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Voorwoord

In moeilijke situaties
het beste van
jezelf laten zien

Voor je ligt een bijzonder Magazine van Overvloed.
Een magazine dat er eigenlijk helemaal niet zou
zijn. Na drie eerdere edities en de voltooiing van
de eerste cyclus van zaaien, groeien en oogsten
van Overvloed hadden we er eigenlijk een punt
achter gezet. Totdat corona kwam.

er aan alle kanten van afspatte. Het was niet voor niets

papier hebben toevertrouwd

dat, in een periode waarin er een schaarste was aan

hartelijk bedanken.

persoonlijke beschermingsmiddelen, allerlei initiatieven

Sinds begin 2020 ziet de wereld er totaal anders uit.

werden ontwikkeld om deze schaarste het hoofd te

We hopen dat je als lezer van dit

bieden. Deze creativiteit, het ondernemerschap en

magazine trots bent op hoe we in

‘ervoor gaan’, juist als het lastig is, kwamen in de

moeilijke situaties het beste van

periode die volgde nog op vele andere manieren tot

onszelf laten zien. Dat het een

uitdrukking. Ze zijn kenmerkend voor het denken en

aanleiding is om ook je eigen

doen vanuit Overvloed.

verhalen te delen en dat je over

Zonder ons aan vergelijkingen te wagen, kunnen we

een poosje, als je dit magazine nog

stellen dat de COVID-pandemie één van de meest

Iedereen heeft deze periode anders beleefd.

eens afstoft en inkijkt, denkt: “Dat

ingrijpende en ontwrichtende gebeurtenissen is

Ieder verhaal is anders. In dit magazine hebben we

hebben we toen nog helemaal niet

geweest voor onze samenleving. Er was, en er is, sprake

geprobeerd om een klein deel van deze verhalen vast

zo gek gedaan met z’n allen ...”

van onzekerheid, verdriet, boosheid, eenzaamheid,

te leggen. Door in gesprek te gaan met mensen in en

sociale isolatie en ziekte. Maar ook van saamhorigheid,

om de Dimence Groep, en hen te vragen om hun

We wensen je veel leesplezier

hoop, liefde, onbaatzuchtigheid. Corona heeft de wereld

ervaringen, gevoelens en gedachten te delen.

en inspiratie.

op z’n kop gezet. Sommige veranderingen maken we,

Het zijn verhalen met positiviteit, energie en plezier.

als dat al mogelijk is, zo snel mogelijk weer ongedaan.

Maar ook van verdriet, angst en teleurstelling.

Janneke Kools en Dirk Dijkslag,

Andere willen we graag behouden. De afgelopen

We willen iedereen die bereid is geweest zijn of haar

Coördinatoren van de Beweging

periode was er in ieder geval één waar de Overvloed

verhaal te delen en de diverse collega’s die het aan

van Overvloed
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Een korte samenvatting

De Beweging van

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.

Onze overtuiging:

We bevinden ons nu, ook al zijn we ons daar nu
misschien niet van bewust, in een netwerksamen
leving. Nooit eerder konden mensen en kennis zich

Wij geloven dat we, door het delen van

zo snel en in deze mate gratis aan elkaar verbinden.

overvloed in kennis, ervaring, talenten en

Oude structuren vallen om, deze passen niet meer

ruimte, samen meer bereiken en dat

in de netwerksamenleving. Deze transformatie

persoonlijke groei ontstaat.

biedt kansen. We moeten het niet zoeken binnen
ons eigen speelveld, maar erbuiten. We moeten

Daarom maken wij onze overvloed aan

durven experimenteren.

kennis, ervaring, talent en ruimte voor
iedereen bereikbaar en beschikbaar.

Ons tweede inzicht betreft de veranderende

Dit doen we vanuit een nieuwsgierige

maatschappij. Mensen willen inspiratie en creativiteit,

grondhouding waarbij we iedereen als

waarbij ze vaak vragen om oprechte aandacht.

gelijkwaardig zien en ook zo behandelen.

Ze willen vakmanschap, maar ook slim gemak.

Daarbij waarderen we de diversiteit aan

Daarbij is speelsheid belangrijk. Speelsheid in onze

talenten, kennis en ervaringen die

vormgeving, maar ook in ons taalgebruik. Waar we

mensen hebben.

naar streven is pure mensentaal. Een taal met gevoel
en een knipoog. Daarnaast is er behoefte aan

We gaan hierbij van ‘schaarste’ naar

nieuwe vormen van samen zijn en samen dingen

‘overvloed’, van ‘hokjes’ naar ‘harten’ en van

doen. Om als Dimence Groep relevant te blijven in

‘we laten ons leiden’ naar ‘we laten ons zien’.

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.
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Interview raad van bestuur:

“Je moet eerst ongemak
voelen, wil je je gedrag
veranderen ...”
Crisissituaties zijn voor de Dimence Groep geen onbekend terrein. Jaarlijks vinden er oefeningen plaats.
Maar een coronapandemie: dat is andere koek. Wat betekent deze crisis voor de raad van bestuur?
In gesprek met Herma van der Wal en Marco Verheul, de bestuurders van Dimence Groep.
▲ Herma van der Wal thuis aan het werk

We vallen direct met de deur in huis. Hoe is het als

een erg leerzame periode. In mijn prille carrière als

crisissituatie, maar de gemeentes en andere relaties

bestuurder om in coronatijd de organisatie aan te

bestuurder, moesten we er als team staan. Dat hebben

ook. Als je belde met de buitenwereld had je het

sturen? Herma, spontaan: “Soms is het saai en soms is

we heel goed gedaan. De situatie was voor iedereen

meteen over hoe het ging met iemand. Iedereen zat in

het spannend. In het begin kom je in een crisismodus.

nieuw en totaal onbekend. De ziekte op zich en wat dat

hetzelfde schuitje. Anders heb je een crisis die alleen

Daar hebben we gelukkig voor geoefend. Ik ben dan

met je doet was ook nog eens heel onbekend. Achteraf

jezelf aangaat. Dat is wel bijzonder. Voor het delen en

enorm trots dat we het met elkaar in rap tempo hebben

gezien vond ik het mooi, hoe raar dat ook klinkt, om het te

ook voor het leren. Je leert ook weer van anderen.”

geregeld. We hadden een Operationeel Team (OT) en

hebben meegemaakt. En ook spannend, niet in de laatste

het Centraal Beleidsteam (CBT) ingesteld. Als bestuur

plaats vanwege het neveneffect van op afstand werken.

Minder duidelijk

ders hebben we afwisselend opgetreden als voorzitter

Daarin hebben we als organisatie een ongelofelijk grote

Herma en Marco geven beiden aan dat ze de eerste

van het CBT. Daarna kwamen we in de volgende fase.

mate van flexibiliteit laten zien. We konden ineens die

golf wel anders hebben ervaren dan de tweede golf.

We hebben het gehad, het loopt goed, dachten we.

switch maken. Dat gold zowel voor de zorg, daar waar

Is er iets wat ze moeilijk vonden in deze periode?

En vervolgens breekt toch een tweede coronagolf aan.”

mogelijk, als ook voor de ondersteunende diensten.

Hebben ze wel eens wakker gelegen van iets?

Ik vind dat we een erg ruime voldoende hebben behaald

Marco geeft aan dat hij de eerste golf ook gemakkelijker

Herma geeft aan dat ze zich meer zorgen maakt over

op dit vlak. Dat vind ik een compliment waard aan de

vond dan de tweede. “In de eerste coronagolf moesten

die tweede fase. Vooral het wegvallen van rituelen,

hele organisatie.”

er gewoon dingen geregeld worden. Er moesten

het fysieke contact is wat ze mist ze. “Veel mensen

“We hebben het gehad, het
loopt goed, dachten we.
En vervolgens breekt toch een
tweede coronagolf aan.”

simpelweg commando’s worden gegeven. Het was een

Praatje pot

werken thuis, de smeerolie in de organisatie is weg.

Leren van anderen

nijpende situatie. Nu hebben we, terecht, meer het

Herma is het daarmee eens. “Wat ik heel moeilijk

Moet je als bestuurder het goede voorbeeld geven door

Heeft het geholpen dat we de jaren daarvoor hadden

denkvermogen in de lijn gelegd. En je ziet in de wereld om

vond in de eerste golf was dat patiënten geen bezoek

thuis te werken, of moet je dat juist niet doen? Dat houdt

geoefend? Herma: “Ja, zeker. Het heeft geholpen om de

je heen de hang naar hoe het was. Er is iets anders naar

meer mochten ontvangen. En dat we uiteindelijk het

me dan wel bezig. Wij hebben ervoor gekozen dat we

structuur helder te krijgen voor wanneer er een crisis is.

binnen geslopen. Het heeft geen zin om dan commando’s

reanimatiebeleid op last van de overheid moesten

laten zien dat het kan om heel veel vanuit huis te werken.”

Daar hebben we ons goed in gevoegd. Maar we hebben

te geven. We willen toch weer terug naar hoe het was.

veranderen. Onze hulpverleners mochten niet meer

nooit geoefend dat de crisis zo lang duurde.” Lachend:

Dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij bijeenkomsten waar

mond-op-mond beademing toepassen. Het gebeurt

Leerzaam

“Die oefencrisissen waren gelukkig binnen een week

je braaf begint op 1,5 meter afstand en waar je aan het

gelukkig niet vaak dat we moeten reanimeren. Maar dat

Hoe heeft Marco de afgelopen periode ervaren?

voorbij. Dat is wel het interessante van deze periode.

einde toch eindigt met 80 cm afstand. Dat is erin

je dat tegen de hulpverleners moest zeggen, vond ik wel

“Naast alle minder leuke ontwikkelingen, vond ik het ook

De hele wereld maakte hetzelfde mee. Wij zaten in een

geslopen. Het wordt minder duidelijk.”

moeilijk. Eigenlijk zijn we gewend om hulp te verlenen
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aan mensen die erg ziek zijn en dan is het erg vervelend

nieuwe normaal. Toen kwam de tweede golf. En nu de

dat je dan tegenstrijdige opdrachten moet geven.”

hang naar terug, naar hoe het was. Dan komt vervolgens

Herma geeft ook aan dat het dagelijkse werk haar voor

de uitdaging als we straks allemaal gevaccineerd zijn:

dilemma’s plaatst. “Je moet elke keer afwegen. Wat gaat

wat gaan we dan vasthouden van wat we nu geleerd

voor: dat we elkaar zien? Of is online beter? Doen we

hebben? Met die drang dat we eigenlijk terug willen naar

het goed? Dat gaat de hele tijd maar door. Het automa

hoe het was. Dat betekent een cultuuromwenteling. Dat

tisme is weg. De vergaderingen online gaan aan één stuk

moet je met z’n allen willen. Als we dat niet willen, staan

door. We hebben geen scharreltijd meer. Daarvoor kon je

we straks bijvoorbeeld weer in de file en hebben we niets

even iemand ophalen uit de wachtkamer, een ‘praatje

geleerd van de afgelopen maanden.”

“De communicatie in de
wandelgangen is weggevallen.
We moeten nieuwe rituelen
gaan bedenken.”
en wanneer niet? Helemaal terug naar hoe het was:

pot’ houden. Dat is er niet meer bij. De hele dag
vergaderen achter het scherm is erg vermoeiend.

Rouwproces

dat geloof ik niet. Maar dat het zo blijft als nu,

Daar moet je oplossingen voor vinden. Ik denk dat veel

Herma knikt instemmend, maar denkt dat het niet zo’n

geloof ik ook niet. Wat hebben we nodig aan fysieke

mensen die speurtocht doen. Dat horen we ook terug

vaart zal lopen. “We kunnen niet meer terug naar hoe

ontmoetingen om ons werk goed te doen? Er komt

tijdens onze werkbezoeken in de organisatie.“

het was. Dat kan niet meer, want het is weg. Het is

steeds meer nieuws dat besluitvormingsprocessen

eigenlijk een soort rouwproces van iets wat was en

meer tijd in beslag gaan nemen. Je krijgt meer ruzie en

Cultuuromwenteling

niet meer terugkomt. In mijn eigen privéleven ervaar

onbegrip doordat we elkaar online misschien niet goed

We gaan ooit weer verder zonder corona. Wat nemen

ik dat ook. Dat ik automatisch in de auto stap naar

genoeg begrijpen. Dat is iets wat we moeten leren.

we mee van wat we geleerd hebben? Wat gaat er

Deventer is voorbij. Je gaat nadenken, wanneer rij ik

En wat mij betreft zitten we nog midden in het

veranderen in de ggz? Marco geeft aan dat daar wel

dat hele eind. Wat kan ik online? Ik ga toch niet voor

leerproces. Onze oude gewoontes moeten we loslaten.

een uitdaging ligt. “De eerste drie maanden was het

een uur vergaderen naar Amersfoort rijden? Misschien

Als mens maken we met z’n allen die verandering door.”

crisis. Toen kwam de zomer met de zoektocht naar het

een keer, maar niet alle keren. En wanneer ga ik dan wel,

▲ Herma en Marco vóór de coronaperiode

elkaar heen. Dat geldt voor de zorgmedewerkers

Rituelen

die van huis uit behandelen, maar ook voor de mensen

Marco ziet ook dat de informele momentjes voor, tijdens

van de ondersteunende diensten. Het doorsnee

en na corona anders zullen zijn. “De communicatie in

verhaal is dat we het knettergoed gedaan hebben

de wandelgangen is weggevallen. We moeten nieuwe

met z’n allen. Dat geeft mij veel vertrouwen om op

rituelen gaan bedenken. Mensen die afscheid nemen

voort te borduren.”

van de organisatie, feestjes die we vier(d)en. De rituelen
in de organisatie zijn het cement van je bedrijf. Sommige

Ongemak

dingen kunnen goed online. Bijvoorbeeld de introductie

Herma eindigt het gesprek door te benadrukken dat ze

van nieuwe medewerkers gaat geweldig en ook onze

het leerproces belangrijk vindt en dat het nog niet klaar

ontmoetingen in het werkveld gaan heel goed. Maar de

is. “En dan bedoel ik niet het leerproces hoe je digitaal

kennis ontbreekt nog hoe we de dingen die we missen in

moet werken. We zitten nog middenin het ongemak.

gaan vullen. Die kennis is gelukkig over de hele wereld in

Je moet eerst ongemak voelen, wil je je gedrag

de maak.”

veranderen. Of zoals ze in de psychiatrie zeggen:
als het lijden niet groot genoeg is, ga jij die therapie

Respect

niet doen. Je moet een goede motor hebben om je

Marco wil aan het einde van het gesprek wel graag

gedrag te veranderen. Het is nog niet voorbij. We zitten

benadrukken dat hij ongelofelijk veel respect heeft

in een leerfase en leren wat er echt toe doet …”

voor alle medewerkers. Voor hoe ze met de situatie zijn

Inhoudsopgave
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▲ Marco Verheul thuis aan het werk

omgegaan en zich hebben ingezet door thuis te gaan

Rita Kamphuis,

werken. “Je privéleven en je werk lopen gewoon door

Corporate communicatieadviseur Dimence Groep
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Kledingatelier In Balans:

“We gaan er samen
voor. Die mondkapjes
moeten gewoon af ...”
In Balans biedt werk(ervarings)plekken aan voor
mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelf
sprekend is. Dat kan zijn voor iemand die herstellende
is van een burn-out, iemand die tijdens zijn pensioen
zijn kennis wil delen of iemand die werkzoekend is.
Daarnaast hebben ze diverse trajecten, vanuit ge
meentes, onderaannemerschap of het UWV. Hierin
bieden zij maatwerk aan voor iedere medewerker.

“Ik zou jullie het
liefst willen
knuffelen ...”

Toen in september het dringende advies kwam voor het
gebruik van mondkapjes in openbare ruimtes stond In
Balans met een artikel over mondkapjes in het lokale
krantje, Zwartewaterland Express. Vanaf dat moment
is het lopende band werk geworden en hebben ook

De medewerkers gaan aan de slag

veel bewoners van Zwartewaterland en Hasselt een

op een van de vijf afdelingen waar zij

mondkapje gekocht.

werken aan commerciële opdrachten,

“Ik zou jullie het liefst willen knuffelen, maar dat zou de
situatie alleen maar erger maken”, waren de woorden van
Jan Terlouw eind maart 2020. Hij had net gebeld om te
vertellen dat hij met veel pijn en moeite een videoboodschap
had opgenomen op zijn smartphone, maar dat het hem niet
lukte om die te verzenden. “En iedereen mag best weten dat
het me niet lukt om dat filmpje te versturen. Dat kan me geen
barst schelen.”

wat zorgt voor volwaardig werk.

