoefte niet goed op elkaar aansloten, of de timing 

niet goed was. En we begrepen elkaar niet helemaal.

Een mooi verhaal over een ‘Limo’

Na stimulans van Dirk Dijkslag zijn Pieter en Marian 

Sweere (teamleider in Huis aan de Dijk) in overleg 

gegaan, en daar is de afspraak uit voortgekomen 

dat Marian contact zal opnemen met Pieter als 

er wensen zijn die via de normale wegen niet 

gerealiseerd kunnen worden.

In verband met de renovatie van de afdeling 

Vierkant van Huis aan de Dijk, werd deze afdeling 

tijdelijk gehuisvest in Griesinger, ook op Brinkgreven. 

Daardoor werd echter de afstand tussen de afdeling 

en de locatie van de dagbesteding groot en lastig te 

overbruggen. Medewerkers hadden zelf geen andere 

oplossing voorhanden dan vaak heen en weer lopen. 

Dat kostte echter tijd die men liever aan andere 

zaken besteedde en sommige patiënten kozen er 

ook voor om niet naar de dagbesteding te gaan.

Volgens afspraak heeft Marian contact opgenomen 

met Pieter. En de volgende dag was de oplossing 

voorhanden: Pieter heeft een auto in bruikleen 

gegeven, waarmee de medewerkers de  

patiënten tussen Griesinger en de dagbesteding 

kunnen vervoeren.

Marian vond het in het begin wel spannend; ze was 

toch eindverantwoordelijk voor medewerkers die nu 

vaak patiënten vervoerden in een geleende auto. 

Maar soms moet je wat proberen.

Er wordt nu veelvuldig gebruik gemaakt van de auto: 

patiënten gaan soms juist naar de dagbesteding 

omdat ze het stukje rijden zo leuk vinden. ‘De Limo’ is 

inmiddels een begrip, en geeft veel vrolijke gezichten.

Zo’n mooi voorbeeld van het delen van Overvloed!

Marian Sweere en Pieter
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Het secretariaat van Mindfit onderging de 

afgelopen jaren een intensieve transformatie: van 

een administratieve afdeling, aangestuurd door 

een leidinggevende, naar een zelfsturend team 

waarbinnen ieder teamlid zijn rol pakt. Ze kregen het 

niet voor niks, daar zijn ze het over eens. Maar er is 

ook trots. Trots over wat ze samen bereikt hebben.

Melissa en Hilma maakten het allemaal vanaf het 

begin mee, de ontwikkeling naar zelfsturend team. 

Een zoektocht, met vallen en opstaan, met ook nu 

nog dagelijks nieuwe vragen waar zij steeds weer zelf 

een antwoord op weten te vinden. 

Sprong in het diepe
Melissa: ”In eerste instantie boden we veel 

ondersteuning aan de behandelteams van Mindfit, 

onze zogenaamde ‘kringen’. Van notuleren tot alle 

correspondentie. Maar van de zelfsturende kringen 

wordt verwacht dat zij dergelijke taken voor een 

groot deel zelf doen. Het dienstenpakket van het 

secretariaat werd daarom afgebakend. 

Tegelijkertijd werden we zelf ook een zelfsturende 

kring met de nieuwe naam Service & Info.” 

“En we verhuisden van Zwolle naar Deventer, 

niet te vergeten”, vult Hilma aan. “Dat waren veel 

veranderingen in één keer.” “In eerste instantie zijn 

we min of meer in het diepe gegooid”, concludeert 

Melissa. “Uiteindelijk heeft een tijdelijk projectleider 

ons geholpen om onze zaken goed op orde te krijgen. 

We maakten onze taken en tijdsinvestering inzichtelijk 

en we kregen er flink wat collega’s bij. We kregen 

handvatten om al onze nieuwe taken in te passen en 

hoe we daar samen besluiten over kunnen nemen. 

Want als zelfsturend team doen we alles zelf, ook 

HR, communicatie of ICT.” 

vlnr: Hilma, Rachel & Melissa

“We zijn een team vol talenten”
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Breed inzetbaar
Eén van de collega’s die er later bijkwam is Rachel. 

Net van school kreeg zij bij Mindfit voor het eerst 

te maken met zelfsturing. “Je moet er het type 

voor zijn”, geeft ze aan. “Ik mocht mijn interesses 

aangeven en ben nu samen met een collega 

verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van ons 

team. Je moet achter veel zaken aan en flexibel 

reageren. Mij geeft die brede inzetbaarheid, 

naast het contact met de klant en de kringen, veel 

werkplezier.” Iedere collega binnen het team heeft 

een aandachtsgebied én is contactpersoon voor een 

kring. En dat alles naast de corebusiness van service 

& info: de ontvangst en aanmelding van nieuwe 

klanten tot aan het eerste behandelgesprek. Hilma: 

“Beslissingen die het hele team aangaan, nemen 

we samen in ons tweewekelijks overleg. Bijvoorbeeld 

welke diensten we wel of niet bieden aan een kring. 

Dat de klant goed en snel geholpen wordt staat  

voor ons daarbij nog altijd voorop. Daar is niks  

aan veranderd.”

Een team vol talenten
“Dat overleg is soms pittig”, vult Rachel aan. 

“Je leert je mening te geven en anderen aan te 

spreken, want we moeten het sámen doen.” “Dat is 

wel iets dat we hebben moeten leren. Maar discussie 

mag en is soms nodig; uiteindelijk staan de neuzen 

toch weer dezelfde kant op”, beaamt ook Hilma. 

Rachel: “We hebben nu een team vol talenten. 

Een goede mix aan diversiteit, van bescheiden 

tot gebekt, met humor of juist heel rustig. Bij het 

aannemen van nieuwe collega’s kijken we ook naar 

de balans die nodig is. We zijn een mooi en warm 

team.” Melissa: “Daar ben ik trots op, dat we dat 

allemaal samen bereikten. We hebben het zélf 

gedaan!” En daar zijn ook Hilma en Rachel het 

roerend mee eens.

Margriet van Griensven,

Communicatieadviseur Mindfit

“Dat de klant goed en snel geholpen 
wordt staat voor ons nog altijd 
voorop. Daar is niks aan veranderd.”

Is jouw team
op weg naar zelfsturing?  

Dit zijn de tips van Hilma, Melissa en Rachel

• Zoek een goede coach voor de eerste periode.

•  Vraag scholing of haal op andere manieren kennis 

op om je nieuwe taken goed te kunnen doen.

•  Kies een aandachtsgebied dat bij je past of waar 

je graag in wilt leren. Zo haal je het beste uit jezelf 

en draag je optimaal bij aan je team.

• Blijf jezelf, ook als er veel op je af komt. 
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Elke tweede dinsdag van de maand is er van 14.30 

tot 15.00 uur een zeepkistbijeenkomst in Lorna Wing, 

de mooie klinische locatie voor de behandeling van 

mensen met autisme van de divisie Topreferente 

ggz binnen Dimence. Rondom een echte zeepkist 

in de centrale hal ontmoeten medewerkers en 

cliënten elkaar en bespreken ze met elkaar wat er 

op dat moment actueel is. Een traditie die gestart 

is bij de opening van het gebouw. In dit artikel laten 

we twee deelnemers aan het woord, Yasmin Gul, 

ervaringsdeskundige, en André van Boekholt, 

manager Topreferente ggz. 

Oorsprong
Yasmin is vanaf het begin betrokken bij de start van 

Lorna Wing en de zeepkistbijeenkomsten. Het doel 

was de mogelijkheid dat cliënten en medewerkers 

met elkaar in gesprek konden vanuit het principe 

dat alle stemmen gelden. Het management was 

wel aanwezig maar meer als coördinator van 

het gesprek. “Wat de zeepkistbijeenkomsten 

onderscheidt, is het interactieve, transparante 

en nuchtere karakter. Er worden geen cijfers 

gepresenteerd en praatjes gehouden over hoe 

geweldig het gaat, maar er worden ervaringen 

gedeeld met elkaar, zoals nieuwe ontwikkelingen in 

de zorg en de vele wisselingen van medewerkers en 

cliënten. Iedereen krijgt ruimte op de zeepkist.”  

André geeft aan dat bij zijn start in 2018 gekeken is 

naar hoe de zorg binnen de divisie voor cliënten met 

autisme verbeterd zou kunnen worden en wat we 

van het verleden kunnen leren.

De zeepkistbijeenkomsten werden aangehaald 

als iets om te koesteren. Het principe van 

gelijkwaardigheid en beleid maken we samen komt 

hier mooi naar voren.

De praktijk
Elke maand is het spannend hoeveel deelnemers er 

zijn en wat er besproken wordt. In de centrale hal 

zit men dichtbij de zeepkist, maar kijkt men ook toe 

vanaf het balkon op de eerste verdieping. 

André: “Het is elke keer weer spannend. Soms benut 

ik de bijeenkomst om iedereen te informeren over de 

ontwikkelingen en zie ik het als een kans om samen 
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Zeepkistbijeenkomsten 
Lorna Wing
“Gelijkwaardigheid en beleid maken we samen …”

beleid te maken. Soms laat ik de ruimte en hoop ik 

maar dat iemand het woord neemt, wat ik dan kan 

benutten om anderen uit te nodigen om te reageren. 

Uit de spannende stilte komt soms verrassende 

inbreng.” Yasmin: “De kunst is bescheidenheid van 

het management en luistervaardigheid. De zeepkist 

is een platform om jezelf te laten horen en te 

ontwikkelen. Als cliënt luisteren en reageren op een 

ander is al een hele stap naar een eigen inbreng.” 

Ze zijn het samen eens dat de zeepkistbijeenkomst 

een kans is voor ontwikkeling van medewerkers 

en cliënten. “De zeepkist is geen voetstuk, maar 

een manier om met een brede blik mensen te 

informeren en te inspireren.” 

In het afgelopen jaar kwamen er veel serieuze 

zaken aan de orde, zoals de onzekerheid over het 

veranderplan, het grote verloop onder medewerkers, 

de invulling van de basiscommissie cliëntenraad en 

de samenwerking met Vrienden van Lorna Wing.

Dit werd vaak afgewisseld met ludieke momenten, 

zoals de uitreiking van de prijs voor de foute kersttrui, 

een tentoonstelling van schilderijen die bij VTVB zijn 

gemaakt, de presentatie van een plan van een cliënt 

om de tuin op te knappen en het samen maken van 

een nieuwsbrief.

De toekomst
Blijft de zeepkistbijeenkomst een vast onderdeel van 

het programma binnen Lorna Wing? 

André: “De spanning van de zeepkistbijeenkomst 

is juist de mogelijkheid om ideeën en ervaringen 

met elkaar te delen. Net als met de Beweging van 

Overvloed vraagt dit een ander perspectief, wat 

helpend is in de ontwikkeling van iedereen.

De kracht van de herhaling om te kunnen oefenen 

is hierin belangrijk.” Yasmin: “Gelijkwaardigheid, 

cocreatie en samenwerking tussen cliënten en 

behandelaren zijn mooie waarden, maar het 

waardevolle aan de zeepkistbijeenkomst is dat wij dit 

daadwerkelijk samen in de praktijk brengen.”

André van Boekhollt, Manager Topreferentie ggz,

Yasmin Gul, Ervaringsdeskundige
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“We kennen elkaar van lang geleden, van een 

traineeship”, Zillah Holtkamp lacht, “heeeeeel lang 

geleden.” Zillah is kinder- en jeugdpsycholoog bij 

Accare en ze heeft een functie in het onderwijs.  

Marjolein Groot Wesseldijk -van Impluz*- en zij 

ontmoeten elkaar nog steeds met enige regelmaat. 

De laatste periode hebben ze het over het platform 

IMH, Infant Mental Health, dat Zillah opzette. 

Marjolein helpt met Impluz mee met de organisatie 

van Meet Ups en met het opzetten en uitvoeren 

van een scholingsmodule. “We voegen een beetje 

ontwikkelkracht toe”, noemt Marjolein het.

Specialisme binnen het specialisme
“Infant Mental Health is een specialisme binnen de 

kinder- en Jeugdpsychiatrie”, vertelt Zillah. 

“En binnen dat specialisme heb je weer 

specialismen.” Het lijkt een archipel van allemaal 

kleine eilandjes. “Dat is het ook”, bevestigt Zillah. 

En dat is meteen het probleem: “Het is zo 

specialistisch dat het soms niet zichtbaar is. 

Voor gemeenten en zorgverzekeraars is dat soms 

onduidelijk, en ook zorgprofessionals missen het 

overzicht.” Zillah verklaart die onduidelijkheid: “Van 

buitenaf is er de verwachting dat het jonge-kind-

team alles wel oplost. Het zijn toch specialisten? 

Maar zo werkt het niet. Het aanleren van zindelijkheid 

is immers iets anders dan het begeleiden van ouders 

van een kind met een eetprobleem. En ouders van 

een te vroeg geboren kindje vragen andere dingen 

dan ouders van een kind met een verstandelijke 

beperking. Als daar schotten tussen staan, bereiken 

de mensen niet de hulp die ze nodig hebben.” 

Problemen voorkomen
“Als ik een cliënt heb met specifieke vragen, dan kan 

iemand anders misschien beter helpen dan ik”, vindt 

Zillah. Daarom heeft zij een platform bedacht dat 

antwoord geeft op de vraag ‘bij wie moet mijn cliënt 

zijn voor specifieke vragen?’: www.imhtwente.nl. 

Maar het bleef niet bij een online platform. 

De deelnemers wilden elkaar ook in levende lijve 

ontmoeten. “Ja natuurlijk, en daarom organiseren 

we Meet Ups.” Dat zijn bijeenkomsten voor ongeveer 

30 personen, over uiteenlopende onderwerpen. 

“De behoefte van ouders staat centraal, dus 

Een archipel van
Infant Mental Health-eilandjes
komt samen in één platform

Overvloed is ook delen van kennis en kunde in een 

netwerksamenwerking. Daardoor worden er dingen 

mogelijk gemaakt die de losse netwerkpartners niet 

afzonderlijk hadden kunnen realiseren.

Hieronder zien we daar een mooi voorbeeld van.

Zillah Holtkamp
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willen we er altijd graag ervaringsdeskundigen bij 

hebben.” Als voorbeeld noemt Zillah een bijeenkomst 

over postnatale depressie. “Daar waren ook 

verloskundigen bij. Dan zit je aan het begin van de 

keten. Als die betrokken zijn, goed signaleren en 

goed kunnen verwijzen, dan kunnen we heel vroeg 

aan de slag, voordat de problemen echt groot 

worden.” Impluz werkt samen met IMH Twente in 

de voorbereiding en organisatie van de Meet Ups. 

Samen bepalen ze het thema, de gastsprekers 

en bedenken ze hoe de bijeenkomst het meest 

waardevol is voor de aanwezige bezoekers. De 

inkomsten gebruiken ze om een potje te vormen 

waarmee innovatieve pilots gestart kunnen worden. 

Impluz betrekt Jeugd ggz nauw bij de voorbereiding 

van de Meet Ups. Samen bepalen ze welke kennis 

en kunde de Dimence Groep in huis heeft waar het 

Twentse netwerk iets aan kan hebben.

Stellig vermoeden: korter behandelen bij 
vroege signalering
Zillah heeft een stellig vermoeden. “Nee, geen 

wetenschappelijke onderbouwing hoor”, dekt ze zich 

in. “Maar wat ik denk te zien, is dat wanneer ouders 

in een heel vroeg stadium met heel kleine baby’tjes 

al bij ons komen, we veel korter behandelen en vaak 

ook meer aan de voorkant.” Als voorbeeld noemt 

Marjolein Cuddle & Care. Dit is een keten-project uit 

de koker van Impluz. “Maatschappelijk werk van De 

Kern en Jeugd ggz werken daarin samen om jonge 

ouders met een laag inkomen te ondersteunen in 

hun ouderschap. Als er financiële problemen zijn, dan 

kan het maatschappelijk werk daarin veel betekenen. 

Zonder die financiële stress van de ouders is het 

voor de kinderen veel fijner en veiliger; dus minder 

problemen die in de ggz opgelost moeten worden. 

Een goed leven voor de kinderen en winst  

voor samenleving.”

Zorgeloos opgroeien
Zo waaiert het platform voor IMH-specialisten uit 

naar andere domeinen, aan de ‘voorkant’. Er is een 

scholingsmodule ontwikkeld voor professionals in 

ruime zin: van kinderartsen, tot maatschappelijk 

werkers en van IB-ers uit het onderwijs tot 

verloskundigen. Jeugd ggz levert een belangrijke 

bijdrage aan deze scholingsmodule: de hoofddocent 

en een belangrijk deel van de gastdocenten zijn 

afkomstig van deze stichting. “In die training stelt 

iedereen zichzelf dezelfde vraag: ‘wat kan ik doen?’ “

“Je kunt een baby wegen en dan iets zeggen over 

de groeicurve. Je kunt ook vragen ‘hoe is het met 

je baby?’ Door zo’n vraag, buiten het medische, kun 

je scherper signaleren. Zulke dingen leren we van 

elkaar.” Dat is belangrijk, vindt Zillah: “Hoe jonger en 

sneller we signaleren, des te meer kans dat kinderen 

zorgeloos opgroeien. Dat is mijn missie.” 

Impluz wordt gevoed vanuit de organisaties 

WijZ (Welzijn), De Kern (Maatschappelijke 

Dienstverlening) en Jeugd ggz en de overige 

stichtingen van de Dimence Groep. Impluz richt zich 

op de denkkracht van professionals, vrijwilligers, 

cliënten en deelnemers. Ze beschikken over de 

hands-on mentaliteit, deskundigheid en grote 

betrokkenheid van honderden mensen. Daarmee 

signaleren ze mogelijkheden en ontwikkelen, 

onderzoeken en implementeren ze vernieuwende 

initiatieven. Impluz verbetert kennis, houding en 

vaardigheden van organisaties en individuele 

mensen door middel van trainingen en coaching.