Eind oktober werd nog eens de opdracht neergelegd voor

Tijdens de werkzaamheden werken

vijfhonderd mondkapjes voor de WMO tak van de Dimence

ze aan zowel hun vakinhoudelijke

Groep. Daarmee is het kledingatelier, tijdens het schrijven

In een moeilijke periode is het altijd fijn als je aan mensen kunt laten

kennis als het opdoen van

van dit artikel, nu hard bezig en vanaf de andere afdelingen

weten dat je aan ze denkt. Ook is het fijn dat jij weet dat er mensen

werknemersvaardigheden. Kijk op de

wordt er bijgesprongen om deze opdracht zo snel mogelijk

zijn die aan jou denken. Natuurlijk gaat het daarbij in eerste instantie

website (www.inbalanshasselt.nl) welke

af te ronden.

vooral om de mensen die jou liefhebben en die jij liefhebt. Een hart

diensten In Balans nog meer aanbiedt.

Vanuit het kledingatelier werken elf medewerkers aan

onder de riem krijgen van Bekende Nederlanders of bekende

(tussen één en vijf dagdelen per week) deze opdracht.

mensen uit de regio is dan ook erg bijzonder.

Zo heeft In Balans ook een kleding

Om deze opdracht in korte tijd succesvol af te ronden

atelier. Toen In Balans in mei weer open

ondersteunt het Lokaal van WijZ Kampen deze opdracht

De vele steunbetuigingen aan

ging, na de eerste lockdown, is het

en hopen zij zestig mondkapjes te maken. Daar werken ook

alle mensen bij de Dimence

kledingatelier begonnen met het maken

nog eens zeven vrijwilligers aan de mondkapjes.

Groep hebben heel erg goed

van mondkapjes. In eerste instantie

Wil je de Harten onder de Riem nog eens
terugkijken, kijk dan op Youtube:
Dimence Groep, Hart onder de Riem.

gedaan. Dus daarom:

grotendeels voor de medewerkers

Ineke, een van de vrijwilligers over deze klus: “We gaan

Sabine Uitslag, Ron König,

van In Balans die met het openbaar

gewoon maar door. Het is echt teamwork, we doen het

Peter Snijders, Rob Dekay,

vervoer komen. Tevens werden de

samen. Het is leuk om te doen en je hebt een doel.

Özcan Akyol, Jochem

kapjes verkocht aan particulieren,

Die kapjes moeten gewoon af en daar gaan we voor.

Uytdehaage, Bas van de Goor,

in de winkel van het kledingatelier.

Daarvoor kunnen we ook anderen motiveren om er samen

Carl Verheijen, Andries Heidema,

In die periode is er geëxperimenteerd

voor te zorgen dat het binnen de gestelde tijd afkomt.”

Tim Haars, Ted van Essen,

met verschillende modellen en maten

Inhoudsopgave

Bekende Nederlanders en
Bekende Regionalen steken
een hart onder de riem:

◀ Tijdens de corona
periode ontvingen alle
medewerkers ook een
hart onder de riem

Marijke Groot, Gerda Havertong en

mondkapjes. Er werd maatwerk

Marieke de Jong,

Jan Terlouw hartelijk bedankt voor

geleverd voor klanten.

Coördinator In Balans

jullie warme opbeurende woorden!
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“Door mijn hondje
hield ik het vol ...”

bezoekers mocht ontvangen in plaats van twee. Ook zijn

Meedenken

we door de brief in gesprek gekomen. Dat was ook een

Fenny neemt het team niets kwalijk. “Het was voor

mooie ontwikkeling. Ik heb de brief niet alleen voor mijzelf

iedereen een moeilijke periode, zoiets hadden we nog

geschreven, maar juist ook om voor andere mensen op

niet meegemaakt.” Toch kijkt ze ook graag mee naar wat

te komen. Daar ben ik trots op, omdat ik het belangrijk

er beter kan. “Ik vond dat er niet goed is samengewerkt

vind anderen te steunen. Dat is een kracht van mij.”

met de cliënten in deze periode. Ik heb mij minder goed
gehoord gevoeld. Dit lag niet altijd aan het team,

Steun en toeverlaat

zij deden ook hun best. Het was ook een samenloop

benadrukt in deze moeilijk periode. Ik werd alsmaar

Hondje Curbie was in deze periode een steun en

van omstandigheden. Het was zoeken naar de juiste

depressiever. Het heeft me veel gekost. Ook mijn

toeverlaat voor Fenny. Zij had wel door dat het niet goed

manier van zorg bieden, passend bij alle regels.”

verleden kwam weer naar boven. Ik leerde mezelf goed

ging met Fenny. “Curbie is mijn redding geweest. Ze was

kennen. Oud gedrag kwam weer terug. Ik ga het wel zelf

er altijd. Met een lik over mijn wang kreeg ik weer de

Fenny vervolgt en we kunnen alleen maar beamen

doen, ik kwam in de overlevingsstand. Op een gegeven

warmte waar ik zo’n behoefte aan had. Toen ze onlangs

wat ze concludeert: “Wat we met elkaar hieruit hebben

moment waren er versoepelingen in de maatschappij.

kwam te overlijden, was ik er kapot van. Ik bleef achter

mogen leren, is dat we nog beter naar elkaar mogen

Maar bij ons bleef het stil.”

met een leeg gevoel. Ik heb bij mijn pb’er aangegeven dat

luisteren. We moeten veel meer samen en met elkaar

ik het niet volhield. Zij heeft haar best gedaan om samen

optrekken in het bepalen van het beleid zodat iedereen

De brief

met mij een nieuw hondje te zoeken en gelukkig is dat

zich gehoord voelt. Gelukkig is dat het voornemen dat we

Het duurde Fenny allemaal veel te lang en ze besloot

gelukt. Nu ben ik samen met Ckurbie, die vernoemd is

met elkaar hebben afgesproken.”

En toen was alles anders

midden in de nacht een brief te schrijven naar de

naar Curbie. Het is een lieve jonge pub. Ze zorgt ervoor

Fenny verblijft in Raalte in een appartement waar ze

teamleider van de locatie. “Ik was boos omdat ik niets te

dat ik naar buiten ga. Honden zijn puur, eerlijk en oprecht.

zorg en behandeling krijgt van team Zorgappartementen

horen kreeg van hogerhand en ondertussen ontvingen

Het gevoel van houden van kan ik door mijn verleden

Janneke Kools, coördinator Beweging van Overvloed,

Extern. Ze vertelt hoe ze de afgelopen maanden

mensen om mij heen wel bezoek. Ik hield mij aan de

maar moeilijk bij mensen ervaren, maar wel bij honden.

senior psychiatrisch verpleegkundige

heeft ervaren.

regels en kreeg maar niets te horen. Ik vond dat ik er zelf

Daarom zijn honden ook zo belangrijk voor mij. Inmiddels

Annet Hinsenveld, senior psychiatrisch verpleegkundige

“Tijdens de eerste coronagolf was ik erg ziek. Ik had alle

verantwoordelijk mee om kon gaan en mij aan de regels

heb ik al een tijd weer bezoek mogen ontvangen. Dit was

en pb’er van Fenny

Dat steun uit verschillende hoeken kan komen,
blijkt ook uit onderstaand verhaal. Hoe belangrijk
het kan zijn dat er iemand op je wacht, er onvoor
waardelijk voor je is in moeilijke tijden. Daar wil
Fenny graag wat over vertellen. Voor haar was
hondje Curbie, die helaas onlangs is overleden,
heel erg belangrijk. Zo belangrijk voor haar dat ze
doorvocht en niet opgaf.

symptomen van corona en moest daarom binnen blijven

in het begin best raar en spannend. Je went er ook weer

in mijn appartement. Er was nog niet veel bekend over

“Curbie is mijn redding
geweest. Ze was er altijd.
Met een lik over mijn wang
kreeg ik weer de warmte waar
ik zo’n behoefte aan had.”

corona. De zorg werd aangepast door alle regels. Er
waren nog geen testen beschikbaar en dus moesten we
extra voorzichtig zijn. Ik kreeg minimaal bezoek en werd
voor mijn gevoel op mijzelf teruggeworpen. Telefonisch
contact en beeldbellen was iets wat niet werkte voor mij.
Het verpleegkundige team kwam wel op bezoek, maar op
afstand. Ook daar moest ik aan wennen.”

Alles alleen doen

aan om alleen te zijn. Ook kan ik het bezoek nog niet zo
lang volhouden. Het wordt me snel te druk.”

Beter gevoelens tonen
Iedere week schrijft ze in een boekje iets over over Curbie
en haar nieuwe hondje Ckurbie. Dat doet haar goed.
Er staat een mooie foto van Curbie in haar appartement.
“Ik heb gelukkig ook veel steun van mijn pb’ers ervaren in
de afgelopen periode. Zij waren er voor mij en ik voelde
mij gehoord door hen. Ze lieten mij in mijn waarde en

Fenny vertelt door welke stadia ze ging. “Ik was boos,

kon houden. Mijn persoonlijk begeleider (pb’er) heeft

hebben mij niet onder druk gezet, daar ben ik erg

verdrietig, kwaad en angstig. Niemand mocht binnen

mij geholpen met de brief en deze aan haar teamleider

dankbaar voor. Ook ben ik trots op mijzelf over hoe ik

komen en dat wilde ik ook niet. Ik was bang dat anderen

gegeven. Zij heeft mijn brief met haar besproken

de afgelopen periode mijzelf ondanks alles staande heb

ziek zouden worden. Ik had het gevoel dat ik alles alleen

en hierdoor werd duidelijk dat er ook bij ons al

gehouden. Ik heb geleerd dat ik meer aankan dan ik

moest doen en was op mijzelf aangewezen. Ondertussen

versoepelingen mogelijk waren. Door miscommunicatie

voorheen had gedacht. Ook kan ik beter mijn grenzen

raakte ik steeds meer in mezelf gekeerd. Ik zag en

bleken de versoepelingen voor iedereen niet helemaal

aangeven dan voorheen en kan ik beter mijn gevoelens

hoorde steeds minder van alles om mij heen. Ik voelde

helder. De teamleider was blij dat ik de brief had

tonen en uiten. Dit had ik een jaar geleden

mij heel erg eenzaam. Ook was het confronterend; ik had

geschreven en vond het fijn mijn ervaring te horen.

niet toegelaten.”

geen contact met familie en dat werd nog eens

Het heeft uiteindelijk opgeleverd dat ik drie vaste
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“We schreven onze naam op
onze schort, zodat mensen
in ieder geval wisten wie ze
voor zich hadden.”

ernstig zieke patiënten die daar zuurstof toegediend
konden krijgen. In totaal zijn er acht patiënten
opgenomen geweest, nooit meer dan vier tegelijk.
Hoe ging dat? Met mensen die vanwege hun psychische
problemen opgenomen waren en ook nog corona
kregen? Rianne: “De patiënten waren heel angstig en
konden daardoor agressief worden. Ze vroegen:
Ga ik dood? Wij hadden het antwoord niet. Mensen

“De Rielerenk is veel
meer één geworden ...”

Schnitzel met paddenstoelen

spelletjes doen. Jolanda: “Er gebeurden ook mooie

HIC als tijdelijke COVID-19 unit

Met veel creativiteit hebben Rianne, Jolanda en hun

dingen. Medewerkers van andere afdelingen kwamen

collega’s er het beste van gemaakt. “We schreven

helpen. Baarden werden afgeschoren omdat dat beter

onze naam op onze schort, zodat mensen in ieder

werkte met een mondkapje. We zijn dicht bij elkaar

geval wisten wie ze voor zich hadden.” En we hadden

gekomen.” Ook Rianne ziet het positieve effect:

gelukkig wel veel tijd om iedereen aandacht te geven.

“De Rielerenk is veel meer één geworden. Ook met

We probeerden met humor de sfeer goed te houden.

grote dank aan de Verpleegkundig Specialist en de

Of net iets extra’s te doen zoals met Pasen schnitzel

psychiater. Zij waren heel steunend voor ons en kwamen

met gebakken paddenstoelen klaarmaken voor een

ook op de afdeling. Dat gaf ons het gevoel dat we het

patiënt. Zij had zich laten ontvallen dat ze dat zo zou

niet alleen hoefden te doen.”

▲ *Rianne Borkent (psychiatrisch verpleegkundige HIC Deventer) + Jolanda Beenen (sociaal pedagogisch werkende HIC Deventer).

In de week van 9 maart kregen Rianne en Jolanda* te horen dat de HIC in de Rielerenk in Deventer een
COVID-19 unit zou worden. Aan hen het verzoek om dit voor te bereiden. Jolanda: “Het was een gekke
situatie: samen met een aantal collega’s een weekend op een lege afdeling.” Ze gingen zich inlezen: Wat is
COVID-19, wat doet het met het lichaam, wat is er nodig om te kunnen behandelen? De druk was hoog, want
maandag 16 maart zou de eerste COVID-19-patiënt komen. Veel tijd was er dus niet. Ze maakten omkleed
protocollen en richtten een omkleedruimte in. Beschreven stroomschema’s en maakten zich die eigen.

voelden zich heel eenzaam doordat er geen bezoek
mocht komen.” En patiënten hadden last van al het

dezelfde reden in die periode niet meer op haar

beschermingsmateriaal dat de medewerkers moesten

kleinkinderen. Ze zagen nog maar weinig mensen.

dragen: “Ik zie niet wie je bent.”

Ze hielden het vol door elkaar veel op te zoeken en het
op het werk huiselijk te maken: pizza’s bestellen en

missen nu ze met Pasen opgenomen was.
Na ongeveer acht weken is de afdeling gesloten en werd

Intensief

het weer een HIC. Mocht het ooit weer nodig zijn, dan

Voor de medewerkers was het intensief werken.

staan Jolanda, Rianne en andere collega’s weer klaar.

Een vrijwillige poule van medewerkers werd opgezet.

Operationeel Team (OT), zie pagina 26), later de

Je mocht tijdens je dienst niet eten of drinken vanwege

Ze realiseren zich het risico, maar doen het toch.

Om het werken in deze lastige omstandigheden te

Monitorgroep geheten), van internet en van het

besmettingsgevaar. Je wist niet wie wel of geen corona

Vanuit hun hart: “Iemand moet gaan helpen.” Er is nu

kunnen volhouden, besloten ze diensten van drie uur

Deventer Ziekenhuis.

had. Testen kon nog niet. Jolanda: “En de patiënten

ervaring, er zijn beschermingsmiddelen en tests. En

hielden er geen rekening mee, ze kwamen aan je,

inmiddels zijn de meeste baarden weer aangegroeid …

te maken. Een lastig rooster om rond te krijgen.
Jolanda en Rianne vonden het vooraf heel spannend en

Angstig

trokken mondkapjes af.” Ook voor hun privéleven had

vroegen zich af: “Wat ga ik mee naar huis nemen? Kan ik

Die maandag kwam de eerste patiënt. Binnen twee

het gevolgen. Rianne verhuisde tijdelijk om haar mede

Annemieke Zeegers,

privé nog mensen blijven zien?” Gelukkig kregen ze veel

dagen waren het er drie. Toen stagneerde het omdat

bewoners niet in gevaar te brengen. Jolanda paste om

Strategisch Beleidsadviseur Dimence

informatie en materiaal van Oswald Broshuis (lid van het

er inmiddels een afdeling in Zwolle was geopend voor
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Sparren
Ook Linda heeft geleerd van de situatie: “Ik heb er van

“De ervaring die ik aan
iedereen wil meegeven is:
wees jezelf! Wees eerlijk
en oprecht, met de
nodige humor.”

geleerd dat je samen veel kunt bereiken. Ik heb samen
delen en sparren als waardevol ervaren waardoor ik
dit minimaal één keer per week op een vast tijdstip blijf
doen met Wendy.”
Wendy: “De ervaring die ik aan iedereen wil meegeven
is: wees jezelf! Wees eerlijk en oprecht, met de nodige
humor. Ik vind het zelf erg fijn dat ik onderdeel mag en
kan zijn in iemands herstel. Je doet het voor de lach en
ontspanning die je te zien krijgt als je met mensen in
een groep zit.”
*Dit is een gefingeerde naam

een nieuw iemand is altijd wennen. Wendy hielp goed bij

Duiken tijdens corona:

de creatieve activiteiten. Voor mij zorgde een nieuw

Roos Huisman,

iemand juist voor extra motivatie omdat ze veel nieuwe

Communicatie-

ideeën meebracht. Het was altijd erg gezellig.”

medewerker
Dimence Groep

Ontspannen
Daarnaast geeft ook Linda (‘nieuwe’ collega bij
Transfore) aan dat het prettig werken was met Wendy.