Zie ook www.impluz.nl

Jan van der Heide,

Communicatieadviseur Impluz



Het is inmiddels al lang geen Kerst meer,  

maar toch is het ook alweer bijna Kerst. In 2018 

hebben we samen met Lumen (restaurant in het 

voetbalstadion van PEC Zwolle) een kerstdiner voor 

mensen boven de 55 die eenzaamheid ervaren, 

georganiseerd. Het was een fantastische avond vol 

muziek, kennismaking, lekker eten en sfeer, met een 

presentje toe voor alle aanwezigen. Met dank aan 

donaties via een crowdfunding en de hulp van alle 

vrijwilligers, medewerkers Lumen, IJssel Tours, de 

Dimence Groep en vele andere partners is dit een 

enorm succes geweest. Wij dekken in 2019 graag de 

tafel weer. we hebben plek voor 100 gasten!

Inzet van ieders talent! 
Er zijn verschillende bronnen die bevestigen dat 

vrijwilligerswerk gelukkig maakt. Een kerstavond 

organiseren zonder vrijwilligers, lukt niet. 

Misschien wil jij tijdens het komend diner ook ervaren 

hoe vrijwilliger zijn, een gelukkig gevoel kan oproepen? 

We hebben vorig jaar al een fantastisch team gehad 

van mensen die met hun eigen achtergronden, 

talenten en ervaringen zich ingezet hebben voor 

een ander. Houd het intranet en de social media 

berichten in de gaten vanaf september. Via deze 

kanalen werven wij voor vrijwilligers, maar hopen wij 

ook op veel donaties. Ben je nu al enthousiast en 

kun je niet wachten om te laten weten dat jij jouw 

steentje wilt bijdragen? Zoek dan contact met één 

van de kernteamleden. 

 

Enthousiasme werkt aanstekelijk 
Hoe hebben de vrijwilligers deze avond ervaren? 

Hieronder een opsomming van een aantal reacties: 

“Volgend jaar doe ik weer mee. :-)”

“Ik heb het diner als zeer positief ervaren en super 

gezellig gewerkt, we waren een goed team.”

“Er was een prettige en ongedwongen sfeer, 

geen gestress.” “Eenzaamheid is een kwetsbaar 

onderwerp, op deze avond in een vrolijk jasje; dit 

heeft me geraakt.”

“Het was een geweldige succeservaring om met 

zoveel mensen uit Zwolle en omgeving met elkaar 

het kerstdiner te mogen meemaken. 

Dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan 

deze eerste oproep en wat hebben ze er ontzettend 

van genoten! Mooie gesprekken ontstonden aan tafel 

tijdens de maaltijd. En wat een prachtige ontvangst 

Alle vrijwilligers bij elkaar in het PEC-stadion.

Kerstdiner Ont-moeten
“Dat jij je op jouw kerstavond inzet om
mij een prachtige kerstavond te bezorgen …”
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in een sfeervolle ruimte, met mooi versierde tafels, een 

koortje en zelfs aan een cadeautje bij het afscheid was 

gedacht. Er waren mensen die niet zoveel spraken en toch 

erg genoten: “Het samen eten is alleen al  fijn”, hoorde ik 

iemand zeggen. Wat prachtig dat je zo de medemens die 

eenzaamheid kent, door dit initiatief eens centraal kunt 

zetten. Gezien en gehoord voelen, daar gaat het om. 

Wat moeten veel mensen dit missen. En dit initiatief 

werd zeer gewaardeerd, wat bleek uit het feit dat er een 

spontaan woordje van dank kwam vanuit een gast die 

namens alle gasten sprak! Het heeft hen allen heel  

goed gedaan.”

Deelnemerschap 
We hebben plek voor 100 gasten in 2019. Ken of weet 

je iemand, die graag aan het kerstdiner wil deelnemen, 

raadpleeg dan een van de kernteamleden over de 

aanmelding en de randvoorwaarden.

Steun ons initiatief Ont-moeten met Kerst op

www.kentaa.com

Hartelijke groeten, Kernteam Ont-moeten met Kerst

Petra van der Schoot, Marja Uitterdijk, Jeannette van 

Raay, Henriët Kolk–Bruintjes en Winde Hofstra

Artikel in de Stentor over kerstdiner

Ook de deelnemers waren enthousiast en 

dankbaar. Een greep uit de reacties:

“Tsjonge, dat jij je op jouw kerstavond inzet 

om mij een prachtige kerstavond te bezorgen. 

Heel speciaal is dit. Ik krijg er een warm gevoel 

van. Dat dit nog kan in onze maatschappij.”

“Dik en dik tevreden. Wat indruk heeft 

gemaakt, waren de mooi gedekte tafels.

De Tafeldame stelde mensen op hun gemak. 

Heel bijzonder. Het koor was leuk!”

“Gezellige avond, alles fantastisch!

Prikkelarme tafel was een uitkomst.“

“Tof, tof, tof, we hebben prima genoten.

Heel gezellig en fijn.“

“Heel goed qua menu. Contacten is wel 

gelukt; ik heb een visitekaartje gekregen  

van iemand.“

“Het was gezellig en het eten heel lekker;

ik wil volgend jaar graag weer deelnemen.”

“Het was heel speciaal, we werden goed 

ontvangen en ik heb kaartjes uitgewisseld.” 

Na de evaluatie hebben we onze 

verbeterpunten genoteerd, enkele vaste 

vrijwilligers en deelnemers kunnen noteren

en plannen gemaakt voor volle tafels

en een nog completere beleving in 2019. 

We hebben hiervoor budget nodig, 

serveerders en tafelheren en -dames,

en natuurlijk deelnemers!

We zijn daarom bereikbaar

voor jullie vragen en betrokkenheid.
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Het is een warme dag in juli wanneer we hartelijk 

welkom worden geheten door Bort Koelewijn, 

burgemeester van Kampen. Koelewijn is in de ggz 

geen onbekende. Hij werkt mee in verschillende 

samenwerkingsverbanden tussen de ggz en 

gemeentelijke organisaties. Op basis van die 

samenwerking ontstaat het beeld van een man bij 

wie het delen van Overvloed in het bloed zit. 

Dit beeld wordt nogmaals bevestigd in het 

interview dat we met hem hadden.

Gewone dingen 
De burgemeester stelt ons voor aan iemand anders 

die ook bij het gesprek is. Koelewijn heeft deze 

maand een ‘stagiair’. Een wethouder uit het noorden 

des lands die graag burgemeester wil worden en 

een tijdje meeloopt om te kijken of deze functie wat 

voor hem is. Hij zal aanwezig zijn bij het gesprek. 

Een mooi voorbeeld van het delen van overvloed. 

Bort Koelewijn vertelt enthousiast wat hij van het 

begrip Overvloed heeft begrepen. “Volgens mij gaat 

het om kwaliteiten die je niet zozeer heel primair 

benut, maar die je wel inzet. Het mooie vind ik dat je 

mensen aanspreekt op wie ze zijn en hoe je daarmee 

omgaat. Eigenlijk geeft het begrip Overvloed al te 

denken. Ik mocht zondag een zogenoemde leken-

preek doen. Ik gebruikte de tekst Mattheus 25; 

‘Ik was hongerig en jij gaf mij te eten, ik had dorst 

en jij gaf mij te drinken. Ik was naakt en jij hebt mij 

gekleed, ik was ziek en zat in de gevangenis. Jij hebt 

mij onderdak verleend.’ De mensen om Jezus heen 

zeiden: maar hoe heb je dat dan gedaan, want ik heb 

jou nooit gezien?” Koelewijn vervolgt: “Ik was er dus 

mee bezig hoe wij hier in onze tijd mee omgaan. 

We hebben ziekenhuizen en ook gevangenissen 

waarin mensen goed verzorgd worden. Ik heb tot 

uitdrukking willen brengen dat er in de samenleving 

al heel veel mooie dingen geregeld worden. 

Tegelijkertijd denk ik: wat betekent het nog meer? 

Het gaat om de heel gewone dingen, om een beker 

water en een stukje brood. Ik had het dus over dit 

soort zaken en toen kwam ik ook bij Overvloed. 

Dat we eigenlijk allemaal Overvloed in ons hebben. 

Dat kan vriendelijkheid zijn, iemand de weg wijzen, of 

Bort Koelewijn, burgemeester Kampen

“Een stadhuis is al lang geen 
bastion meer met dikke muren en 
schietgaten ...”
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iemand even helpen dragen. De heel gewone kleine 

dingetjes die kunnen helpen om het leven prettiger, 

mooier en uiteindelijk leefbaarder te maken.”

Iets toevoegen 
Een burgemeester heeft veel te doen met burgers. 

Bort Koelewijn spreekt ze graag persoonlijk. 

Soms gaat het over een vergunning, soms over 

een burenruzie, of is men ergens in vastgelopen. 

Koelewijn: “Veel zaken kun je natuurlijk inhoudelijk 

behandelen. Dan heeft er iemand misschien gelijk of 

niet. Maar veel belangrijker vind ik zelf dat iemand 

weer iets van spirit meeneemt als hij of zij deze 

ruimte verlaat. Zoiets van: ik heb er weer zin in.” 

Ook ziet en spreekt hij dagelijks veel medewerkers 

op zijn kantoor. “Sommigen tillen zwaar aan allerlei 

zaken. Daar kun je dan heel ernstig over doen, maar 

we kunnen ook een compliment maken in plaats van 

alleen maar negatief zijn. Probeer iets toe te voegen 

bij een ander. Dat krijg je vaak ook weer terug. Dat is 

mijn manier om in het werk te staan en het leuk te 

laten blijven.” Lachend: “Dat lukt natuurlijk niet altijd, 

maar het is wel een mooi streven.”

Troebele en heldere bron 
De burgemeester merkt dat het leven drukker is 

geworden. Vooral ook voor jonge gezinnen waarbij 

beide partners werken. “Ons leven is veel voller 

geworden. We doen het onszelf aan. Maar het zit ook 

gewoon in de samenleving. Het is vanzelfsprekend 

en het moet ook allemaal. Het is dan ook een stukje 

weerbaarheid in welke mate je jezelf bewaakt. 

Dat heb ik in mijn preek zondag ook nog eens 

aangehaald uit een boek van Anselm Grün, geheten 

‘Innerlijke Kracht’. Hij stelt de vraag: Soms groei je 

richting een burn-out en dan moet je jezelf afvragen 

op welke bronnen je eigenlijk bent aangesloten. 

Op heldere of troebele? Als troebele bron noemt hij 

bijvoorbeeld perfectie, aan alle verwachtingen willen 

voldoen of jaloezie. Als je daar je energie op gaat 

zetten, dan trekt dat je leeg. Terwijl, als je je bronnen 

zet op geduld, geloof, liefde, wat je dan de vruchten 

van de geest noemt, dan ben je van dat dwingende 

af en heb je meer vrijheid om er zelf invulling aan te 

geven. Dus stel, je bent met iets bezig dat je irriteert, 

stel jezelf dan de vraag: Waarom irriteert mij dit? 

Is dat omdat ik mijn perfectie niet kan botvieren? 

Op welke bron ben ik dan aangesloten?”

In gesprek 
Koelewijn vindt dat we mensen weer perspectief, 

moed en energie moeten geven om zelf stappen te 

gaan zetten. Hij ziet dagelijks in zijn werk hoe mensen 

worstelen. “Soms gaan conflicten en haat wel drie 

generaties terug. Dan stel ik hen de vraag: Hoe oud 

ben je eigenlijk? Hoeveel jaar denk je dat je nog te 

leven hebt en wil je op deze manier met elkaar blijven 

omgaan? Of denk je dat het misschien anders kan? 

Als ze daar helemaal niet aan toekomen, dan ben je 

ook nog niet aan een oplossing toe. 

Vaak verandert er geleidelijk toch iets en waar ze 

eerst met de ruggen tegen elkaar stonden, wordt 

het een klein beetje hanteerbaarder en komt men 

in gesprek. Dan kom je vaak ook bij het punt dat 

mensen zeggen: Oh, bedoel je dat? Wat je dan 

“De heel gewone kleine 
dingetjes die kunnen helpen 

om het leven prettiger, 
mooier en uiteindelijk 

leefbaarder te maken.”
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vooral probeert te doen, is mensen helpen om met 

elkaar in gesprek te komen. En de wil te stimuleren 

om met elkaar in gesprek te zijn. Ik kan ook de 

oplossing niet verzinnen. Ik kan wel de juridische 

regels gaan toepassen. Maar daarvan weet ik 

dat niemand gelukkig wordt. Als de regels van de 

gemeente hierbij in de weg staan, moeten we kijken 

of we die kunnen aanpassen.”

Dat vraagt wel iets van de ambtenaren. Hoe neemt 

hij zijn mensen daarin mee?

Koelewijn is van mening dat je daarvoor lef moet 

hebben als bestuurder. “Als het allemaal volgens 

de regels zou gaan, dan kunnen we ook gewoon 

een aantal computers neerzetten. Maar daarvoor 

heb je bestuurders nodig die ook het lef hebben 

om van regels af te wijken en zo de technocratie 

en bureaucratie een menselijke gezicht geven. 

Dat betekent ook dat wij als bestuurder de 

verantwoordelijkheid moeten durven nemen dat we 

niet in alle situaties 100% juridisch correct handelen. 

Dus mocht dan toch iemand naar de rechter gaan 

en gelijk krijgen, dan zeggen we niet tegen die 

ambtenaar: dat heb je verkeerd gedaan. Juist dan 

moet je een ambtenaar blijven steunen. En dat is 

belangrijk. Je geeft dan de ambtenaar comfort. 

Wanneer je dat niet geeft, is het vertrouwen weg 

en hoef je het de volgende keer ook niet meer 

te vragen. Dus het is een subtiel spel van elkaar 

meenemen, maar er ook voor staan. Ik wil alles  

wat we besluiten gewoon voor de microfoon,  

tijdens bijvoorbeeld een raadsvergadering,  

kunnen uitleggen.”

Cultuur  
Bort Koelewijn weet ook dat het niet vanzelf gaat. 

Hij geeft aan dat het onderdeel moet worden van 

je cultuur. Hij geeft als voorbeeld de behandeling 

van bezwaarschriften. “Die kun je heel formeel 

benaderen, maar je kunt ook zeggen dat je eigenlijk 

niet wilt dat zaken bij de bezwaarcommissie komen. 

Dus zodra er een bezwaarschrift binnenkomt, kiezen 

we voor bemiddeling. Dus dat betekent voor sociaal 

domein en ook voor de zorg dat je met de cliënt om 

de tafel gaat. We hebben zelden een zaak bij de 

commissie liggen. Dat is enerzijds een compliment. 

Anderzijds geeft het ook te denken. Hadden we, door 

vooraf in gesprek te gaan, misschien ook kunnen 

voorkomen dat iemand zich genoodzaakt voelde 

om in bezwaar te gaan? De ene medewerker heeft 

daar gevoel bij. Er blijven ook medewerkers die zich 

in hun comfortzone voelen als je het toch vanuit 

de rechtmatigheid blijft benaderen. Dat is ook een 

kwestie van hoe je bent opgevoed. In de loop der 

tijd is ook de overheid door verschillende fasen 

gegaan. Je ziet nu gelukkig steeds meer dat we 

van binnen naar buiten en van buiten naar binnen 

werken. Betrek de samenleving erbij en ga het niet 

van achter je bureau bedenken.” Koelewijn komt 

met een mooi praktisch voorbeeld: “We hebben hier 

zelfs verboden om een beleidsvoorstel te schrijven, 

zonder dat er met actoren is gesproken over 

waarover dat voorstel gaat.”

Als u vooruit zou mogen kijken, hoe ziet u dan de 

toekomst van de rol van burgemeester of sowieso 

van een gemeente? Hebben we straks nog wel 

gemeenten nodig?

Koelewijn lachend: “Ik vraag me af of je straks het Rijk 

nog wel nodig hebt. Ik zie dat de rol van de gemeente 

enorm is toegenomen. Je merkt dat alle mogelijke 

grenzen aan het vervagen zijn. In die zin is het 

bestuur veel maatschappelijker geworden. 

Het beeld dat ik net schets, is niet alleen een keuze 

en een luxe van: we betrekken de inwoners erbij. 

Het moet ook, want die mensen weten veel meer 
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dan wij weten. Het stadhuis is al lang geen bastion 

meer met dikke muren en schietgaten. Je moet weer 

in het open veld, waarin je veel kwetsbaarder bent, 

elkaar vinden en met elkaar omgaan. Ik denk dat  

juist gemeenten heel dicht bij de inwoners staan.  

Je moet een soort mechanisme hebben dat wij 

elkaar niet de hersens inslaan als we het niet met 

elkaar eens zijn. Daar hebben we dan een raad 

voor. Dat mechanisme blijf je houden.” Koelewijn 

vervolgt: “Het Rijk moet er ook nog aan wennen dat 

je gemeenten de vrijheid geeft om iets te doen. 

En dat is nog wel een spanningsveld. Tegelijkertijd 

zie je ook een andere ontwikkeling om al die taken 

aan te kunnen. Ook digitaal wordt er steeds meer 

een beroep gedaan op allerlei systemen die je nodig 

hebt. Maar als het gaat om de uitvoering van beleid, 

dan heb je ook een tegengestelde beweging die zegt: 

we moeten de wijken in. Met de zorg, bijvoorbeeld. 