“Je leert nieuwe dingen en
je gaat vanuit een andere
hoek kijken ...”

“Wendy had snel haar draai gevonden op de afdeling.
Ze bracht een positieve, gezellige en ontspannen sfeer
met zich mee. Met hier en daar tijd voor een grap en
een grol. Maar ook zeker een professionele houding.
Ze straalde uit dat ze er plezier in had en dit zag je weer
in haar aanwezigheid op de afdeling. Wendy en ik zijn
heel verschillend en hadden een goede chemie. Hierdoor
was er een gezellige ontspannen sfeer waardoor we de
coronatijd goed door konden komen. Ik vond het kunnen

Tijdens de afgelopen coronaperiode zijn sommige
werkzaamheden van medewerkers weggevallen
en hadden andere afdelingen juist hulp nodig.
Hierdoor hebben er onverwachts meerdere
collega’s ‘een duik’ genomen bij andere afdelingen,
onder wie Wendy. Wendy is in het dagelijks leven
allround vakbegeleider bij het Werk Leer Centrum
(WLC) in Almelo. Vanwege de maatregelen
rondom corona heeft Wendy haar volledige uren
ingezet bij de Forensisch Psychiatrisch Afdeling
Twente van Transfore in Westerdok.
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delen en sparren met elkaar erg prettig.”

Wendy: “In het begin was het spannend omdat ik na
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‘Duiken’

veertien jaar iets nieuws ging doen met een onbekende

Andermans keuken

doelgroep. De spanning ging er gelukkig snel vanaf

Wendy: “Ik raad anderen zeker aan om ook een keer te

omdat een oud-collega ook werkzaam was op de

duiken bij een andere afdeling. Je leert nieuwe dingen

Dimence Groep heeft een website waarop

‘nieuwe’ afdeling. Ik voelde me meteen welkom, zowel

of je gaat vanuit een andere hoek kijken. Natuurlijk kan

medewerkers, potentiele werknemers,

door collega als cliënten. Ik merkte dat de dagbesteding

het zijn dat het ‘je ding’ niet is, maar zie het dan als kijkje

relaties, cliënten op plekken kunnen ‘duiken’.

werd gezien als een positieve bezigheid en dat merkte

in andermans keuken. Je zult vast situaties meemaken

Op verschillende afdelingen mogen ze een

je ook in de groep. De dagbesteding werkt ontspannend

waar je iets uit kunt halen en meenemen in je rugzak.

kijkje komen nemen om zodoende te ervaren

bij de meeste cliënten en dat had ook effect op mijn

Ik denk dat ik er goed aan heb gedaan om elders te

hoe het werkt bij een andere stichting:

eigen instelling en handelen.” Ook Jens* (cliënt bij

werken. Ik leer nieuwe dingen en leer ook beter omgaan

deduik.dimencegroep.nl

Transfore) merkte dat Wendy een ontspannen sfeer

met mijn valkuilen. Niet eerst bedenken hoe iets zal zijn,

creëerde: “In het begin was het even spannend want

maar het juist meteen ondergaan.”
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Hans Invernizzi, muzikant:

“Dit moet
geen zielig
verhaal
worden ...”

Omdat muziek
verbindt
Aan het begin van de eerste coronagolf was
veel onduidelijk. Wel duidelijk was dat de
maatregelen die gepaard gingen met social
distancing en later ook de lockdown, risico’s
met zich meebrachten op het gebied van
vereenzaming en verveling. Het onderhouden
van sociale contacten en deelname aan de
samenleving - zaken die voor veel van de
klinisch opgenomen patiënten niet vanzelf
sprekend zijn - kwamen behoorlijk onder
druk te staan.

▲ Hans Invernizzi met dochter Anne

Woensdagmiddag 4 november 2020: Nieuwe strenge

activiteiten tijdelijk niet mogelijk waren. Hoewel het voor de

Dankbaar

RIVM-richtlijnen zijn vandaag ingegaan. We zijn nog één

hulpverleners aan de Monumentstraat een drukke tijd is,

Femke, die sinds begin jaren negentig ‘in de psychiatrie

stap verwijderd van een tweede lockdown. Aan tafel zitten

maken ze toch extra tijd om leuke dingen te gaan doen.

zit’, vindt het niet vreemd dat Hans het soms moeilijk

Femke, cliënt bij Dimence, locatie Monumentstraat in Raalte,

Femke gaat bijvoorbeeld regelmatig wandelen met Agnes,

vindt om mensen met psychiatrische problemen te

Agnes van den Enk, allround vakbegeleider bij deze locatie

op zoek naar eekhoorns. En juist om dat extra stukje

begrijpen: “Ik vind dat zelf bij sommige mensen ook

en Hans Invernizzi, journalist en muzikant. Ze kennen elkaar

aandacht en contact gaat het ook bij de muziek. Agnes:

moeilijk. Zeker als mensen boos zijn en gaan schreeuwen.

sinds deze zomer door de anderhalve metersessies.

“Ik weet wat muziek voor mij betekent en dat gun ik andere

Vroeger werd je dan al snel opgesloten in een isoleercel.

Tenminste, dat is de veronderstelling tot het begin van

mensen ook, vandaar dat we regelmatig artiesten hebben

Dat gebeurt gelukkig tegenwoordig niet meer.” Voor Hans

het interview: Femke blijkt nooit bij een optreden van

uitgenodigd om te komen spelen.”

vormde het feit dat hij het gedrag en de verhalen van

Hans aanwezig te zijn geweest. Toch hebben ze samen
een leuk gesprek.

een aantal mensen soms niet begreep geen enkele

Sociale filters

belemmering om op te treden. “Ik heb me bij het eerste

Hans geeft aan dat het optreden voor mensen met

optreden wel afgevraagd hoe ik op bepaalde dingen

LinkedIn

psychiatrische problemen hem hartstikke goed bevalt.

moest reageren, maar ik heb gewoon m’n gevoel gevolgd.

Hans, die zichzelf omschrijft als een professioneel muzikant

“De mensen zijn gefocust: als ik optreed, dan zijn ze met

Dus als iemand iets vertelde wat ik niet snapte dan zei ik

die niet van z’n optredens hoeft te leven, vertelt dat hij sinds

hun aandacht volledig bij het optreden. Je ziet ze stralen.

het begin van de coronapandemie op verschillende plekken

Geen sociaal wenselijke antwoorden of voorzichtige

buiten de Dimence Groep optredens heeft verzorgd om

vragen, maar gewoon op de mens af. Dus als ze zeggen

plezier en verbinding te brengen. Toen hij op LinkedIn over

dat ze het naar hun zin hebben, dan weet je ook dat ze

optredens te verzorgen op locaties van de

de anderhalve metersessies las, leek hem dat meteen leuk

het echt naar hun zin hebben. Dat ontbreken van sociaal

Dimence Groep. De reacties waren overweldigend

en meldde hij zich aan. De belangrijkste reden hiervoor was

wenselijke filters vind ik heerlijk. Het kostte ook geen enkele

en hartverwarmend. Ruim dertig acts (zange

de overtuiging dat je met muziek, juist in dit soort

moeite om contact te maken. Bij een ‘normaal’ publiek

ressen, zangers, bands, DJ’s en theatermakers)

ingewikkelde periodes, mensen bij elkaar kunt brengen.

moet je daar vaak veel meer moeite voor doen. Er waren

Eén van de initiatieven die werden georganiseerd
om deze negatieve effecten van de corona
pandemie enigszins te verlichten, waren de
zogenoemde Anderhalve Metersessies.
Het concept was simpel en succesvol: Op social
media werd een oproep aan artiesten gedaan om,
met inachtneming van actuele RIVM-regels,

aan de Monumentenstraat wel eens mensen die iets

meldden zich aan. In de periode die volgde werden
vele optredens verzorgd. Naast de muziek droeg

Eekhoorns

vertelden waar ik weinig van begreep en er viel ook wel

de interactie tussen cliënten, medewerkers en

Femke houdt ook van muziek. Vooral van country & western.

eens iemand in slaap. Voor mij waren ze dan gewoon

artiesten enorm bij aan het positieve effect. Met

Bij de optredens van Hans is ze niet geweest. Voor haar

even in hun eigen wereld.” “Dat slapen kan ook door de

een aantal hoofdrolspelers blikken we terug.

geldt dat, net als voor veel mensen, een deel van haar

medicatie komen”, vult Femke aan.
▲ V.l.n.r.: Agnes, Femke en Hans
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Geheim werk
voor de overheid

“Ik weet wat muziek voor mij
betekent en dat gun ik andere
mensen ook, vandaar dat we
regelmatig artiesten hebben
uitgenodigd om te komen spelen.”

Als je vanaf maart tot augustus 2020 op het
terrein Brinkgreven bent geweest, is het je wellicht
opgevallen: een het voortdurend komen en gaan
van brandweerauto’s en vrachtwagens. Op alle
uren van de dag, zeven dagen per week.

dat ook gewoon. Meestal begrepen we elkaar overigens
heel goed. Er was in ieder geval meteen een klik. Al bij het

Dit kwam doordat ons eigen Team IA&S Logistiek &

Vanaf augustus 2020 is deze distributie wat afgenomen

tweede optreden wierp één van de cliënten zich op als

▲ Zelfgemaakte kaartjes en ‘corona-gadgets’ als dank

Textiel vanaf de start van de coronacrisis, namens

en is alleen nog een kleine noodvoorraad te vinden voor

mijn roadie.” Hans heeft inmiddels op verzoek vier keer

voor de artiesten.

GGD Nederland, de gehele distributie van de (schaarse)

een eventuele nieuwe schaarste van de PBM. Daan van

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de provincie

den Bosch (coördinator van het project) denkt echter

Overijssel en Noordoost-Gelderland verzorgde. En als er

niet dat het Brinkgreventerrein nog een keer nodig is voor

dan weer een vliegtuig vol mondkapjes op Schiphol

deze grote operatie: “De leveranciers zijn nu wel ingericht

landde, lagen dezelfde spullen enkele uren later bij ons

om voldoende voorraad te leveren als er weer een derde

in het magazijn om te zorgen voor verdere verspreiding

golf aankomt. Maar mocht dit zo zijn, dan kunnen wij zeker

naar de plekken waar deze het hardst nodig waren.

nog een keer dienen als distributiepunt van alle producten

opgetreden in Raalte, waarvan een keer met zijn dochter
Anne. Volgens Agnes is deze klik vooral te danken aan het

inkomsten door de corona tot een nulpunt dalen.

feit dat Hans goed aanvoelt wat mensen prettig vinden.

We hopen dat ze op niet al te lange termijn hun geliefde

“Dat gaat over de muziek, maar ook over de manier van

muziek en theater wederom voor een live publiek ten

contact maken.” Hans geeft aan dat hij in die zin ook

gehore kunnen brengen. Wij zullen in ieder geval niet

dankbaar is voor deze coronaperiode en dat hij de manier

vergeten dat ze er voor ons waren!

voor de regio.”

waarop hij in Raalte is ontvangen elke keer als een warm

Er is dag en nacht gewerkt door de collega’s. Maar ze

bad heeft ervaren.Femke probeert tegenwoordig niet

hebben ook veel hulp gekregen. Van de collega’s van de

Het team heeft een gevoel van grote trots en voldoening;

meer veel terug te kijken in het verleden, maar de blik

De volgende artiesten verleenden, in willekeurige

Steerne, die bijvoorbeeld honderden mondmaskers

“Het is ons toch maar gelukt om zoveel mensen te kunnen

vooruit te richten. Waar ze vroeger erg onzeker was en

volgorde, hun medewerking aan de Anderhalve

hebben samengevoegd tot bundels voor de zorgin

helpen in de eerste maanden van de crisis.”

het ook moeilijk vond om contact te maken gaat haar dat

Metersessies: Mayke IJland, Sabine Uitslag,

stellingen. Maar ook vanuit de veiligheidsregio’s IJsselland,

nu veel gemakkelijker af en als ze wat te vertellen heeft,

Schot deur ’t Pleeraam, Matt van Schagen,

Twente en Noordoost-Gelderland, brandweerkorpsen

Roos Huisman,

dan neemt ze hiervoor ook de ruimte.

Super Hollands, Niall McGuigan, Tiz Nix, Annet

en politie die voor het vervoer en beveiliging zorgden.

Communicatiemedewerker Dimence Groep

Nikamp, Eva Fontijn, Lars Brouwer, Martin van de

Geen zielig verhaal

Vrugt, Jonneke Siebrand, Mourik Jan Heupink,

Op weg naar de beleeftuin om foto’s te maken, zegt Hans:

Spiegelbeesten (Willien van Dam), Hans Invernizzi,

“Ik wil met klem vragen dat dit geen zielig verhaal wordt

Anne Invernizzi, Laura Woolthuis, Frank

waarin ik word afgeschilderd als een goeierd die

Bouwmeester, Margo Groeneveld, Eva Speelt (Eva

vanuit altruïsme gaat optreden voor een stel zielige

Bos), Stef Tijhaar, Broodje Aap (Haiko Fertig), Rob

psychiatrische cliënten. Deze optredens leveren mij ook

van Meeuwen, Annika van Driel, Leefgemeenschap

heel veel op. Ik doe het dus ook voor mezelf. Ik vind

Wittenberg, Naomi & Daan, Theater net even

psychiatrische cliënten niet zielig en ik ben me er heel

Anders (Bennie Nieuwenhuis), Connecting Melodies

Een extraatje op het strand. Op Vlieland kom ik dit

bewust van dat iedereen in psychische nood kan komen,

(Niek Hofman), Melanie Weijenborg, Robert van der

mooie voorbeeld van Overvloed tegen. Tractorbanden

ook ik. Ik vind muziek maken voor en met mensen die er

Schoot, Ellen Jannink, Rick Mensink, Helmer van der

op het strand laten een stukje poëzie achter. Hoeveel

echt aandacht voor hebben gewoon heel erg leuk.”

Sar, NaJaDe, CigarBox Henri (Henri Grotenhuis).

mensen zullen ze hier een plezier mee gedaan hebben!

Zoals gezegd, hebben vele artiesten hun medewerking
verleend aan de Anderhalve Metersessies. Velen van hen

Dirk Dijkslag,

zagen hun optredens en daarmee ook hun (neven)

Coördinator Beweging van Overvloed
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De zee neemt het
laatste woord

Wat de diepste indruk maakt werd door het
water aangeraakt. Door geen mens gestoord
neemt de zee het laatste woord.

Inhoudsopgave

Ella van Wiersum
Vrijwilliger Dimence Groep
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In herinnering –
Hanneke Hermkens
Op 27 maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, is Hanneke Hermkens onverwachts
overleden. Hanneke was vanaf het prille begin betrokken bij de Beweging van Overvloed,
waarvan drie jaar als coördinator van de Beweging. Daarnaast werkte Hanneke als
gespecialiseerd muziektherapeut bij Transfore.
Hanneke was creatief, muzikaal, energiek, lief, recht-

je had elkaar lang niet gezien, als ze je een hart

voor-z’n-raap. Hanneke was een echte verbinder.

onder de riem wilde steken of gewoon omdat het fijn

Ze liet zich daarbij niet hinderen door zogenoemde

was, dan sloeg ze haar armen om je heen, trok je

grenzen of beperkingen en gebruikte hierbij vaak

naar zich toe en gaf je een warme hug. Ook daarbij

muziek als bindmiddel. Hanneke was er een kei in om

maakte ze geen onderscheid in personen.

de juiste tonen, melodie en, waar nodig, woorden te
vinden om mensen te raken. Familie, vrienden,

Hanneke heeft zich in haar werkzame leven, meer

collega’s en vooral ook patiënten.

dan veertig jaar dus, altijd hard gemaakt voor de

Een voorbeeld dat zich afspeelde in het Huis van

hulpverleners, de grondwerkers, zoals zij ze noemde.

Bewaring waar Hanneke werkte, illustreert op

Naast patiënten vormden die altijd het ijkpunt voor

magnifieke wijze hoe ze was:

haar denken en doen. Collega’s die Hanneke al zo

Een collega liep een keer een dag mee met Hanneke

lang kennen - en die zijn er binnen Dimence Groep

in ‘de gevangenis’. Er kwam een boom van een kerel

- kunnen dat bevestigen. Van haar ‘doenerige doen’

binnen, vol met tattoos. “Zo eentje waar je wel bang

hebben we binnen de Dimence Groep erg kunnen

van kon worden”, zei de collega. Hanneke had samen

genieten. Collega’s hoefden vaak maar een half

met hem een lied gemaakt over zijn leven. Hij zong

woord te geven en Hanneke was al bezig.

het en Hanneke begeleidde hem op de piano.
De tranen biggelden over zijn wangen, maar ook over

Hanneke leefde wat ze zei. Ze was niet alleen een

die van Hanneke en van de collega. Toen de collega

grote drijfveer achter de Beweging van Overvloed,

aan hem vroeg waarom het hem zo emotioneerde

maar ze bracht het gedachtegoed erachter ook op

zei hij: “Omdat Hanneke mij heeft geholpen om

allerlei manieren in de praktijk. Ze was - in haar

precies de juiste woorden te vinden bij wat ik voel.”

eigen woorden, waarmee ze overigens veelal haar
waardering mee uitsprak voor anderen - een

Hannekes bijdrage beperkte zich allerminst tot haar

wandelende Overvloed.

muzikaliteit en de manier waarop ze daarmee het
leven van anderen verrijkte. Ze wist ook prima van

Een van Hannekes plannen was om na haar

haar woorden af te komen. Wars van hiërarchische

pensionering, of ‘tijdens de grote vakantie’ zoals

verhoudingen en traditionele omgangsvormen,

ze de pensioenperiode steevast aanduidde, nog

maar altijd met respect en vanuit een warm hart

meer muziek te gaan maken met dementerenden.

voor mensen. In Hannekes termen waren mensen in

Het heeft helaas niet zo mogen zijn ….

veel gevallen ‘een fijn jong’ of ‘een stoer wijf’.
Ontmoetingen met Hanneke gingen vaak gepaard

Dirk Dijkslag, coördinator Beweging van Overvloed

met een knuffel. Als er iets vervelends was gebeurd,

en voormalig duo-partner van Hanneke
▲ Hanneke Hermkens (rechts) met haar vriendin Marijke van den Nieuwenhuizen tijdens Parkdag september 2017.
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Steeds minder directe vragen
“Het werkt goed”, constateert Grietsje. ”Dat merken
we onder meer doordat we goede vragen krijgen.”
Medewerkers en leidinggevenden wennen aan de
coronasituatie en vinden steeds beter hun weg in
de beschikbare informatie via de normale wegen.
Grietsje: “Het bestellen van coronamaterialen gaat gewoon
via de interne webshop, de verzuimdesk kan veel vragen
beantwoorden, de nodige informatie staat op intranet en
via de leidinggevenden worden medewerkers regelmatig
bijgepraat. En de Monitorgroep zelf is altijd bereikbaar om
mee te denken. Als Monitorgroep ondersteunen we de
normale gang van zaken. We nemen het niet over.”

“Qua personeelsplanning
hebben we nog geen enkele
keer groot alarm hoeven slaan.”

Stukje
openheid met
een kaart
Deze kaart is tot stand gekomen tijdens een
werkoverleg. Hierin werd besproken hoe wij als
afdeling een stukje openheid kunnen geven naar
familie over hoe het op dat moment gaat op de
afdeling. Het leek ons een leuk idee om dit in de

De Monitorgroep:

Achter de schermen alert
op de golven van corona
Elke donderdag om half negen zit er een groep
mensen in Teams om over corona te praten.
“Als we dat goed doen, dan merken medewerkers
daar maar weinig van,” vindt Grietsje Visser.
Zij is voorzitter van deze Monitorgroep. “We doen
precies wat onze naam zegt: we monitoren.
We volgen de cijfers van het RIVM en de
Rijksoverheid, we zien de landelijke en regionale
richtlijnen en houden de interne situatie in het oog.
En daar anticiperen we op met adviezen en een
actueel afwegingskader.”

Inhoudsopgave

We doen het samen

vorm van een kaart te doen. Deze taak heb ik op

“Het gaat naar omstandigheden best goed in de

mij genomen en het is erg fijn dat dit dan

Dimence Groep. Qua personeelsplanning hebben we

gewaardeerd wordt.

nog geen enkele keer groot alarm hoeven slaan.” Grietsje
realiseert zich dat dat niet vanzelfsprekend is. Sommige

Deze kaart is gestuurd naar alle eerste

zorgorganisaties hebben immers wel degelijk personele

contactpersonen van de cliënten die verblijven

problemen. “Die problemen hebben wij vooralsnog niet.

op de zorgappartementen Intern aan de

We weten niet exact hoe dat komt. Misschien speelt

Monumentstraat in Raalte.

toeval ook een rol. Maar dat we ons allemaal goed aan

Er zijn veel reacties van familieleden gekomen

de regels houden, helpt zeker. Dat doen we samen en

dat ze de kaart erg op prijs hebben gesteld en

dat doen we best goed!”

dat het voor hun fijn is dat er openheid is.

De Monitorgroep is de opvolger van de crisisorganisatie.

De schouders er onder

Sandra Hoogers,

Dat is een belangrijk verschil: in een crisis reageert de

De Monitorgroep is samengesteld met mensen uit de hele

Verzorgende Team Zorgappartementen

organisatie centraal met maatregelen en richtlijnen

Dimence Groep. Er is bij de samenstelling gekeken naar

Raalte Dimence

van bovenaf. Nu ondersteunt de Monitorgroep de

relevante deskundigheid; zorginhoudelijk, organisatorisch,

organisatie met adviezen en afwegingskaders.

veiligheid, communicatie, beheer, materialen. We blijven

“Een afwegingskader is iets anders dan een richtlijn”,

scherp monitoren om goed voorbereid te zijn op wat

licht Grietsje toe. “Een afwegingskader biedt de ruimte

komen gaat. Natuurlijk hopen we op een moment dat we

waarbinnen medewerkers en teamleiders hun eigen

onze draaiboeken en kaders in een archief stoppen. Tot

besluiten kunnen nemen. Daarmee volgen we onze

die tijd zetten we met elkaar onze schouders er onder.”

Afwegingskader

normale organisatiestructuur en benutten we ieders

26

specifieke professionaliteit en doen we recht aan de

Jan van der Heide,

diversiteit van onze organisatie.”

Communicatieadviseur Jeugd ggz, Wijz, De Kern en Impluz
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Antwoordkaart voor alle 70+’ers in Zwolle

Mooie dagen om
naar uit te kijken
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In de week tegen eenzaamheid hebben wij samen met de Gemeente Zwolle, SamenZwolle, Vitaal Veilig
Thuis en WijZ Welzijn op diverse manieren de ouderen in Zwolle geprobeerd te bereiken. Vooral de
ouderen achter de voordeur zijn niet altijd goed in beeld. Daarom besloten we naar 10.000 huishoudens,
dus alle 70+’ers in Zwolle, de antwoordkaart te versturen. De gedachte daarbij: er is altijd iets voor u te
doen in Zwolle, omdat wij er naar streven dat er voor iedereen een mooie plek is om naar toe te kunnen
gaan. Wij werken vanuit de missie: Mooie dagen in de week voor ouderen om naar uit te kijken.

juiste hulpverlening. Doordat ouderen zelf reageren op

We hebben vervolgens iedereen persoonlijk gebeld

de antwoordkaart, activeren zij zichzelf om ook echt

en met iedere oudere individueel afgestemd waar

ergens naar toe te willen. Dat is de kracht. Er zijn nu

de behoefte ligt. Bij de een is dit een maatje, bij de

circa 250 antwoordkaarten teruggekomen. Die mensen

ander een buurtkamer waar zij iedere week naar toe

hebben we allemaal opgebeld.
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?
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R

SamenOudere
n is een
initiatief van
WijZ Welzijn
Zwolle, Same
nZwolle en
diverse (zorg)
partners om
Zwolse ouderen
een mooie
daginvulling te
geven. Meer
informatie? Ne
em gerust
contact met on
s op.
Mail naar
info@samenz
wolle.nl
of bel (038) 75
0 8387.

WAT WILS

Wilt u nieuwe
mensen leren
kennen, fitter
naar het theate
worden of gra
r? Samen met
ag
organisaties uit
wij een mooi
activiteitenove
de stad hebben
rzicht voor u
één oogopslag
gemaakt. Hie
wat u die dag,
r ziet u in
week of maan
Bekijk de activ
d kunt onderne
iteiten, laat u
men.
inspireren do
onze mooie sta
or alle leuke din
d en vul uw ag
gen in
en
naar uit te kij
da. Zo heeft u
ken!
altijd een dag
om
Kijk voor meer
informatie op
www.samenz
wolle.nl/same
nouderen.

l
Postzege
g
niet nodi

Er werd massaal op de antwoordkaarten gereageerd.

TU
T GAA

Er is iedere da
g iets leuks
te doen in Zw
olle. Van sport
en spel tot gro
en en theater.
Wilt u ergens
heen maar
heeft u geen
vervoer? We
denken graag
met u mee
en gaan same
n op zoek
naar een oplos
sing.

WIJ STAAN
VOOR U KLA
A

kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld bij VV Berkum in de
voetbalkantine, of buurtkamer De Eemhoeve, de

WijZ Welzijn is de kartrekker van SamenOuderen,

wijkboerderij in het groen. We kijken altijd naar de

de beweging in Zwolle waarbij we zorg, welzijn en het

behoefte van de mens.

maatschappelijke voorveld met elkaar verbinden voor

Voelde ze ook wel iets voor een mooie dag om naar

de ouderen in de stad. SamenZwolle doet hierin de

uit te kijken? Daar hoefde mevrouw Berends (89) niet

marketing en de PR.

lang over na te denken. “Ik erger me al heel lang aan

Door de genoemde antwoordkaart hebben we ook

“Er zijn nu circa 250 antwoord
kaarten teruggekomen.
Die mensen hebben we
allemaal opgebeld.”

het feit dat alles tegenwoordig in het Engels is.

mensen ontdekt die bijvoorbeeld erg vereenzaamden
en weinig eten meer in huis hadden, uit angst voor

Marlous Holster,

Je hoeft maar de krant open te slaan of naar tv te

corona. Of ouderen die het niet meer zagen zitten door

Adviseur programmering SamenOuderen

kijken. Er komen woorden voorbij die ik niet snap. Ik mag

corona. Wij konden deze mensen doorverwijzen naar de

Welzijnswerker

dan al wel oud zijn, maar zou nog graag Engels willen
leren. En dan gewoon woordjes. Dan weet ik waar ze
het over hebben. Ook liedjes zing ik dan wel mee,

“Maar hij moest helaas wegens corona toch afhaken,

maar ik weet niet wat ik zing.”

hij wilde mij niet besmetten. Maar hij beloofde me om
toch langs te komen, wanneer het weer kan. Dat vind ik

Mevrouw Berends (89):

Ze groeide op in de oorlog en daarom kon ze school

“Al die Engelse woorden. Ik hou daar niet van.
Maar ik weet nu wat strawberry betekent …”

hartstikke leuk. Heb ik er twee …”

niet afmaken. Dat vindt ze achteraf wel jammer. “Maar
het is nu eenmaal zo.” Door SamenOuderen werd ze

Ze is er erg blij mee. Het woordje strawberry vindt

gekoppeld aan een mevrouw die nu elke vrijdag Engels

ze ook een mooi Engels woord. We vragen haar

met haar komt oefenen. Ze hebben zowaar een app

een beetje plagend: “Dus nu weet u wat het liedje

gedownload - Duolingo - waarmee ze zinnetjes en

‘Strawberry Fields Forever’ betekent?” Mevrouw
Berends: “Ja, leuk; altijd aardbeien …”

Eigenlijk was ze helemaal niet zo blij met het kaartje

Daarom pakte ze de telefoon om dat te melden.

woordjes Engels leert. Haar eerst zinnen: ‘How are

in de brievenbus. Het idee vond ze wel leuk. Maar als

Ze kreeg een alleraardigste mevrouw aan de telefoon

you?’, en: ‘Do you want a cup of tea?’, zitten er al

ze dan het kaartje terug wilde sturen, dan kon de

die haar kritiek ter harte nam. Maar tegelijkertijd werd

aardig in. Ook meldde zich een alleraardigste jongeman

Rita Kamphuis,

postbode alles lezen. Dat was niet zo’n fijn idee, vond ze.

wel doorgevraagd naar wat ze eigenlijk graag zou willen.

die ook wel wilde komen helpen. Mevrouw Berends:

Corporate communicatieadviseur Dimence Groep
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Dimence fotowedstrijd

Een beeld zegt meer dan duizend woorden
1
De zomer is voor veel mensen een periode

Week 3

Door corona beleven veel mensen heftige tijden.
Veel gebeurt op afstand, veel sociale contacten liggen
stil en de anderhalve meter samenleving moet het
nieuwe normaal worden.

van uitjes, vakantie of ‘s avonds een drankje
met vrienden op het terras. Door corona
kwam ook dit stil te liggen. Daarom vroegen
wij - om toch verbinding met elkaar te
houden - onze cliënten, collega’s en andere

Week 1

geïnteresseerden aan de hand van vier
opdrachten om hun wereld in coronatijd in
beeld met ons te delen.
Elke twee weken werd er een nieuwe
opdracht geplaatst, waarna mensen een
week de tijd hadden om hun foto in te sturen.
We ontvingen vele prachtige, enthousiaste én
grappige foto’s. Bij elke opdracht was er een
weekwinnaar, zodat we uiteindelijk vier foto’s
over hadden. Uit die vier foto’s kwam
uiteindelijk Emma Pille als winnaar uit de bus.
Zij stuurde in week drie een foto in bij het
thema ‘Van binnen naar buiten en van buiten
naar binnen’. Emma ontving een tegoedbon
voor de Fotofabriek.
Emma: “Ik heb voornamelijk meegedaan

Week 4

Week 2

omdat mijn begeleiders en medecliënten
zeiden dat ik mee moest doen. Ik vond het
zelf ook een leuk idee, maar sta liever niet
op de voorgrond. Dat is iets wat ik nog moet
leren. Ik heb deze foto gekozen omdat ik het
erg vond passen bij het thema, maar ook bij
Dimence als organisatie, want we werken
allemaal hard aan onszelf. Zeker in deze
coronatijd, waarin je je soms erg alleen
kunt voelen.”
Maaike van Keeken - Poot,
Communicatiemedewerker Dimence
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Forensisch Psychiatrische Kliniek
maakt kaartenstandaards
vol Overvloed
Het Werk Leer Centrum van FPK Transfore kreeg
het verzoek om kaartenstandaards van hout te
maken. De Beweging van Overvloed wilde deze
gaan vullen met complimentenkaarten.

Printer eet bakpapier op
Een ander probleem (oh nee, uitdaging) bleek later, was
het drukken van de tekst op het hout. “In eerste
instantie hebben we dat gedaan met een inkjet printer
en bakpapier. De resultaten waren goed en we gingen
ervoor. Echter, toen het aankwam op het drukken van

“Wat een mooi gebaar en een leuke opdracht”,

de tekst op het hout, weigerde de printer het bakpapier.

dachten de vakbegeleiders. Er waren echter wel wat

Dat wil zeggen, de printer ‘at’ het papier op; stress

‘probleempjes’ op te lossen, maar bij het Werk Leer

alom. Ook wel een mooi leerpunt voor patiënten: hoe ga

Centrum houden ze wel van een uitdaging. “Waar

je om met teleurstellingen en hoe is het gesteld met het

anderen stoppen, gaan wij verder”, is hun motto.

oplossend vermogen?”