Onder de mensen blijven. Dichtbij blijven. En dat 

moet je wel organiseren. Eigenlijk is de schaal van  

de gemeente dan iets minder belangrijk, als het 

maar in iedere wijk geborgd is. De laatste honderd 

jaar zie je die beweging heen en weer gaan.”

Wat sprak hem aan in onze

Beweging van Overvloed?

”Ik vind het principe zo mooi. Elk mens heeft ergens 

overvloed. Alleen al het bewustzijn en jezelf de 

vraag stellen: Heb ik overvloed, waar zit die dan en 

hoe maak ik daarvan gebruik? Ik had het thema 

Overvloed op deze manier nog nooit gebezigd en ik 

vond het echt een vondst. Een prachtige framing van 

een mate van bewustzijn waar je iedereen op aan 

kunt spreken. Ik kan me wel voorstellen dat, als ik bij 

jullie werk en het zit me tot hier, en het management 

dan komt en zegt: Tsjonge wat heb jij een Overvloed 

….. dat je dan denkt: ik moet nog meer leveren. 

Terwijl de boodschap ook kan zijn: Joh, we zijn zo blij 

met wat jij doet. Ben je je ervan bewust dat we nog 

veel meer in jou zien? Dus niet iets van: gij moet, 

maar juist ont-moeten. En dan komt de hamvraag: 

Wie ben je dan in die ontmoeting? Want uiteindelijk 

ben je uniek als mens …” 

Vol inspiratie verlaten we het stadskantoor in Kampen. 

Zo’n burgervader gun je toch elke gemeente? 

Rita Kamphuis en Dirk Dijkslag

Overvloed
op social media



Eigenlijk is het toeval dat ik bij Dimence terecht-

gekomen ben. Nadat ik mijn diploma van de meao 

secretariële richting gehaald had, ging ik op zoek 

naar een leuke baan als secretaresse. Ik had op 

dat moment nog geen sterke voorkeur voor een 

bepaalde branche en op goed geluk solliciteerde ik bij 

het LGV, centrum voor Levens- en Gezinsvragen, op 

dat moment onderdeel van de RIAGG. Ondanks dat 

de zorgbranche helemaal nieuw voor mij was, kreeg 

ik de baan en voelde ik me meteen op mijn plek. 

Het beviel me zelfs zo goed, dat ik niet meer ben 

weggegaan en inmiddels werk ik hier alweer 35 jaar. 

Binnen de afdeling Volwassenen heb ik het genoegen 

gehad om op verschillende locaties te werken, 

waardoor ik de organisatie van verschillende kanten 

goed heb leren kennen.

De belangrijkste reden dat ik na al die tijd nog met 

veel voldoening bij Dimence werk, is de diversiteit, 

naast de fijne collega’s natuurlijk. Geen dag is 

hetzelfde, en ondanks dat ik nooit ergens anders 

zo lang heb gewerkt, spreekt de zorg mij veel meer 

aan dan andere branches, zoals bijvoorbeeld het 

bankwezen of commerciële bedrijven. Ik denk dat dit 

komt door het sociale karakter van onze organisatie. 

Het voelt goed om een steentje bij te kunnen dragen 

aan onze maatschappij en dit is iets wat ik met liefde 

nog jaren kan blijven doen.

De passie van Elly van Treeck,
secretaresse Dimence

Op de foto van links naar rechts: Thirza Warkor, Leonie Zwinselman, 
Elly van treeck, Karin Hondebrink, Lysette van Keeken
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Lieve mama,

Een aantal maanden geleden schreef ik je voor 

het eerst een brief. Ik kom net bij je vandaan 

en ik realiseer me hoe anders het tussen ons 

is. En eigenlijk is er tussen ons niet eens heel 

veel veranderd, ben jij ook niet eens zo heel veel 

veranderd. Betekent dat dan dat ik zoveel  

veranderd ben?

Je kwam net uit je moestuin, daar kom je best wel 

vaak. En als ik dan bij je ben, vertel je zo vol passie 

over de dingen die je hebt gedaan in je moestuin. 

Zelfs tot irritant aan toe met drie keer hetzelfde 

Lieve Archana,

Ik kom net bij mama vandaan. Mama is niet echt 

veranderd, maar ik voel me chiller, relaxter als ik 

bij haar ben. Ik voelde me zelfs een beetje thuis 

vandaag. Wat was ik gefrustreerd he, boos op 

mezelf. Dat de resultaten die ik wilde niet zo snel 

gingen als ik wilde. Maar ik realiseerde me vandaag 

dat ik, net als die spinazie van mama, pas kan 

oogsten als ik mijn eigen tuin op orde heb. 

Ik ben je zo ontzettend dankbaar. Je hebt me 

geholpen om mijn tuin opnieuw aan te leggen. 

Om te spitten, te wieden en klaar te maken om te 

Op de vierde Dag van Overvloed vroegen we ook 

een bijdrage van onze cliënten. Geranda Oostinga, 

ex-client bij Mindfit, wilde graag haar verhaal 

voorlezen. Het was even echt heel stil in de zaal. 

Hieronder volgt haar verhaal.

Geranda introduceert de brief die ze gaat voorlezen: 

“Een klein half jaar geleden kreeg ik van Archana,  

mijn therapeut, de opdracht om een brief te 

schrijven. Een brief geadresseerd aan mijn moeder. 

Ik had haar best wat te vertellen, maar heb mezelf 

nooit het recht gegeven om dat te doen en dat  

recht heb ik wel, legde Archana mij de opdracht uit. 

Makkie dacht ik, dat doe ik wel even. Maar wat ik als 

simpele opdracht had aangenomen, bleek uiteindelijk 

toch een grote uitdaging te zijn. Want door schrijven 

over wat ik te vertellen had, moest ik nadenken. 

En door nadenken ging ik voelen. En voelen, dat 

was iets wat ik al heel lang niet meer had gedaan. 

Uiteindelijk heeft deze brief me zoveel gebracht, en 

nu, nu mijn sessies op zijn … grapje, nu ik sterk genoeg 

ben om alleen door te gaan, leek het me mooi om 

met eenzelfde soort brief af te sluiten. Twee om 

precies te zijn. Eéntje aan mijn moeder, en één  

aan mijn therapeut. Deze brieven wil ik graag met 

jullie delen”: 
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Je kunt pas 
oogsten als je je 
tuin op orde hebt …
verhaal … Misschien ben ik toch veranderd dan. Want 

waar ik me hier eerder ontzettend aan zou irriteren, 

doe ik dat nu nog maar een klein beetje, met de 

gedachte in mijn achterhoofd dat dit is wie jij bent en 

dat ik dat accepteer.

Ik heb een deel van je eerste oogst spinazie 

meegekregen; vroeger had ik dit nooit willen 

aannemen, maar nu kan ik me echt verheugen om 

jouw eigen gekweekte spinazie te gaan eten. En ik 

besefte twee dingen vandaag.

Je hebt niet veel, je hebt het niet heel breed, maar 

ik bewonder je omdat je zo kunt delen. Dat je zo kunt 

genieten van het werken in je tuintje. Die spinazie die 

je me gaf, die was er niet van de ene op de andere 

dag. Je bent in de winter al bezig geweest met 

ploegen, spitten en indelen om alles ‘zaai’-klaar te 

maken. Je hebt bedacht waar je wat wilde hebben, 

gezaaid en geplant en bent vervolgens consequent 

tijd en aandacht blijven geven. Wij zijn nog lang geen 

geoogste spinazie mam, maar we zijn zeker bezig 

geweest met onze tuin. Er is wat aarde omgewoeld 

en wat onkruid gewied. En zolang we allebei tijd en 

aandacht blijven geven aan elkaar, weet ik zeker dat 

we samen ooit aan dat bord spinazie zitten. 

zaaien. We hebben samen nieuwe plantjes uitgezet. 

En hoewel het soms frustrerend was omdat het 

resultaat niet altijd direct zichtbaar was, heb je me 

ook geleerd om geduld te hebben en om te geloven 

in mezelf. Dat ik het goed heb gedaan.

Je was mijn schoffel en mijn hark. Je hebt me laten 

inzien dat onkruid er heel mooi uit kan zien, maar 

nog steeds andere plantjes kan verstikken. Je was 

mijn vogelverschrikker en mijn snoeischaar. Je hebt 

me geleerd hoe belangrijk het is om op tijd water 

te geven. Je was mijn compost en de aandacht 

die nodig is om iets te laten groeien. Je hebt me 

laten inzien dat het moment van oogsten vreugde 

oplevert, maar dat het oogsten eigenlijk nog het 

gemakkelijkst is van alles. Dat het belangrijkste werk 

daarvoor gedaan wordt.

Ik ben er nu klaar voor om mijn eigen tuin te 

onderhouden. De oogst is het einddoel, en het valt 

niet altijd mee, maar dankzij jou weet ik nu hoe ik 

kan genieten van het hele proces naar dat doel toe. 

Weet ik hoe ik gelukkig kan zijn met wat ik nu al heb. 