Henk Steenbergen, Ineke Klok, Petra GroothuisBraamse en Laurien Hurkmans vertellen hoe ze de
kaartenstandaards hebben gemaakt.

“Wij willen ‘een mooi
compliment geven’ aan de
patiënten die hieraan een
bijdrage hebben geleverd.”

“Het is een cliché, maar we denken echt in oplossingen;

Omgaan met teleurstellingen en complimenten

problemen zien we als kansen. Waar haal je

“We moesten dus iets anders bedenken.

bijvoorbeeld mooie plakken hout vandaan? We hebben

Na verschillende probeersels, met transferfolie,

het geluk dat we op het terrein zitten van Centrum

transferpapier en houtbranden, is het uiteindelijk toch

voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in de landelijke

gelukt. Het resultaat is mooi en het leverde ook een

omgeving van Balkbrug en daar een goede

paar extra handelingen. Dit kwam weer ten goede aan

samenwerking hebben met de collega’s van de

de vaardigheden en inzet van onze patiënten. Ook leuk

dagbesteding. Zij waren bereid om ons van de nodige

om te zien is dat patiënten geïnteresseerd waren en

materialen te voorzien. Dank daarvoor. Hout heeft,

vroegen waar het voor diende. Het leverde goede

zoals wellicht bekend, een nare eigenschap. Het gaat

gespreksstof op tussen patiënten onderling en

‘een mooi compliment geven’ aan de patiënten die

namelijk krimpen en dan krijg je krimpscheuren. Zeker als

begeleiders. Waarom is het belangrijk om een

hieraan een bijdrage hebben geleverd. Ze mogen

je plakken van een boomstronk afzaagt en deze even in

compliment te krijgen en te geven? Het voelt

trots zijn op dit resultaat.”

een droge ruimte legt. Maar dat gaf ook wel charme

gewoon goed en het is maar een kleine moeite.”
Henk Steenbergen, Ineke Klok, Petra Groothuis-

aan het product, dus hebben we, daar waar het kon,
dit ook zo gelaten. Mooi was wel dat patiënten met

“Samen hebben wij er een mooi resultaat van gemaakt.

Braamse en Laurien Hurkmans,

verschillende oplossingen kwamen.”

Dank voor de geboden mogelijkheden. Wij willen dan ook

allround vakbegeleiders
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“Je hebt engelengeduld
nodig en je moet
empathisch kunnen zijn...”
“Zodra het bericht kwam dat het coronavirus vanuit China op weg was naar ons, begon Emiel Godding
(destijds directeur afdeling Informatisering, Automatisering & Services, IA&S) meteen over het crisisplan.
Dat was ergens eind februari 2020. Zijn opdracht was: ‘Poets dat plan maar even op’. De week erna lag
gelijk de vraag op tafel: ‘Wat betekent het als straks heel veel mensen thuis gaan werken? Zijn we daar
klaar voor?” Aan het woord is René Rust, afdelingshoofd informatisering & automatisering. Hij blikt terug
op de beginperiode van de coronapandemie. Na alles grondig beoordeeld te hebben, was de conclusie dat
we er goed voor stonden: telefonie en beeldbellen op orde en er waren voldoende laptops voorhanden.

Voorgesorteerd

nog maar kort, waardoor het risico bestaat dat

Hoe kijken Daniël en René terug op de afgelopen

mensen zullen terugvallen naar de ‘oude’ manier

maanden? René: “In vergelijking met andere ggz-

van doen. “We willen de Servicedesk voor cliënten

instellingen stonden wij al goed voorgesorteerd.

structureel maken. Dan wordt digitaal werken en

We hadden de infrastructuur prima op orde. En ook

behandelen nog gemakkelijker en beter. Daar zitten

de cultuur was goed om een digitale stap te maken.

nog wel wat haken en ogen aan. Hoe ga je

Leidinggevenden gaven het goede voorbeeld. De

bijvoorbeeld om met privacy? Dat moeten we nog

crisisorganisatie liep goed. Veel medewerkers hadden al

verder juridisch uitzoeken. En het vraagt een andere

ervaring met beeldbellen en online behandelen. Door dit

insteek van de Servicedeskmedewerkers. Het moet

alles konden wij snel schakelen. Werken via Teams was

je liggen, je hebt engelengeduld nodig en je moet

wel nieuw. Dat is booming geworden.”

empathisch kunnen zijn.”

Daniël en René schatten in dat we niet meer terug

Al met al zal onze manier van werken duurzamer

zullen gaan naar de ‘oude’ manier van werken.

worden. We hebben geen extra servers nodig, dus

We zullen steeds meer werkplekonafhankelijk werken.

het zal niet meer energie kosten. Zoals Daniël het

Daar worden we flexibeler van en het scheelt (reis)tijd

verwoordt: “De ijsberen merken er niks van.”

en kosten. In 2021 worden daarom alle computers
vervangen door laptops. Online behandelen zullen we

Annemieke Zeegers,

moeten blijven stimuleren. Dat doen de meeste mensen

Strategisch Beleidsadviseur Dimence

“We willen de Servicedesk
voor cliënten structureel
maken. Dan wordt digitaal
werken en behandelen nog
gemakkelijker en beter.”

Wifi pizzaboer
Aanvankelijk dacht Daniël Bijl, systeem- en netwerk
beheerder, dat corona vergelijkbaar was met de
Mexicaanse griep. Zijn inschatting in februari: “Het loopt
wel los, we kunnen dit aan, want we zijn al heel ver met
digitaal werken.” Maar al vrij snel werd het hen duidelijk
dat dit echt serieus was. De Dimence Groep-omgeving
werd opgeschaald. Techneuten gingen zo nodig naar de
locaties om alles werkend te krijgen. De mensen van de
Servicedesk draaiden op volle toeren en hadden het
zwaar. Allerlei problemen werden telefonisch aan hen

werd het wel eens wat te veel: gillende kinderen

voorgelegd: “Ik lift hier thuis mee op het wifi van de

om je heen, techniek die niet meewerkt. Zie dan nog

pizzaboer op de hoek. Wat nu?” Tja, inderdaad, wat nu?

maar eens rustig en goed je werk te doen. Servicedesk

Nu zoveel mensen vanuit huis werkten, kregen de

medewerkers probeerden zo goed en zo kwaad als

Servicedeskmedewerkers allerlei omstandigheden

het ging de rust te bewaren en ook de bellers gerust

voorgeschoteld. En of zij ervoor wilden zorgen dat alles

en tevreden te stellen. In deze periode was de

vlekkeloos werkte. De bellers lieten alle lastige situaties

Servicedesk ook bereikbaar voor cliënten.

meestal rustig over zich heen komen. Maar sommigen

Ze hielpen mensen en gaven uitleg.

Inhoudsopgave

34

Inhoudsopgave

35

Wandelen in behandeltijd

“Ik loop een stukje
mee met mijn cliënt ...”

Starten met je nieuwe
baan in coronatijd:
“Je weet niet
wat je mist …”

“In maart werden we natuurlijk allemaal verrast
door de drastische maatregelen. Hoe gaan we dit
doen?”, vertelt Will Stevens, behandelaar basisggz
bij Mindfit kring Zwolle. ”Beeldbellen, telefonisch.
Voor sommige cliënten werkte dit prima. Maar een
enkeling zei: ‘Ik wil jou blijven zien!’ Zo werd een
nieuw alternatief geboren: behandeling buiten de
deur, wandelen met je cliënt.”

Begin april kwam Rian Busstra als directeur Zorg bij Transfore
werken. Midden in de eerste coronapiek. Ze blikt in deze
column terug op deze bijzondere start en wat volgde.

Het Weezenlandenpark werd behandellocatie voor Wills

Bijna iedereen kent het liedje wel waarin De Dijk zingt: ”….

helemaal wetend wat ik miste, toch begon af te vragen

cliënten in Zwolle. Groot, groen en een perfecte locatie

maar als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist.”

of dit het nou was? En ook om me heen hoorde ik

voor een goed gesprek. Will: “Voor cliënten was het erg fijn

Het lastige van starten in een nieuwe baan in coronatijd,

collega’s die het fysieke contact met patiënten missen en

dat er een mogelijkheid was om toch even fysiek contact

is dat je niet weet wat je mist. Het enthousiasme van

minder werkplezier ervaren. Gemakkelijk is het zeker niet.

te hebben met elkaar. In een wandeling van drie kwartier

collega’s over hun werk, de organisatie, elkaar – ik had het

is er alle tijd om te bespreken hoe het met iemand gaat.”

van horen zeggen. Met veel mensen kennismaken via

In schaarste overvloed ontdekken

Teams ging prima. Maar hoe dingen gaan, de praatjes bij

De uitdaging waar we volgens mij voor staan is om in de

Mindfulness

de koffieautomaat? En toen ineens was het Pasen. Twee

schaarste toch de overvloed te ontdekken. En die is er

“Een wandelgesprek is anders dan een gesprek in de

collega’s organiseerden een paashaas-zoektocht in het

voor mij. Ik word blij als ik zie hoe snel we nu opeens

spreekkamer”, vervolgt Will. “Daar gaat het eerder over

directiegebouw van Transfore, compleet via Skype,

vernieuwingen door kunnen voeren die al lang mogelijk

doelen, to the point. Dat is ook goed. Maar in de natuur

waarbij iedereen met de kids vanuit huis de paashaas

waren; hoe we stappen zetten in duurzamer leven en

ben je meer in het moment. Ik bracht soms ter plekke

opdrachten kon geven om eieren te vinden. Dit soort

werken; als ik meer flexibel mijn dagen kan indelen en kan

even een Mindfulnessoefening in. De natuurelementen

creativiteit maakt enthousiast. Opeens kreeg ik iets te

hardlopen op een werkdag. Midden in de crisis is er

om ons heen boden daar alle ruimte voor.”

zien wat ik nog niet eerder had gezien. Iets van overvloed.

overvloed. Zo ben ik ook onder de indruk van wat zoveel

Het park heeft voor ieder wat wils. Soms op anderhalve

collega’s voor elkaar hebben gekregen als het gaat om

meter op een bankje, soms even doorstappen. En de

rond een behandellocatie is het goed mogelijk een blokje

Werkplezier onder druk

het managen van en omgaan met deze crisis, zowel bij

cliënt die van zichzelf niet zo’n gemakkelijke prater is, kwam

om te doen. Will: “Ik merk dat veel cliënten met beweging

Inmiddels ben ik, na meerdere fysieke bijeenkomsten en

de ondersteunende diensten als op het niveau van

tijdens een wandeling wat sneller los, zo ontdekte Will.

bezig zijn. Ze weten dat het je herstelproces kan

het bezoeken van locaties naast het werken vanuit huis,

management en in de zorg. Wat een overvloed aan inzet

“Een aandachtpunt is wel de privacy”, benadrukt hij.

ondersteunen. Ook door corona zijn meer mensen met

redelijk gewend aan een situatie die uniek is voor ons

en talent! Als we nou allemaal blijven geloven in die

“Op anderhalve meter moet je harder praten en

wandelen vertrouwd geraakt. Naast beeldbellen zou het

allemaal. Wat het me leert, is dat het kennelijk lukt om in

overvloed die er altijd is, door anders te kijken en zo nodig

naarmate het drukker werd in het park, werd het

voortaan een vaste optie moeten zijn. En het past prima

een heel nieuwe situatie je weg te vinden. Maar ook dat

de blik van een ander erbij te vragen als we het even niet

belangrijker om op te letten of het gesprek nog wel in

bij een gezonde leefstijl, dus waarom niet?”

het best moeilijk kan zijn om eerlijk te zijn over wat het

meer zien, heb ik het vertrouwen dat we bevlogen ons

met je doet. In eerste instantie dacht ik, dit lukt allemaal

werk kunnen blijven doen.

de beslotenheid tussen mij en mijn cliënt werd gevoerd.”

prima. Om er vervolgens toch achter te komen dat

Blijvertje

Margriet van Griensven,

werkplezier behoorlijk onder druk staat na een dag

Rian Busstra,

Toch is het een blijvertje, wandelen met je cliënt. Want ook

Communicatieadviseur Mindfit

digitaal vergaderen en dat ik me, nog steeds niet

Directeur Zorg Transfore
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Bewoners Brinkgreven
gaan facilitair bedrijf
Go Ahead Eagles versterken
Negen patiënten van Dimence en Transfore die verblijven op Brinkgreven in
Deventer, gaan de groenvoorziening rond het voetbalstadion van Go Ahead in
Deventer onderhouden. Bij slecht weer zorgen zij ervoor dat de overdekte tribunes
en de achtduizend stoeltjes worden schoongemaakt. Daarmee ondersteunen zij het
facilitair bedrijf van de voetbalclub.

▲ De vier direct betrokkenen bij het project. Van links naar rechts: Ronnie Janssen, hoofd facilitair bedrijf Go Ahead Eagles, Mieke te Riele,
allround vakbegeleider, George Gillissen, sociaal pedagogisch hulpverlener Esquirol en Monique Westrup, medewerker WerV.

De patiënten zijn op 24 november begonnen en zijn elke

Brinkgreven –kansen en mogelijkheden, waardoor ze

dinsdagmiddag en donderdagochtend bij het, in deze

weer perspectief krijgen. Het is een perfecte verbinding

coronatijd, stille stadion te vinden. Voor besmetting

tussen zorg en welzijn, een van de uitgangspunten van

hoeven ze dus op geen enkele manier bang te zijn,

de Dimence Groep èn van WerV. Dit soort initiatieven

hoewel het natuurlijk altijd oppassen blijft.

kan worden ontplooid doordat WerV de behoeftes van
de doelgroep kent.

De patiënten, hebben er veel zin in, vertelt George

“Wij willen graag
samenwerken met de
Dimence Groep. Dat is niet
meer dan logisch. We zijn
al 101 jaar buren.”

zegt Ronnie Jansen. Hij en de betrokken
vertegenwoordigers van de Dimence Groep sluiten
overigens niet uit dat de samenwerking in de toekomst
wordt uitgebreid. De plannen daarvoor zijn nu nog vaag.

Gillissen die dagelijks werkzaam is op Esquirol. “Deze

Buren

mensen zijn vaak lang uit de maatschappij en hebben

Voor Go Ahead Eagles is de samenwerking heel

ondersteuning nodig om die maatschappij weer in te

vanzelfsprekend. Ronnie Janssen, hoofd facilitair bedrijf

gaan. Die moeten ze nu op eigen kracht weer

van Go Ahead: “Wij willen graag samenwerken met de

ontdekken, terug naar de mensen. Je moet daarvoor

Dimence Groep. Dat is niet meer dan logisch. We zijn al

maken voor onze toekomst. Grote kans dat de

lef hebben. Wij hebben lef en Go Ahead heeft lef”, aldus

101 jaar buren – we zitten naast elkaar in wat wel de

bewoners van Brinkgreven daar op termijn ook op de

George. De (praktijk)begeleiding van dit project is in

groene long van Deventer wordt genoemd – en we

Woonwijk

handen van Mieke te Riele, allround vakbegeleider op

kennen elkaar al heel lang. Op deze manier kunnen we

Het groenproject heeft overigens niet alleen voordelen

Brinkgreven en een collega verpleegkundige.

elkaar heel mooi versterken.”

voor Go Ahead en de betrokken patiënten, maar ook

Het groen dat de patiënten van Brinkgreven

voor de buurt. De Adelaarshorst (de naam van het

Het plan om het facilitair bedrijf van Go Ahead Eagles

onderhouden, is vooral te vinden op en langs het grote

voetbalcomplex) ligt midden in een woonwijk. Bij

op deze manier te versterken, is tot stand gekomen via

parkeerterrein. Bij Go Ahead is er geen enkel moment

thuiswedstrijden levert dat voor de omwonenden nogal

WerV. WerV stimuleert en ondersteunt alle vormen van

twijfel geweest of het wel mogelijk is om deze patiënten

wat overlast op van kriskras geparkeerde auto’s en

vrijwilligerswerk en participatie binnen de Dimence

hiervoor in te zetten. “Nee”, zegt Ronnie Jansen, “we

fietsen. “Op deze manier kunnen we voor hen wat terug

Groep. Het geeft mensen – in dit geval bewoners van

gaan gewoon beginnen en er zit ook geen tijdslimiet aan.”

doen. Het ziet er straks allemaal veel verzorgder uit”,
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“Maar”, zegt Ronnie Janssen, “in de groene long tussen
ons stadion, Brinkgreven en het Deventer Ziekenhuis,
komt straks ook een zorgboulevard met een
sportmedisch centrum. We zijn nu al plannen aan het

een of andere manier bij worden betrokken.”

Hendri Beltman, schrijfvrijwilliger
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“Wij konden in een ochtend
bijna tachtig ouderen op hun
eigen plek laten bewegen.”

Tachtig ouderen op hun
eigen plek laten bewegen.
Hoe gaaf is dat?

was het een succes. Samen met Sport service Zwolle
stonden we op verschillende plaatsen in Zwolle.
Wij stonden iedere donderdag eerst bij de
Tweestromen daarna de Geleen en daarna bij de
Knarrenhof. Zo konden wij in een ochtend bijna tachtig
ouderen op hun eigen plek laten bewegen. Hoe gaaf is
dat! Niet reizen, eigen douche en wc en toch sporten?
Hoe coronaproof wil je het hebben?
Dit bracht ons op het idee om het structureel te gaan
inzetten of als zomeraanbod. We zijn nu bezig om dit
te ontwikkelen. Dus, wordt vervolgd!

Starten met je nieuwe baan in coronatijd
Op 1 maart 2020 mocht ik eindelijk starten met
mijn nieuwe baan als Welzijnswerker Sport
Bewegen en Leefstijl. Mijn collega’s Marijn Walgien
en Janneke de Groot zouden mij inwerken. Na een
aantal dagen gaf Martijn aan: “Ga zo veel mogelijk
groepen bezoeken.” Dit zou een mooi begin zijn om
docenten en deelnemers te ontmoeten en zo
inzicht te krijgen in wat wij namens de sport
allemaal doen. Achtendertig docenten die meer
dan duizend kwetsbare ouderen laten bewegen
op verschillende manieren door heel Zwolle.

Harold van Riessen,
Welzijnswerker Sport Bewegen en Leefstijl, WijZ

Zwolse zangers ging langs alle zorgcentra in Zwolle om
de mensen via hun muzikale klanken te plezieren in
deze uitdagende tijd. Hoe leuk zou het zijn als wij deze
ouderen, voor het optreden van de zorgzangers, al
een warming-up zouden kunnen geven, zodat we
bewegen en vertier konden samenvoegen?

Te veel aandacht
Zo gezegd zo gedaan. Harm gebeld, de route bepaald
en de zaterdag erop stonden Marijn en ik in ons
sporttenue klaar om de mensen op hun balkon te
laten bewegen. Dit was een groot succes. Te groot
zelfs, want voor we het wisten stonden er niet alleen

Warming-up

veel mensen op het balkon mee te doen, maar ook

Ik had net de derde groep bezocht toen we de

om ons heen. Met de muziek en onze beweegbus

mededeling kregen van de eerste lockdown. Nou, daar

van WijZ trokken we iets te veel aandacht. Dit was

zat ik dan thuis, met m’n laptop en telefoon. Wat nu?

in coronatijd nou net weer niet de bedoeling.

Ik, als doener, wist het even niet meer. Via Facebook zag

Even met Harm overlegd dat we vanaf nu door de

ik dat, onder leiding van Harm Wolters, de Zwolse

week en apart zouden gaan om zo ook het aanbod te

zorgzangers in het leven waren geroepen. Deze club

spreiden en minder omstanders te activeren. Ook nu
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“Het gevoel van saamhorigheid.
Dat is leuk om te merken …”

Huisvesting niet geïnformeerd worden wanneer een
patiënt corona heeft. Een schoonmaakmedewerker
maakte mee dat ze een kamer binnen liep en van
de patiënt te horen kreeg: “Ik heb corona, hoor.”
Huismeesters kan hetzelfde overkomen. Dat kan
natuurlijk niet. We mogen elkaar niet op die manier in
gevaar brengen. We moeten hier zorgvuldig mee

Geertjan Lepping is budgethouder
Vastgoed & Huisvesting. Zijn eerste
gedachte bij de uitbraak van corona was
dat dit gevolgen zou krijgen voor de
schoonmaak en afvalverwerking. Al vrij
snel daarna kwam vanuit het Operationeel
Team (OT) inderdaad het verzoek om de
impact van corona op hun dienstverlening
op dit gebied in kaart te brengen. Geertjan
is met collega’s en de infectiepreventie
commissie aan de slag gegaan. Ze zochten
informatie op sites van het RIVM en andere
overheidssites. Van daaruit destilleerden ze
wat er gedaan moest worden. Geertjan:
“Jan Eleveld, Manager Vastgoed en mijn
leidinggevende, zat in het OT. Zij hakten
knopen door op basis van de RIVMrichtlijnen. Dat ging vlot.”

Veel discussies

omgaan zodat iedereen tijdig op de hoogte is.”

Toen het OT werd omgevormd naar de Monitorgroep
(zie pagina 26), werd het lastiger. ‘De lijn’ moest het zelf

Duurzaamheid

oppakken, de Monitorgroep keek mee en kon om advies

Vastgoed & Huisvesting is zich aan het voorbereiden

gevraagd worden. Geertjan over die overgang: “Maar ja,

op de toekomst. Door elders goede ideeën op te

al die stichtingen. Iedereen een eigen kijk. Veel discussies.

doen. Geertjan schat in dat we onze gebouwen

Zeker op gedeelde locaties, zoals Westerdok, werd het

slimmer gaan inzetten. Als we meer thuis blijven

lastig. Zo wilde Jeugd ggz hun patiënten weer meer live

werken en beter verspreid over de week op ‘kantoor’

zien. Jongeren gingen toch ook naar school, dus dat kon

komen, kunnen we met minder ruimte toe of de

wel. Ouderen ggz wilde juist dat er zo veel mogelijk thuis

ruimte op een andere manier inzetten. Zo worden

behandeld werd. En hoe kom je daar dan uit?”

we flexibeler en het levert ook geld op. En we worden

In een zogenoemde locatiewerkgroep werd dit besproken.

duurzamer door minder te reizen. Dat scheelt CO2-

En dat hielp. Maar soms werd een genomen besluit

uitstoot. Op die manier kunnen we handen en voeten

later weer teruggedraaid door één van de directies.

geven aan duurzaamheid.”

Geertjan vond dat wel eens frustrerend. “Grietsje Visser,
voorzitter van de Monitorgroep, had echt aandacht voor

Annemieke Zeegers,

de problemen en dacht mee. De structuur bleef echter

Strategisch Beleidsadviseur Dimence

wel in stand.” Gelukkig zag hij ook positieve kanten:
“Ik heb Dimence Groep heel goed leren kennen. Je ziet
de flexibiliteit van mensen, eigen belang aan de kant.
Het gevoel van saamhorigheid. Dat is leuk om te merken.”

Tijdig op de hoogte
De komende tijd is het zaak continu te blijven monitoren.
En zeker op de opname-afdelingen ervoor te zorgen dat
iedereen goed weet wat er speelt. Want nu komt het
bijvoorbeeld voor dat medewerkers van Vastgoed &
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“Je ziet de flexibiliteit van
mensen, eigen belang aan
de kant. Het gevoel van
saamhorigheid. Dat is leuk
om te merken.”
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Een voorbeeld van de verandering van de betekenis
van een handeling is die van de handdruk. Er zijn vele
verklaringen voor de herkomst van de handdruk. De ene
beter gedocumenteerd en onderbouwd dan de andere.
Ik kies voor de volgende omdat ik die zelf het mooist
vindt. Volgens deze verklaring is de handdruk in de late
middeleeuwen ontstaan en diende deze vooral om
twee mensen die elkaar ontmoeten de mogelijkheid te
bieden om bij elkaar in de mouw te kunnen kijken om zo
vast te kunnen stellen dat de ander daar geen (steek)
wapen verborgen had en dus geen slechte plannen had.
Terug naar de huidige coronapandemie waarin we

Over contact
houden en
nieuwe rituelen

“Soms ontwikkel je rituelen
waarvan je had gehoopt
dat ze al veel eerder waren
‘uitgevonden’ (want wees
eerlijk: op je werk had die
collega de ukelele nooit bij
de hand voor dat vrolijke
mini-concertje). ”

behoefte voelen om elkaar te ontmoeten en aan
rituelen die daarbij horen, misschien wel meer dan ooit.
Rituelen die soms misschien uit nood worden geboren
(je wordt tijdens een Teamsvergadering, meer dan
tijdens een fysiek overleg, gedwongen om elkaar uit te
laten praten, omdat er anders geen touw aan vast te
knopen is) en soms ontwikkel je rituelen waarvan je had
gehoopt dat ze al veel eerder waren ‘uitgevonden’
(want wees eerlijk: op je werk had die collega de ukelele
nooit bij de hand voor dat vrolijke mini-concertje).
Er ontstaan, ook binnen Dimence Groep, in rap tempo
nieuwe rituelen. Rituelen die ons nu ook weer helpen om
betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen. We
horen al regelmatig over Online VrijMiBo’s (of DoMiBo’s),
online pubquizen, bingo’s en escaperooms met het

Door de coronapandemie is samenwerken
er voor veel mensen anders uit gaan zien.
Veel medewerkers werken meer thuis.
Dit zal voor een deel blijven, ook als de
coronapandemie straks over is. We moeten
onze behoefte aan contact op een andere
manier gaan invullen.
Dat we hierbij ook nieuwe rituelen ontwikkelen
staat als een paal boven water. En dat is
belangrijk, want ze helpen ons om om te gaan
mét en vorm te geven áán belangrijke en
betekenisvolle gebeurtenissen of relaties in
het leven.
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Rituelen veranderen in de loop der tijd voortdurend. Soms

team, digitale koffiemomentjes en zelfs gezongen

verandert de handeling bij de situatie en soms verandert

verjaardagskaarten schijnen tegenwoordig helemaal in

weer nieuwe wegen om betekenis te geven. Er zijn

de betekenis van de handeling. In sommige gevallen gaat

te zijn. We nemen online afscheid van collega’s die ons

ongetwijfeld veel meer voorbeelden. En daar zijn we

dit ook niet zonder slag of stoot omdat er een groep

gaan verlaten. Soms zelfs “blended”, waarbij enkele

benieuwd naar. Dus: Hoe houden jullie contact in deze

mensen is die oude rituelen wil handhaven, terwijl anderen

mensen fysiek bij elkaar komen en de rest via teams

nieuwe omstandigheden en welke rituelen herkennen jullie

ze graag onveranderd willen behouden. Denk bijvoorbeeld

meedoen. Aan het begin van de pandemie hebben we

inmiddels? Laat het ons weten!

aan de zwarte pieten discussie. De tijd leert echter dat

zelfs een online herdenkingsdienst gehad voor Hanneke

uiteindelijk dit soort zaken, in vrij korte tijd, weer leiden tot

Hermkens (lees ook haar in memoriam op pagina 24).

een min of meer geaccepteerde nieuwe situatie. Of dreig

Velen kijken hier, ondanks het gebrek aan fysieke

jij thuis nog wel eens met de roe?

nabijheid dat op dit soort momenten zo wezenlijk lijkt

Dirk Dijkslag,

met warme gevoelens op terug. Kortom we vinden altijd

Coördinator van de Beweging van Overvloed
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Kwetsbare ouderen in Huis aan de Dijk in Deventer

Met elkaar zorgen we
dat corona buiten blijft!
Hoe hebben jullie de coronatijd ervaren?

In coronatijd waren er binnen de Dimence Groep
enkele afdelingen waar toch wel zorgen waren.
Hoe voorkomen we dat kwetsbare groepen
besmet raken? De treurige verhalen in de media
van verpleeghuizen, waar in korte tijd veel cliënten
overleden, vergeten we niet snel. Huis aan de Dijk
in Deventer is zo’n plek waar kwetsbare ouderen
verblijven. Hoe hebben zij de afgelopen tijd
ervaren? Via de e-mail stelden wij medewerkers
enkele vragen over de afgelopen periode.

Het was een uitdaging om, ondanks de beperkingen waar
wij tegenaan liepen, een zo veelzijdig mogelijk programma
aan te bieden voor de patiënten. We hebben samen met
patiënten een aanbod neergezet binnen de mogelijkheden
die we hadden. Vanaf half maart vielen er collega’s uit
door corona. Gevolg was een beperkter programma voor
dagbesteding. Voor iedereen was het erg wennen om een
aanbod te bieden, met inachtneming van gepaste afstand.

Huis aan de Dijk
In Huis aan de Dijk, een afdeling van Dimence
op Brinkgreven in Deventer, is, plaats voor
zestig patiënten die er voor een langere
periode kunnen verblijven. In het gebouw
bevinden zich de afdelingen De Burcht,
De Hoeve en De State. Op deze afdelingen
verblijven patiënten met een psychiatrische
aandoening, die langer durende
specialistische behandeling nodig hebben
en afhankelijk zijn van zorg. Vaak hebben
zij lichamelijke beperkingen en zijn zij
hulpbehoevend. Patiënten zijn in principe
ouder dan 65 jaar als zij op Huis aan de Dijk
opgenomen worden. Team dagbesteding
verzorgt voor de zestig patiënten de
dagbesteding. Het team bestaat uit vijf
allround vakbegeleiders. Er zijn gezamenlijke
woonkamers voor vier tot zes personen.
Elke patiënt heeft een eigen kamer met
douche, toilet en wastafel. Er zijn per
afdeling twee binnentuinen.
Inhoudsopgave

In de coronaperiode hebben wij als team wel continuïteit

naar mogelijkheden. Zo hebben we er bijvoorbeeld

dat het nu wel heel lang duurt en dat het aanbod van

kunnen bieden aan de patiënten. En dat hebben de

voor gekozen om uren te verschuiven, bijvoorbeeld naar

de dagbesteding beperkt is. Tijdens de eerste fase was

patiënten en de afdelingen als heel prettig ervaren.

een avond en het weekend. Uiteindelijk was dit voor

het gevoel dat het tijdelijk was. Nu leeft meer het gevoel

iedereen de beste keuze en ook het meest werkbaar.

dat het nog wel een lange periode kan duren.

Hebben jullie positieve of negatieve ervaringen?

En het had ook een voordeel voor de patiënten.

Door de coronamaatregelen hadden patiënten het soms

Zij waren blij dat er ‘s avonds ook een programma was,

Intiem contact

zwaar, wat in het begin onrust veroorzaakte. Sommigen

vooral omdat er in het begin geen bezoek mocht komen.

Nu werken we met een mondkapje op en dat is soms

waren boos. Zij hadden geen begrip voor de maatregelen

Voor hun gevoel was er meer aanbod.

erg vermoeiend. Patiënten verstaan je hierdoor minder

en vonden de maatregelen onzin en nergens voor nodig.