En door gelukkig te zijn met wat ik nu al heb, oogst ik 

elke dag in overvloed.
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Jonge mensen enthousiast maken voor werken 

in de ggz, hoe doe je dat? Het Servicepunt 

Vrijwilligerswerk en Participatie ging een 

‘co-constructie’ aan met ROC Aventus; 

eerstejaars studenten verpleegkunde doen 

hun praktijkoriëntatie bij Dimence Groep en de 

afdelingen hebben er extra handen bij voor 

activiteiten met cliënten. Vier studenten en hun 

docent blikken terug op het afgelopen schooljaar en 

concluderen: een win-winsituatie met mooie lessen 

voor het leven.

Om de afdelingen niet te belasten, worden 

twee docenten en een contactpersoon van het 

Servicepunt Vrijwilligerswerk standaard ingezet 

om de studenten de juiste begeleiding te geven. 

De eerstejaars organiseren activiteiten en geven 

cliënten ondersteuning en aandacht bij kleine 

dagelijkse dingen. “Het leren maken van contact is 

een belangrijk onderdeel van deze praktijkperiode”, 

aldus Johan Wolbers, docent bij Aventus. 

Kleine stapjes
Eva (19 jaar), Suzanne (17 jaar), Amber (18 jaar) 

en Meike (16 jaar) zijn vier van de 22 studentes 

die hun wekelijkse praktijkmiddag binnen Dimence 

Groep doorbrachten en volop konden snuffelen 

aan de ggz. “De eerste keer was echt spannend”, 

vertelt Eva. “Een gesloten afdeling, een pieper op 

zak ….Gelukkig stonden er twee begeleiders voor me 

klaar om me op weg te helpen. Ik ben snel vertrouwd 

geraakt met de afdeling en de cliënten.” Ook Meike 

en Suzanne herinneren zich die eerste periode nog 

goed: “Het was aftasten wat de cliënten leuk vonden 

Studenten Aventus:
“Cliënten moeten alles vragen en 
alles heeft een vaste tijd. Ik geniet 
meer van mijn leven, nu ik hier ben 
geweest.”

Praktijkoriëntatie Aventus in samenwerking met Dimence Groep

Over contact met cliënten en 
lessen voor het leven
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om te doen, maar je moet ook niet steeds hetzelfde 

organiseren. Ook moet je leren welke cliënten je 

soms even met rust moet laten en juist geen nieuwe 

dingen moet aanbieden. We pasten onze ideeën 

aan. Soms is een klein stukje wandelen al heel wat.” 

Johan stimuleert dat onderzoeken en zelf ontdekken. 

“Laat je beeld van de ggz maar eens helemaal los 

en ga op onderzoek uit.” Met die boodschap stuurde 

hij de studentes op pad. Johan: “Dat kleine stapjes 

voor mensen al heel betekenisvol kunnen zijn, is een 

belangrijke en mooie ontdekking.” 

Soepel contact 
Maar wat was dan het beeld van de ggz dat de 

eerstejaars hadden? En is dat beeld veranderd? 

Suzanne: “Ik dacht dat ik heel sterk moest zijn om 

te kunnen werken in de psychiatrie. Dat cliënten 

voortdurend in de gordijnen zouden hangen of uit 

hun dak gaan en dat ik als politieagent aanwezig zou 

moeten zijn. Niks is minder waar. We doen gezellige 

dingen samen en we worden erg gewaardeerd.” 

Ook Amber vond het contact veel soepeler lopen 

dan ze vooraf had gedacht. Meike heeft wel moeten 

wennen aan ongebruikelijke rechtstreekse vragen die 

sommige cliënten wel eens stellen. Suzanne herkent 

dit: “Een cliënt wilde me een zoen geven. Ik trok snel 

mijn hoofd weg. Nu weet ik hoe ik rustig en duidelijk 

kan aangeven dat ik iets niet prettig vind.” “Je leert 

ook dat je je niet alles persoonlijk moet aantrekken”, 

vult Amber aan. Johan beaamt dat hij mooie 

dingen heeft zien gebeuren in de ontwikkeling van 

zijn leerlingen. “En de afdelingen zijn blij met nét dat 

beetje extra aandacht dat zij cliënten geven.”

Geduld en genieten 
“De cliënten zijn blij met ons, dat merken we écht. 

Dat we ‘gewone’ mensen en geen professionals 

zijn, die iets leuks met hen gaan doen”, vertellen de 

meiden enthousiast. Samen even de stad in, één 

cliënt met twee studentes, dat is voor veel cliënten 

favoriet en echt iets om naar uit te kijken. 

Meike: “Sommige cliënten zijn zo teleurgesteld 

dat het schooljaar ten einde loopt. Ze missen dan 

die extra vrijheid die door onze aanwezigheid wel 

mogelijk is.” Maar het einde van de praktijkoriëntatie 

is in zicht en de studentes blikken terug op wat ze 

hebben geleerd van de vele nieuwe contacten die ze 

tijdens hun praktijkperiode zijn aangegaan.

“Hier heb ik een engelengeduld”, zegt Suzanne. 

“Dat probeer ik mee naar huis te nemen.” 

“Blijf jezelf, dat is wat ik heb geleerd”, vult Amber 

aan. “Ook heb ik gezien dat mensen per week een 

heel andere stemming kunnen hebben, dat vond ik 

indrukwekkend.” “Ik ook”, beaamt Meike.  

”Wees blij dat je gezond bent, denk ik dan. Ik geniet 

alle vrijheid. Als cliënt moet je alles vragen en alles 

heeft een vaste tijd. Ik geniet meer van mijn leven,  

nu ik hier ben geweest.” 

Eva leerde goed te luisteren en niet te oordelen. 

“Ik heb bewust voor deze sector gekozen. 

Het past bij mij, dat is nu bevestigd. Ik heb geleerd 

dat ik door contact met een cliënt echt iets kan 

bereiken.” Hopelijk zien we Eva dan ook ooit terug 

als gediplomeerd collega! De anderen twijfelen nog 

over een carrière in de ggz of denken meer aan een 

loopbaan in een ziekenhuis. Zeker is in ieder geval 

dat de samenwerking met Aventus ook volgend jaar 

wordt voortgezet. Met net als dit jaar, eerstejaars 

studenten in Deventer, Zwolle en Almelo. Welkom, 

welkom, welkom! Namens de collega’s van Dimence 

Groep en zéker namens al die cliënten die genieten 

van deze extra activiteit, inzet en aandacht.

Margriet van Griensven, Communicatieadviseur



Anneke is sociaal werker, aanvankelijk opgeleid 

als buurt- en jongerenwerker. Later werd dat 

welzijnswerker en coördinator van diverse teams en 

projecten. Zij is altijd bezig met plannen maken om te 

kijken hoe het beter kan. Gelijke rechten en meedoen 

zijn haar innerlijke drijfveer.

De organisatie veranderde - Welzijn Kampen 

ontstond en werd onderdeel van de Dimence Groep 

- en daardoor belandde Anneke weer aan de basis: 

als sociaal werker. Maar de essentie van wat ze in 

al haar functies deed, blijft dezelfde: “Steeds bezig 

plannen uit te broeden en werken met groepen”, 

lacht ze. “Zowel met instellingen, als mensen uit de 

samenleving.”

Gebruikmakend van elkaars capaciteiten
Sinds enige tijd bestaat in IJsselmuiden een plek 

waar groepen mensen elkaar ontmoeten en iets 

voor elkaar kunnen betekenen: Het Lokaal. 

“Daar ontstaan werkplaatsen, waar inwoners elkaar 

kunnen ontmoeten, waar talenten van inwoners 

worden benut en waar ik ook zorg voor de verbinding 

onderling en met de buurt”, legt Anneke uit. 

“Bijvoorbeeld, iemand doet vrijwilligerswerk bij een 

activiteit en zij blijkt veel met haar man te wandelen. 

Dan vraag ik of mensen uit de buurt mee mogen 

wandelen. Ik koppel hen aan elkaar en er ontstaat 

sociale cohesie in de wijk.”

Of vijf dames die samen koffie drinken om de 

eenzaamheid wat te verdrijven. Eén van hen blijkt 

veel plezier in tuinieren te hebben. Dan kan zij wellicht 

meedoen aan de gezamenlijke tuin.”
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Samen doen brengt meer mogelijkheden

In een bepaalde buurt was een pleintje, dat eigenlijk 

geen functie had. Sommige jonge ouders zouden 

daar graag wat speeltoestellen voor de kleintjes 

willen hebben. Door iemand bereid te vinden om 

langs de deuren te gaan om medestanders te 

zoeken, ontstond er een groep. Als vervolgens een 

ambtenaar van de gemeente met deze groep kan 

meedoen, is deze directer bij de plannen betrokken. 

Zo ontstaan er wellicht meer mogelijkheden om één 

en ander te realiseren.

Persoonlijk contact brengt meer
tot stand dan nota’s
Een oude dame heeft een plantsoentje voor haar 

deur. Daar moest ze omheen om bij haar auto te 

komen: zeven meter naar links en dezelfde afstand 

terug met haar rollator. “Ik bracht een ambtenaar 

van de gemeente persoonlijk met haar in contact 

en samen bedachten zij een paadje, waardoor de 

mevrouw nu rechtstreeks naar haar auto kan.” 