Wij bieden de activiteiten aan in het Binnenplein.

goed, waardoor je harder gaat praten en dat geeft aan

Dagelijks gingen we met patiënten het gesprek hierover

De ruimte is nu zo ingericht dat iedereen op 1,5 meter

eind van de dag vaak wat last van de keel. Bij de

aan. En we werden ons bewust wat de impact is van de

van elkaar zit. De patiënten mochten in het begin

activiteit ‘beauty’ gebruiken wij ook handschoenen en

maatregelen. Ook hebben we de patiënten beelden

geen gebruik maken van het gezamenlijke toilet.

een spatscherm. In het begin vonden wij dat niet prettig,

geschetst hoe je bijvoorbeeld boodschappen doet in een

Dit was even wennen, maar daarna verliep het vrij

maar nu zijn we eraan gewend. Patiënten zijn blij dat de

supermarkt (afstand houden, winkelmandje reinigen,

soepel. Als vakbegeleiders zijn wij na elke groepswissel

nagels er bijvoorbeeld verzorgd uitzien. Ook benoemen

kunststof schermen bij de kassa). De patiënten hadden

druk met het reinigen van alle tafels en stoelen. De

patiënten het ‘intieme contact’ van even handen vast

er geen beeld van hoe de wereld buiten Huis aan de Dijk

schoonmaak kwam vaker om toiletten en deurkrukken

houden als prettig in deze tijd.

vorm had gekregen door alle coronamaatregelen.

extra te reinigen.

komen. We hebben uitgelegd dat die regels voor alle

Vrijwilligers

Hoe kijken jullie over tien jaar terug op deze
periode?

mensen gelden. Langzaam kwam steeds meer het besef

Tijdens de coronaperiode waren er geen vrijwilligers

Wij denken dat we erop terugkijken als een bijzondere

dat er niet alleen op Huis aan de Dijk allerlei maatregelen

die ons ondersteunden in het aanbod. Voor beide een

periode. Een jaar waar veel niet mocht en het soms

waren, maar ook daarbuiten.

gemis. Nu loopt het contact vooral via de telefoon en af

behelpen was met wat wel kon of mocht. Maar met

en toe een kaartje. Ook de patiënten missen soms de

elkaar zorgen we dat corona buiten de deur blijft.

extra aandacht die een vrijwilliger geeft.

Tot nu toe is dat nog steeds gelukt!
Met dank aan Tamara Garagoski die de antwoorden op

kinderen hadden en in die periode niet naar school konden,

Is er een verschil tussen de eerste en de
tweede coronagolf?

moesten we wat regelen. Met elkaar hebben we gezocht

De medewerkers en de patiënten hebben het gevoel

Vakbegeleider op Huis aan de Dijk.

Wanneer een patiënt jarig was, mocht er geen bezoek

Balans werk en privé
In de beginperiode was het een hele puzzel om privé en
werk in de juiste balans te krijgen. Voor collega’s die jonge
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Vrolijke Sokken

Vuurwerkbrillen

Op Lorna Wing is er in de vervelende coronatijd juist

happiness gecreëerd door het zichtbaar dragen van

Op 25 maart 2020 kwam onderstaand mailtje

advies verkoopprijs, maar toch voelt het voor mij niet

vrolijke sokken. “De Sokken zijn Juweeltjes op zich”,

binnen bij de afdeling inkoop van Dimence Groep:

goed om dit te rekenen. Ik heb deze brillen destijds
voordelig in kunnen kopen en ik wil in de huidige

zegt Suzanne Zandvliet.

___

situatie niet over de rug van de zorg aan deze

Ik heb jullie 2 weken geleden en vorige week

producten verdienen! Ik wil jullie met terugwerkende

vuurwerkbrillen geleverd op een moment dat er

kracht deze brillen aanbieden en ik ga een creditnota

langzaamaan een verbod op handen schudden kwam.

sturen van € 500.

In de tussentijd is er
zoveel gebeurd en heb

KEEP UP THE GOOD WORK!!

ik ondertussen mijn

In het begin van de coronaperiode was er
veel onwetendheid en uitzichtloosheid. We
moesten er samen doorheen gaan en komen.
Dit vroeg in veel gevallen om creativiteit
en improvisatievermogen. En laten deze
creatieve en spontane ideeën nou vaak
hele leuke zijn. Op deze pagina’s vind je de
zogeheten juweeltjes uit coronatijd. Mooie,
creatieve, spontane moment die collega’s en
cliënten tijdens corona hebben meegemaakt.

laatste vuurwerkbrillen

Met vriendelijke groet,

geschonken aan het

Marc Riesewijk

Deventer Ziekenhuis

___

en Humanitas. Ik heb
Dimence Groep 400
brillen geleverd en

Wij vonden het onze plicht om dit

daarvoor een bedrag

hartverwarmende bericht, dat door

gerekend van in totaal

onze collega meteen als een

€ 500. Dat was nog

juweeltje werd herkend in dit

iets onder de normale

Magazine te fietsen.

Lieve boodschap
Jasmijn van Buul: “Door omstandigheden kon ik
cliënten een poosje niet persoonlijk ontmoeten. In die
tijd knutselde ik zelf kaartjes in elkaar met mooie

Heerlijk buiten

plaatjes en teksten over licht en hoop die ik de cliënten

Tim Lek, allround vakbegeleider bij Dimence bracht

dan opstuurde. Een kaartje krijgen is altijd leuk,

samen met een collega verpleegkundige twee groepen

zeker een zelfgemaakte, handgeschreven en met

die last hadden de coronacrisis samen en ging met ze

persoonlijke boodschap”

wandelen en voetballen.
De jongeren die Tim begeleidt, zijn gedupeerd vanwege

Nieuwe hobby’s

in coronatijd

Op Intranet zag ik de
oproep wie er een
nieuwe hobby had
ontwikkeld in coronatijd.
Ik heb sinds kort ook

Ik vind fröbelen altijd al leuk. Ik ben net

een nieuwe hobby en

verhuisd en heb nu ook een hele kamer

dat is; ik macramé. Het

waar ik al mijn spulletjes neer kan zetten.

is erg leuk om te doen,

Naast dat ik plakbandjes spaar heb ik

het is gemakkelijk te

sinds kort een naaimachine waarmee ik

leren en je ziet snel

de sluiting van scholen. De cliënten van de collega

Hartje voor iedereen

verpleegkundige zijn gedupeerd omdat ze hun reguliere

Een familielid van collega Patty Bruinsma las de oproep

in de coronaperiode een tasje mee heb

resultaat. Daarnaast

activiteit, vrijwilligerswerk bij een paardenstal in

in de media om een wit T-shirt met daarop een groot

gemaakt. Het leukste is misschien nog

zijn de mogelijkheden eindeloos en zijn er

Okkenbroek, niet kunnen doen door de

rood hart achter het raam op te hangen om te laten

wel om eerst de stoffen uit te kiezen. En

voldoende tutorials online te vinden. Mijn

coronamaatregelen.

zien hoezeer de inzet van alle medewerkers in de zorg

daarna natuurlijk het eindresultaat! Ik ben

eerste macramé resultaat, verschillende

wordt gewaardeerd.

ook alweer bezig met de volgende om

plantenhangers, heeft ondertussen een mooi

Tim Lek: “We zijn samen met zeven jongeren naar het

Ze is meteen aan de slag gegaan en heeft niet alleen

uiteindelijk het ‘perfecte’ tasje te maken.

plekje in de woonkamer gekregen.

Wechelerveld gegaan en hebben een middag in het bos

een shirt gemaakt voor op de tiende étage, waar zij en

gespendeerd, met een voetbal, een fotocamera en

haar man wonen, maar heeft meteen de hele flat maar

Roos Huisman

Susanne Bremer-Hoeve

goede zin! De zon scheen, wie kon ons wat maken?”

voorzien van shirts!

Communicatiemedewerker

Zorgcontroller data-analist, dienst Control

Dimence Groep

Financiën & Informatievoorziening
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Overvloed
Peter zette zijn eigen Overvloed onbewust in; zijn eigen
passie kickboksen in zijn werk met de jongeren bij ‘Dynamisch

“Wat ik graag wil behouden na
corona is creativiteit inzetten
en breder denken …”

op weg’. Hij leerde nieuwe mensen kennen, maar ook iets
anders in de organisatie waar hij nog nooit van had gehoord.
Het was leuk voor hem om samen te werken en een steentje
bij te dragen in deze moeilijke periode.

In en na corona
De eerste golf is voorbij en we zitten eind 2020. Peter is
inmiddels weer aan het werk in zijn huidige functie. “Het werk
trekt weer aan waardoor ik er mee moest stoppen. Wat ik

‘Dynamisch op weg’, Peter had er nog nooit van
gehoord. Totdat hij er een dag in de week ging
werken in de afgelopen coronaperiode. Hij had
in zijn hoofd al wel een voorstelling gemaakt:
werken op een mooi kasteel, ergens buitenaf.
De werkzaamheden bleken onder andere plaats
te vinden op een industrieterrein. Wat anders
dan Peter zich had voorgesteld. Peter is
maatschappelijk werker bij de Kern in de
gemeente Hardenberg. In zijn huidige werk
ontvangt hij mensen op kantoor, voornamelijk
mensen met relatieproblemen en vecht
scheidingen. Met die mensen voert hij
gesprekken; totaal iets anders dan wat hij
ging doen bij ‘Dynamisch op weg’.

kon melden als je geen werk te doen had. Een paar weken

graag wil behouden in mijn huidige werk in en na corona is

later werd ik gebeld door de projectleider van ‘Dynamisch

creativiteit inzetten en breder denken. Het werk was veel

op weg’. Of ik tijdelijk aan de slag wilde als jobcoach in

losser. Ook dat vond ik een leuke ervaring. Ik ben blij dat ik het

Haarle (bij Raalte). Hier krijgen jongeren een zetje richting

project heb mogen leren kennen van binnen en buiten. Ik zou

passende dagbesteding, betaald werk, of vrijwilligerswerk.

er graag cliënten naar willen doorverwijzen. Alleen de locatie

Het bleek een fantastische werkplek waar ik ontzettend

is voor mensen in Hardenberg niet altijd ideaal. Hoe ik kick

veel heb geleerd en vooral ook veel plezier heb gehad.”

boksen in mijn huidige werk zou kunnen inzetten, weet ik nog
niet. Maar ik zou wel meer gebruik willen en kunnen maken

Wat ben ik eigenlijk aan het doen?

van LinkedIn. Dat probeer ik nu al meer te doen. Ik plaats

Peter kwam te werken bij ‘Dynamisch op weg’ als jobcoach

leuke kleine verhaaltjes van maximaal honderd woorden op

om jongeren te begeleiden naar onder andere betaald

LinkedIn. Dat is ontstaan in de afgelopen periode!”

werk, passende dagbesteding of vrijwilligerswerk. Hij ging
met deze jongeren aan het werk, handen uit de mouwen:

Janneke Kools,

onkruid wieden, reparatie en onderhoud, zoals schuren en

Coördinator Beweging van Overvloed

verven van een keet, opruimen van een loods en het
beplakken van bewegwijzeringsborden.
Peter weet zich die eerste dagen nog goed te herinneren:

Het begin

”Ik zat op mijn knieën onkruid te wieden en dacht bij

Van het een kwam het ander

Peter over die periode: “Ineens zat ik op een maandag

mezelf: wat zit ik nu eigenlijk te doen? Ik kwam erachter

Die eerste ervaringen puzzelden hem: “Ik merkte dat het

thuis. De scholen gingen plotseling dicht en we moesten

dat ik uithoudingsvermogen en conditie nodig had voor

fysieke werk mij aan het denken zette. Ik hou zelf erg

thuis werken. De eerste weken hadden we veel overleg

dit werk. Ik leerde iets vol te houden wat ik aanvankelijk

van sporten en in het bijzonder kickboksen. Er kwam een

over hoe we ons werk konden voortzetten door

niet zo leuk vond (onkruid wieden), maar zag snel

nieuwe jongere bij. Hij had overgewicht en kon het werk

bijvoorbeeld te gaan beeldbellen en telefoneren.

resultaat. Ik kwam op het idee om foto’s te maken van

moeilijk volhouden. Hij wilde wel heel erg graag, maar

Dat bleek lastig voor mij in de praktijk omdat hetgeen

de straat ‘voor’ de werkzaamheden en ‘erna’ en ik vond

wat hij wilde en wat er in de praktijk gebeurde, kwamen

waar ik met cliënten over praat, vaak gaat over

vooral het eindresultaat mooi. Deze foto’s plaatste ik op

niet samen. We kwamen tot de conclusie dat het

relatieproblemen en vechtscheidingen. Doordat

LinkedIn. Zo kreeg het project ineens meer aandacht.

lichamelijke werk veel uithoudingsvermogen en conditie

kinderen en partners van de cliënt door corona

De projectleider zag dit en kreeg ook de smaak te pakken.

vergde. Ik kwam op het idee om een kickbokstraining te

ook vaak thuis waren, was het voor cliënten lastig

We deelden steeds meer op LinkedIn en zo werkten we

verzorgen voor de jongeren. Ik regelde spullen en de

om in gesprek te komen vanuit huis. Mijn huidige

niet alleen aan het opknappen van de omgeving maar

training sloeg erg aan bij de jongeren. Kickboksen gaat

werkzaamheden liepen terug en ik kreeg één dag in de

ook aan ons netwerk. Het werken met jongeren was nieuw

vooral om leren te doseren, niet meteen alles te geven,

week niet gevuld. Ik besloot mijzelf aan te melden via

voor mij. Ook het fysieke werk met de jongeren en zien wat

rustig op te bouwen en vooral ook niet te lief en te

intranet voor de zogenoemde corona-pool. Dat is een

er op je pad komt en daarop inspelen. Totaal anders dan

streng te zijn. Dit is iets wat ik heb kunnen bijdragen in

databank in coronatijd van Dimence Groep waar je je

de gesprekken die ik voerde vanuit mijn huidige functie.”

het werk met de jongeren.”
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Dynamisch Op Weg
Werk-leerbedrijf Dynamisch Op Weg is in 2019
opgericht in samenwerking met ROC van Twente
en Maatschappelijke dienstverlening Stichting de
Kern. Het grote doel: schoolverlaters,
statushouders, of anderen die nog niet helemaal
klaar zijn voor een normale werkplek te laten
wennen aan werk. Dit onder begeleiding van een
job coach. Gemotiveerde, maar niet geschikte
kandidaten voor de infra krijgen binnen het
netwerk van Dynamisch op Weg een kans bij een
andere werkgever
https://dynamischopweg.nl/
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Ontsnappen aan contactarmoede

“Hoe ging je gesprek
met Pietje?”
We zijn nu bijna twee lockdowns verder en we missen meer dan ooit het live contact met onze intimi.
Dat is wel duidelijk geworden. Maar geldt dat gemis ook onze collega’s? Ja …we kunnen niet anders dan
dit toegeven. We missen die kwinkslag en een gezamenlijke lach tijdens een Multidisciplinair Overleg.
In Teams valt zoiets dood of leidt hooguit tot geforceerd gegrinnik. We missen de persoonlijke aandacht
ook bij het koffieapparaat. ‘Hoe ging je gesprek met Pietje?’, een vraag die via de mail heel anders
overkomt. En we missen het bemoedigende schouderklopje, die door geen smiley te vervangen is.

Hoogbejaarde in isolatie

Blaffende honden

We geven het toe, maar niet van harte. Want tege

Bij de pubquiz werden er teams gevormd die het in

lijkertijd zijn we enthousiast over de ontdekte digitale

kennis en tempo tegen elkaar moesten opnemen,

mogelijkheden. Ook willen we onszelf niet zien als

onder leiding van een coach. Deze coach had overigens

de hoogbejaarde in isolatie die, hunkerend naar

maar weinig in te brengen, en ook omdat het vereiste

knuffelcontact met de kleinkinderen, wanhopig uitroept:

tempo nogal eens ten koste ging van de kwaliteit

’Dit is geen leven, dan ga ik net zo lief dood!’ De Tender

hadden deze quizzen een redelijk hoog realiteitsgehalte.

(polikliniek van Transfore) bood ons een escape uit dit

De escaperoom (www.deverlorenherinnering.nl) betrof

dilemma door een digitale escaperoom en pubquiz te

een zoektocht naar de herkomst van een oud

organiseren. Die werd wegens succes meerdere keren

document dat een liefdesstory verraadde, en naar het

herhaald en er werd gretig op ingetekend.

hele verhaal erachter. Deze zoektocht was over twee
avonden verdeeld. Om deze tot een goed einde te
brengen was het noodzakelijk om sámen te puzzelen,
met ieders individuele inbreng. Hier zag je een andere
overeenkomst met de realiteit: Samenwerken en ieders
bijdrage serieus nemen, om zo een traject tot een goed
einde te brengen. Anders dan ‘live’ was dat hier
blaffende honden, kruipende kinderen en koffie

Contacthonger

“Anders dan ‘live’ was dat
hier blaffende honden,
kruipende kinderen en
koffie serverende partners
onze zoektocht nogal eens
verstoorden.”