Het is voor Anneke zo simpel. “Present zijn van 

werkers in de buurt, maakt de betrokkenheid groter.”

Overvloed voor en door de mensen

“Het zijn voorbeelden van Overvloed”, vindt 

Anneke. “Zo veel mogelijk gebruik maken van 

elkaars capaciteiten. Bruggen bouwen tussen de 

instellingen, tussen de mensen onderling en tussen 

de samenleving en de instellingen. Voor en door de 

mensen waardoor er meer gelijkwaardigheid en 

verbondenheid ontstaat.”

Cécile van den Brink, Schrijfvrijwilligster

“Overvloed 
is elkaars 
capaciteiten 
erkennen en 
uitruilen …”
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Vierde Dag van 
Overvloed levert 

kalender vol oogst op

Zet honderd mensen een dag bij elkaar en er ontstaan meer dan duizend ideeën 

vol overvloed. Dat bleek ook weer tijdens de vierde Dag van Overvloed op 5 juli bij 

Dimence Groep. Deze dag vol verhalen, inspiratie en brainstormsessies leverde 

een praktische jaarkalender vol Overvloed op. De oogst zal in juli 2020 door de 

zogenoemde Waarmakers worden gepresenteerd. 
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Dimence Groep is in 2016 met de Beweging 

van Overvloed gestart om voor een blijvende 

verandering te zorgen in het denken en doen bij 

zowel de organisatie zelf als daarbuiten. 

“Om toekomstbestendige mentale gezondheid te 

verbeteren moeten we anders, slimmer, efficiënter 

denken en vooral meer samen doen”, is de ervaring 

van bestuurder Herma van der Wal. Dit denken in 

overvloed heeft al veel oogst opgeleverd, waaronder 

DG Connected, tegekkewinkel.nl, cliëntparticipatie, 

social deals, samenwerking met studenten en ook 

rondleidingen op het Brinkgreventerrein. Allemaal 

overvloeddenken, verweven in ons dagelijkse werk en 

omgang met elkaar. Het mooiste compliment van de 

overvloedgedachte kwam deze dag van Geranda, 

cliënt Mindfit aan haar therapeute: “Je was mijn 

compost en snoeischaar tegelijk, zodat ik nu  

klaar ben om mijn eigen tuin te onderhouden.”  

(zie pagina 64).

Juweeltjes van Overvloed
Dagvoorzitter Lilian Schots-Smits gaf veel ruimte 

voor mooie verhalen, doordrenkt met overvloed 

denken. Zo vertelde Hanneke Lebbink over de social 

deals die zij maakt met werkgevers en patiënten 

met autisme. Door te denken in een driehoek van 

samenleving zorgt zij ervoor dat er een gelijkwaardige 

relatie is. Eveline Sijmkens en Heleen Mulder gingen 

in op behaalde betekenisvolle uitkomsten in de ggz 

en welzijn, waarbij ook de visie van de patiënt bij 

behandelingen betrokken werd. Wat wil de patiënt 

uit de zorg halen? Behandelaar en patiënt moeten 

elkaar vertrouwen en van elkaar leren. Zij-instromer 

Linda te Wierike stelde zich heel kwetsbaar op door 

haar ervaringen te delen met de aanwezigen onder 

het motto: Beter iets geprobeerd, dan nooit gedaan. 

Zij werd hiervoor beloond met ‘een juweeltje van 

overvloed’, een sieraad dat symbool staat voor  

het doorbreken van patronen (zie pagina 38).  

Ook Tineke de Jong kreeg een juweeltje uitgereikt 

voor haar betrokkenheid bij cliëntmedezeggenschap 

en haar wandelende overvloed bij rondleidingen  

(zie pagina 17).

Nieuwe overvloedzaadjes geplant
Daarna werd het tijd om weer nieuwe 

overvloedzaadjes te planten voor het komende 

jaar. De deelnemers gingen groepsgewijs en aan de 

hand van maatschappelijke vraagstukken ideeën en 

manieren verkennen om samen te werken. 

Deze gesprekken werden voortgezet tijdens 

een heerlijke picknick en een volle Markt van 

Overvloed, waarbij zo’n twintig partijen hun aanbod 

presenteerden. Deze creatieve brainstormsessies 

leverden niet alleen een werkelijk prachtige overvloed 

op aan suggesties en plannen, maar resulteerde  

ook meteen in praktische toezeggingen en  

concrete afspraken. 

Banden vol met wind
Er is plan voor een werkgroep waarbij Woning-

corporatie Rentree en Dimence samen gaan 

optrekken bij het project buurt maken, om zorg in de 

woonomgeving voor ggz-cliënten te borgen. En een 
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plan van Deventer Schoonfamilie en WijZ om cliënten 

een rol te geven bij het schoonhouden van hun eigen 

buurt en om daarmee voor sociale ontmoetingen 

te zorgen. IVN, natuureducatie, en Dimence Groep 

willen starten met gezond natuurwandelen voor 

patiënten die te weinig bewegen. Een B&B met 

camperplaatsen op het terrein Brinkgreven kan veel 

zinvol werk opleveren voor cliënten. En zo waren er 

nog veel meer ideeën die zoals een HRM-adviseur 

verwoordde, ervoor zorgen dat we de banden vol 

met wind houden. Uit elke groep is een Waarmaker 

aangewezen om de opbrengst aan overvloed van 

deze dag ook daadwerkelijk te realiseren. 

Overvloed is energie om te delen
Na al dit actieve denken, konden de deelnemers 

luisteren naar overvloedervaringen van cliënten en 

vrijwilligers. Wat merken zij van de Beweging van 

Overvloed? Doen we dingen echt anders? 

Jasper vindt dat medewerkers van Dimence Groep 

altijd open staan voor ontmoetingen en meningen 

van anderen. Henk geeft aan dat hij serieus 

genomen wordt en dat er niet over maar met hem 

gesproken wordt. Fabio waardeert het dat hij als 

patiënt kan deelnemen aan projecten. 

Matthew merkt op dat hij de overvloed zeker voelt in 

de aandacht en interesse die er voor hem is. “Het is 

een soort energie die je tot je kunt nemen en samen 

kunt delen.” Jacqueline beaamt dit, zij is dankzij het 

project Kansrijk stap voor stap gegroeid van sociale 

participatie naar een betaalde baan. 

Klein gebaar, grote impact 
Paul deelt als patiënt van Transfore zelf zijn 

overvloed door rondleidingen te geven. “Ik wil af  

van het clichébeeld van de forensische zorg. 

Mensen zien mij als gevaarlijk en vragen of ik wel tv 

mag kijken en naar het toilet mag. Zo onrealistisch. 

Na de rondleiding weten ze wel beter en durven ze 

ook naast mij te lopen.” Hij pakt meteen zijn kans 

op overvloed door aan de zaal te vragen of er ook 

vrijwilligers zijn om met hem te gaan wandelen. 

“Dan kan ik er ook eens uit, want van binnen blijven 

word je niet beter”. Margriet pakt meteen de 

handschoen op en biedt aan om dit volgende week 

samen te gaan doen. Zo eenvoudig kan overvloed 

creëren zijn. ”Maar hoe simpel ook, dit heeft wel veel 

impact op ons leven”, benadrukt Paul. 

Tovenaren van Overvloed
De deelnemers laten hun overvloed aan het einde 

van deze dag voor de laatste keer stromen met 

het samenstellen van een Overvloed-kalender 

2020. Deze vullen ze met evenementen als 

‘Geef een Roos-dag’, ‘Laat je zien Festival’, ‘een 

Patiëntverwendag’, ‘Ga je mee Ploggen’, en een 

‘Duikweek’. Een prachtige opbrengst van één dag vol 

delen en denken. Zoals Jason Staal als afsluiting van 

deze dag in het Overvloed-lied zingt: samen, samen 

doen; een zee van ideeën in overvloed; dan komt het 

allemaal wel goed!

 

Elles Reusen, Communicatieadviseur Transfore



De
zoektocht 

naar 
mezelf

Jan: “Het masker moest af …”
Locatie: Rielerenk, verslavingspsychiatrie, 
Dimence Deventer
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“Dit weekend had ik mijn eerste alcoholvrije 

bruiloft.” Aan het woord is Jan, een leuke 

stoere man uit Westerhaar-Vriezenveensewijk. 

Jarenlang worstelde hij met angsten en met 

verslaving. Hoe goed het nu met hem gaat, daar 

wil hij graag over vertellen. “Ik heb op de bruiloft 

gezongen, ik heb gedanst en ik heb me nog nooit 

zo goed gevoeld.”

De weg naar het punt waar Jan nu staat in zijn 

leven, was lang en zwaar. “Ik stond continue in 

de vluchtmodus. Mijn sneltrein raasde voort. 

Om écht te durven kijken naar jezelf, moet je 

stilstaan. En dat gaat niet zomaar.”

Vriendschap met drank en drugs
16 jaar, uitgaan met kameraden en in het 

weekend gebruiken. Het hoorde er gewoon 

bij. Alcohol, cocaïne en speed. Er was genoeg 

en iedereen deed het. Maar voor Jan had 

het gebruik een functie; hij werd er rustiger 

en opener van. Het hielp hem zijn angsten 

beheersen. Het hielp hem overleven. Jan: “Ik 

werd gezien als een apart figuur. Familie of 

vrienden hadden me niet graag in huis. ‘Die rooie 

sloopt alles’, werd er dan gezegd. Ik was het 

zwarte schaap en kreeg van alles de schuld. 

Ik voelde me als kind al onbegrepen en had veel 

stress. Praten over hoe ik me voelde deed ik niet 

en een arm om me heen kreeg ik niet. Ik voelde 

me eenzaam en had paniekaanvallen. 

Toen ik ouder werd ging dat steeds meer aan 

me knagen. Drank en drugs hielden me overeind; 

de enige ‘vrienden’ waar ik me mee kon 

verbinden.”

Inzicht en erkenning
Jans gebruik werd excessief. Over zijn stress 
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durfde hij met zijn huisarts nog wel te praten, maar 

over middelengebruik werd niet gerept. “Ik gebruikte 

dagelijks, ook thuis”, vertelt Jan. “De huisarts gaf 

me medicatie en ik raakte daardoor ook nog eens 

verslaafd aan benzodiazepine. Ik kreeg er eigenlijk 

steeds meer klachten en angsten bij. Hypochondrie 

bijvoorbeeld. Ik had gedachten over ziekten die ik me 

in mijn hoofd haalde.” Uiteindelijk was het een KNO-

arts die alarm sloeg. Nadat de arts de ziekte van 

Menière vaststelde, maar Jan bleef spreken over zijn 

angst voor een hersentumor, werd hij doorverwezen 

naar Dimence. “Daar kwam onder andere naar 

boven dat ik ADHD heb. Ik legde de lat altijd hoog, 

maar met ADHD verwerk je informatie minder snel. 

Ik heb mezelf al die jaren overvraagd. Dat inzicht gaf 

me een diep gevoel van erkenning.”

Maar zijn drugsgebruik hield Jan stil. Jan: “Je vertelt 

nog gemakkelijker dat je depressief bent, dan dat je 

erkent dat je verslaafd bent. Daarop ligt een groot 

taboe, versterkt door je eigen schaamte. Bovendien 

was gebruik een ‘traditie’ in mijn familie, die 

generaties teruggaat. Daar stap je niet zomaar uit.” 

Terwijl voor zijn psychische klachten medicatie werd 

ingesteld, deed zijn drugsgebruik de effecten teniet. 

Er moest een kantelpunt komen, om Jans sneltrein 

tot stilstand te brengen. 

Kantelpunt
Jan: “De foto van mijn dochter die ik kreeg 

toegestuurd. Toen brak ik. Ik was op. Ik besefte dat ik 

er voor haar wilde zijn. Het deed me pijn, maar gaf 

me ook kracht. Ik gaf mezelf die kans. De kans om 

écht te kijken naar wie ik ben en wat er aan de hand 

was. Het masker moest af.”

In een intensief behandeltraject bij Dimence 

Verslavingspsychiatrie in Deventer werden Jans 

psychische klachten én zijn verslaving grondig en 

gelijktijdig aangepakt. Na een detoxperiode van twee 

weken, volgde een klinisch traject van observatie 

en diagnostiek. Jan kreeg inzicht in de functie van 

zijn verslaving en leerde vaardigheden om anders 

met zijn gevoelens, angststoornis en ADHD om te 

gaan. “Ik was leergierig naar de kennis en uitleg die ik 

kreeg”, legt Jan uit. “Dat ik beter begrijp hoe dingen 

bij mij in elkaar zitten. Ook de module emotieregulatie 

was belangrijk. Daar leerde ik gevoelens herkennen 

en er mee omgaan.” Na het basisprogramma ging 

Jan door naar de klinische vervolgbehandeling van 

de verslavingspsychiatrie in Zwolle. “Een hele stap, 

maar erg waardevol”, erkent Jan.

De behandelingen zijn allemaal in groepsverband. 

Ook dat helpt bij je herstel, vindt Jan. “Je voelt je 

veilig bij elkaar, want je weet allemaal waar je over 

praat. Je maakt heftige dingen met elkaar mee. 

Maar ook veel humor en gekkigheid, hoor.”

Nooit opgeven
Je kan leren van elkaars verhaal. Dat werd Jan 

duidelijk. En dat bracht hem ertoe zijn eigen verhaal 

in dit magazine te vertellen. Jan: “Kijk naar jezelf. 

Durf eerlijk te zijn! Met die boodschap wil ik zo veel 

mogelijk mensen bereiken.” Voor Jan zit de reis er 

nog niet op. Hij heeft nog ambulante behandeling en 

gaat ook aan de slag met werk en studie.

Zijn vrouw heeft hem altijd gesteund, maar ook daar 

moet Jan werken aan het herstel van vertrouwen. 

“Nooit opgeven”, is daarbij zijn devies. Dat vertelt hij 

aan anderen, maar zeker ook aan zichzelf.

Margriet van Griensven, Communicatieadviseur



“Het is mooi om te lezen dat Jan heeft kunnen 

profiteren van de behandeling. Hij is letterlijk 

uit de sneltrein gestapt en heeft een innerlijke 

reis gemaakt. Hij heeft kunnen kijken naar zijn 

(onderliggende) problemen en de functie van 

zijn middelengebruik. Zijn zelfmanagement 

is vergroot en hij is bezig (geweest) met het 

aanleren van nieuwe vaardigheden. Waardevol, 

dat de behandeling hier een steentje aan  

heeft bijgedragen!

Bedankt Jan, voor je inzet en openheid! “

Donja van Duuren, Verpleegkundige,

afdeling verslavingspsychiatrie

verslavingspsychiatrie 

Jan is in behandeling bij de Verslavingspsychiatrie 

bij Dimence, dat valt onder de specialistische zorg, 

gevestigd in Zwolle en Deventer.

Verslavingspsychiatrie kenmerkt zich door dubbele 

diagnose, psychiatrie en verslaving, die elkaar 

in stand houden. In veel gevallen is gebruik van 

middelen een vorm van zelfmedicatie en is de 

functie van gebruik te vinden in de psychiatrische 

klachten. Er is een ambulant en een klinisch 

aanbod. Bij beiden ligt de nadruk op het vergroten 

van de zelfcontrole en het aanleren van nieuwe 

vaardigheden om met problemen om te gaan.  

Binnen de behandeling, ligt de focus op drie  

pijlers, namelijk:

•  Verslaving, hoe werkt het in het algemeen en hoe 

werkt het bij mij?

•  Onderliggende problematiek, waar loopt ik naast 

mijn verslaving (op psychiatrisch vlak) tegen aan?

•  Het organiseren van je eigen leven. 

Een patiënt kan op indicatie ook deelnemen aan 

een motivatiegroep.

Het team Verslavingspsychiatrie heeft daarnaast 

een consultfunctie voor andere zorgteams. 

Meer informatie:

www.dimence.nl/psychische-problemen/

verslavingspsychiatrie
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Appwijzer.dimencegroep.nl
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Ben jij op de hoogte van allerlei apps om je leefstijl, 

gezondheid en welzijn te verbeteren? Een app om je 

dag te structureren, beter te slapen of bij stemmen 

in je hoofd. Neem eens een kijkje op de Dimence 

Groep Appwijzer en laat je verrassen!

 

Dimence Groep Appwijzer? Wat is dat dan?

Dimence Groep hoorde positieve geluiden van 

medewerkers en cliënten die gebruik maken van 

apps, ter ondersteuning van hun gezondheid en 

balans. Daarop besloot zij een overzicht te maken: 

De Dimence Groep Appwijzer. 

 

De Dimence Groep Appwijzer is een overzicht van 

verschillende apps rond gezondheid en welzijn, 

per thema gerangschikt. De apps zijn met zorg 

geselecteerd, op basis van input van behandelaren 

en klanten. De getoonde apps zijn niet ‘aanbevolen’ 

door Dimence Groep, maar bedoeld als service 

waarvan iedereen naar eigen inzicht gebruik van kan 

maken. 

Schrijf je review
Daarnaast biedt de appwijzer de mogelijkheid om 

je review te posten, zodat ook anderen gemakkelijk 

hun keuze kunnen maken uit het aanbod. Heb je ook 

ervaring met één van de apps? Schrijf dan je review 

en help zo anderen om hun online tool te vinden. 

Of wil je er graag een toevoegen die voor jou goed 

werkt? Meld dit via de contactknop op de site en wij 

gaan kijken of deze app kan worden toegevoegd.

Appwijzer.dimencegroep.nl
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