Maar eerlijk gezegd, voor mij was het toch te weinig om
mijn contacthonger te stillen. Ik blijf gretig naar meer
quizzen en dergelijke, maar vooral naar de omgang
met mijn collega’s zoals tijdens ‘het oude normaal’
vanzelfsprekend was. Gelukkig ben ik niet zo wanhopig
dat ik roep: ‘dan ga ik net zo lief dood’; het zijn
wel collega’s.

serverende partners onze zoektocht nogal eens

Joop Verschuur

verstoorden, en dat we soms in de ‘freeze-stand’

Klinisch Psycholoog

kwamen als de verbinding problemen gaf.

Transfore
escapes realiseren, ook uit corona. En we ervaarden
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Schwung

dat het ‘schwung’ en energie geeft als je samen

Zo hadden we informeel contact met elkaar; digitaal,

aan hetzelfde werkt, ook ongeacht de uitkomst.

dus anders dan anders maar het voelde goed.

De teamsporter kent dat ook: ‘helaas verloren,

We ervaarden dat we als individu van waarde zijn en

maar wat een lekker potje!’ Voor ons welbevinden

dat we elkaar nodig hebben. Samen kunnen we

zijn zowel proces als uitkomst van belang.
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Verhaal kwijt willen of
behoefte aan een
gezellig praatje

In Zwolle regelen we het samen
Zwolle is een stad waar we voor elkaar zorgen.
Samenwerken zit in ons DNA. Ook in tijden van
crisis weten we elkaar te vinden. Initiatiefnemer
WijZ Welzijn slaat samen met Rotaract Club
Zwolle, SamenZwolle en Ontwerpstudio
Beeldprikkels de handen ineen om met het
oprichten van de kletslijn in deze lastige periode
klaar te staan voor Zwolse ouderen.

Beweging SamenOuderen
Op de hoogte blijven van alle activiteiten
voor ouderen in Zwolle? Vraag naar de
activiteitenagenda. Check het platform:
www.samenzwolle.nl/samenouderen of meldt u

In coronatijd kunnen Zwolse ouderen, die door de
coronacrisis weinig tot geen contact hebben met
de buitenwereld, terecht bij de SamenOuderen
Kletslijn. Ouderen kunnen de lijn bellen wanneer
ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze behoefte
hebben aan een gezellig praatje. Even de stem
horen van een ander geeft ouderen vaak weer
voldoende plezier om de dag door te komen.

aan voor de nieuwsbrief van SamenOuderen.

weer langzaam werden opgestart. In maart en april

ouderen. We hadden dagelijks een vaste beller.

werd er dagelijks gebeld.

Een milieuactiviste uit Zwolle. Alle collega’s zijn weer
op de hoogte van politieke ontwikkelingen etc.

leiden dat ouderen minder bezoek krijgen en soms ook

Wat waren de meeste vragen die
mensen hadden?

Is de hulplijn nu ook nog actief?

huishoudelijke hulp moeten missen. Als een bezoekje

De meeste mensen belden toch echt voor een

Hij is tijdelijk ‘on hold’ gezet omdat er niet meer werd

van de familie of van de hulp er niet in zit, dan wordt het

kletspraatje. Dus geen concrete vraag.

gebeld. Sinds de maatregelen weer zijn aangescherpt,

De maatregelen rondom het coronavirus kunnen ertoe

sinds september 2020, hebben we besloten om de

wel heel erg stil in huis. In tijden van onzekerheid komt
eenzaamheid vaak harder binnen en daarom is het

Misschien hebben jullie een leuke anekdote?

kletslijn weer te bemannen. We merken dat het aantal

goed om op een verantwoorde manier met elkaar in

Wat ik zelf grappig vond is dat er ook collega’s werden

telefoontjes nu achterblijft, vergeleken met de

contact te blijven.

gebeld door mannen die dachten dat de kletslijn een

eerste lockdown. Dit komt waarschijnlijk omdat veel

soort van sekslijn was. Dit kwam dan waarschijnlijk in de

activiteiten voor ouderen doorgaan. Daarnaast was

Hoeveel mensen hebben gebruik
gemaakt van de lijn?

zoekresultaten van Google naar boven als ze zochten op

er tijdens de lancering heel veel media-aandacht.

‘lekker kletsen’ of iets dergelijks.

Die is nu minimaal.

We hebben geen exacte aantallen. Tijdens de eerste

Ik heb zelf meerdere mensen gesproken die de lockdown

lockdown hadden we gemiddeld zo’n drie á vier

vergeleken met de tweede Wereldoorlog. Hierdoor heb ik

Niels Piëst,

telefoontjes per dag. Dit zwakte af toen de activiteiten

veel ervaringen en schrijnende verhalen gehoord van

Welzijnswerker WijZ
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“Soms voel ik me wel
eens een politieagent …”
“Ik begin vaak om 7:00 uur en start dan met mijn

fijn, maar het went ook wel weer. Ik ga vaak buiten

schoonmaakwerkzaamheden op de locatie: het

even een ‘luchtje scheppen’. Ik kreeg in het begin ook

schoonmaken van de algemene ruimtes, de kantoren

last van hoofdpijn, gelukkig is dat nu niet meer het geval.

en de toiletten.

Cliënten hoefden niet aangespoord te worden,

Om 8:00 uur ondersteun ik de cliënten bij het ontbijt.

ze gingen uit zichzelf ook een mondkapje dragen.

We hebben zo’n 22 cliënten die verblijven op deze

Op een gegeven moment zag ik wel dat sommige

afdeling. Daarna gaan we samen de woonkamer en de

cliënten telkens hetzelfde stoffen mondkapje droegen.

keuken opruimen. Cliënten doen veel zelf en ik help mee

Ik heb met de verpleegkundige besproken wat we

of stimuleer cliënten om hun taken uit te voeren. Ik doe

hiermee zouden doen. We spraken af dat we cliënten

samen met een cliënt de bestelling van boodschappen

bij binnenkomst in de algemene ruimtes een wegwerp

voor de afdeling en help en ondersteun, samen met

mondkapje aanbieden. Op deze manier weten we dat

mijn collega, de cliënten bij hun kameronderhoud.

het goed zit met het dragen van de mondkapjes.”

Daarnaast vind ik het belangrijk om ook regelmatig een
praatje te maken met cliënten. Cliënten waarderen dit

Anders dan anders, maar toch ook weer niet

enorm. Om 10:00 uur drinken we samen koffie. Hier is

Al met al vindt Jacqueline haar werk nog steeds erg

de verpleegkundige ook vaak bij aanwezig.”

leuk, ondanks de extra taken die ze erbij heeft gekregen.
Ze gaat nog altijd met veel plezier naar haar werk.

Handen wassen, handen wassen en nog
eens handen wassen

“Een tijdje terug was er iemand op locatie die misschien

Door het coronavirus zijn er extra regels waar

schoonmaak tijdelijk nog verder uitbereid. We moesten

Jacqueline nu rekening mee moet houden.

gedurende tien dagen dagelijks alle deurklinken,

Dat betekent dat zij en haar collega meer op moeten

toiletten, licht- en contactpunten vaker schoonmaken.

letten. “Een van mijn taken is het aandacht hebben

In de middag kwamen collega’s van Asito om dit nog

voor de hygiëne op de afdeling. In de afgelopen periode

eens te herhalen. Verder hebben we in de zorg een

rondom het coronavirus zijn we hier samen meer op

paar dingen aangepast in het huidige werk, bijvoorbeeld

gaan letten. We wassen veel meer onze handen en

dat niet iedereen tegelijk in de keuken aanwezig is. Er is

gebruiken veelvuldig de desinfectans. We werken met

maar één iemand in de keuken en deze persoon zorgt

handschoenen aan en dragen mondkapjes. We maken

er bijvoorbeeld voor dat iedereen ontbijtspullen krijgt.

de vergaderruimtes, tafels, medicijnkamer, handvatten

Dat is misschien anders dan anders, maar gelukkig is

en de toiletten vaker schoon. Soms voel ik mij wel een

de band met de cliënten nog precies hetzelfde. Ik ben

politieagent doordat ik cliënten regelmatig wijs op het

altijd blij geweest dat ik mijn werk kon blijven doen op

houden van afstand en het gebruik van desinfectans

de locatie.”

besmet zou zijn met het virus. Toen heeft Asito de

als ze de algemene ruimte binnenkomen.”

Jacqueline Kroezen-Boedrie is werkzaam als zorgondersteuner in het Team
Stadsklinieken in Almelo. Jacqueline werkt voor Asito en wordt door Dimence
ingehuurd als zorgondersteuner. Als zorgondersteuner zorgt ze voor de ‘platte
schoonmaak’ en begeleidt ze daarnaast cliënten bij de dagelijkse gang van zaken.
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Janneke Kools,

Mondkapje

Coördinator Beweging van Overvloed

Het werken met een mondkapje op is zwaar, dat heeft
ook Jacqueline ervaren. “Het kapje zit niet altijd even
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Claudia Flameling

Ideaal voor een

Secretaresse Impluz

pauzewandeling of
om even het hoofd

Thuiswerken vind ik heerlijk; voor mij geeft het een betere

leeg te maken

balans tussen werk en privé (gelukkig ben ik wel redelijk

na (te lang)

flexibel in mijn werkzaamheden). Afhankelijk van welke

beeldbellen.

werkzaamheden ik moet doen en wie er op dat moment
Uiteraard mis ik het

thuis is, zoek ik een plekje.

loopje naar de

Thuis op je
nieuwe werkplek

We hebben meerdere plekjes in huis om te

koffieautomaat, de

kunnen werken.

lunch verzorgd door

• Aan de keukentafel (administratieve werkzaamheden

de catering en nog meer, maar voor mij is (gedeeltelijk)
thuiswerken (indien mogelijk) zeker een blijvertje!

terwijl onze zoon heerlijk zijn eigen ding doet en op mijn
achtergrond een beetje ‘rommelt’).
• In de tuinkamer, lekker in het zonnetje in de relaxfauteuil
met de geluiden van buiten op de achtergrond (een
telefoongesprek, wat mailtjes wegwerken met de
laptop op schoot, etc).
• In de werkkamer, een echte concentratieplek met twee
beeldschermen (en er staat daar ook een bankje waar
je al liggend heerlijk je rug even kunt stretchen terwijl je

Karin Harsevoort

een telefoongesprek hebt).

GZ-psycholoog-i.o.t Psychotherapeut Jeugd ggz

• Daarnaast hebben wij het geluk aan de rand van De
Vijfhoek te wonen en daardoor binnen drie minuten in

Mijn werkplekkie thuis; een heerlijk kamertje met

het bos, de weilanden of tussen de koeien te lopen.

uitzicht op de tuin.
Ik kreeg een bos bloemen van mijn collega’s, nadat
ik positief getest was!
Toen werd mijn werkkamertje opeens ook de plek
waar ik in thuisisolatie was

.

Sabine Niehoff

van een zit-/stabureau waardoor ik actiever

Adviseur eHealth, Dimence Groep

ben in mijn houding. Daarnaast steek ik elke dag

Maar gelukkig was ik na ongeveer twee weken

kaarsjes aan en heb ik een plant neergezet.

alweer helemaal beter.

Gabriëlle Ardesch

Toen de wintertijd zich aandiende vond ik het een

Ook liggen mijn katten bijna dagelijks achter mij.

Ik ben GZ psycholoog in opleiding tot

Medewerker Informatievoorziening &

lastig idee om de hele dag op zolder te zitten, daar waar

Dit alles maakt dat ik nu met plezier naar mijn

Psychotherapeut bij Team Zwolle en het KIDZ team.

Control Dimence Groep

mijn werkplek is. Daarom heb ik mijn werkplek voorzien

werkplek ga iedere ochtend

Hierbij mijn thuiswerkplekje in een hoek in onze
woonkamer. Ik zit dus elke dag in de hoek, haha.
Prima voor elkaar, al zeg ik het zelf. Alles is zelf
aangeschaft, behalve de laptop

.

Maar ja, de woonkamer, het woord zegt het al. Ook hier
af en toe laat in de middag een man die thuiskomt en
op de bank ploft en begint te snurken of een dwingende
tiener die mij persé wat wil vertellen als ik midden in
een teamsvergadering zit.
Ach, dat thuiswerken heeft ook wel weer zijn charme.
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Rita Linde

Iris van Loenen

Ronald Plantinga

Klachtenfunctionaris

Stichting Transfore, secretaresse, afdeling Forence

Afdelingshoofd ondersteunende dienst
HRM Dimence Groep

Onderstaand mijn kleine fijne

Ik heb mijn thuiswerkplek zo knus mogelijk proberen te

thuiswerkplek. Boven mijn

maken, met uitzicht naar buiten.

Per 1 augustus ben ik begonnen bij de Dimence

laptopscherm zie je de bloemenbon

Ik heb van twee schragen, twee planken die nog in

Groep als afdelingshoofd. Ik heb daarvoor,

van HRM hangen, waar de vraag bij

de kelder lagen, en mijn make-up-klapstoel, een bureau

zeg maar, een anderhalf jaar sabbaticalverlof gehad

hangt een foto te sturen van hoe het

gemaakt in de woonkamer. Ik woonde tot twee weken

en was daarmee dan ook ‘van voor de corona’.

boeket een plaatsje op je werkplek

geleden in dit appartementje in Deventer en het had

Ik was totaal niet gewend om thuis te werken of

alleen een woon- en slaapkamer dus een kamer voor

te videobellen. Dagelijks met je collega’s aan de

Bovenop het planbord, nét buiten

een thuiskantoor zat er niet in. Het blijft wel nadelen

slag en intensief (live) samen de klus klaren.

beeld, staat het lieve hart-onder-de-

hebben; de kat vindt het nieuwe, hogere plekje in de

Mijn sollicitatie was via videobellen en dat was voor

riem chocoladedoosje van de

zon ook prettig, zoals je ziet. Ze trekt zich ook niet veel

mij wel een dingetje; ik was dat totaal niet gewend.

Dimence Groep.

aan van de laptop en mij als die toevallig in de weg zitten.

Nu weet ik al bijna niet beter; hoe snel kun je ergens

Rechtsachter in het hoekje zie je de

Na een tijd merk ik toch dat ik last van mijn nek krijg en

aan wennen

mand van mijn hond Sophie, die er

het is wat eenzaam overdag zonder collega’s. Maar nu

Het thuiswerken gaat goed! Omdat ons huis vrij

enorm van geniet dat ik thuis werk.

mijn vriend en ik, vanwege een verhuizing, tijdelijk in

groot is en onze beide dochters elders intrek

een stacaravan in het bos wonen, mis ik dit oude

hebben genomen en hun kamers hebben achter

plekje toch wel.

gelaten, hebben mijn partner en ik ieder een eigen

kreeg. Helaas, geen ruimte

.

.

werkkamer kunnen inrichten. Ik heb de zolder
gekozen, wat lekker rustig werkt en een mooi uitzicht
geeft als je even moet nadenken of juist even
gewoon voor je uit zit te staren. Ik mis wel het live
contact met collega’s, maar ik ga ervan uit dat dat

Patricia Otto

straks weer terug gaat komen. ‘Ieder nadeel heb z’n

Ondersteuner cliëntenraad

voordeel’, dat is nu ook het geval. Immers, de corona
heeft ervoor gezorgd dat het thuiswerken sneller is

Thuiswerken en je computermuis is kapot.

geïmplementeerd en dat sluit weer goed aan op de

Verdorie, dat werkt lastig!

huidige ontwikkeling waarbij werk en privé veel meer

Een paar dagen later staat ’s avonds om 19.30 uur

geïntegreerd kunnen worden.

een fietskoerier in Warnsveld voor mijn deur.

Vanaf mijn werkplek wens ik je veel werkplezier toe

Ben jij Patricia Otto? Ja, dat ben ik. Wat zou er in

op jouw thuiswerkplek!

het pakje zitten? Niks online besteld. Grapje van
mijn lief?
Spannend, openmaken en ...
Het is een computermuis!
Dank je wel Esther Scherjon, dat is nog
eens service.
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Ervaringsdeskundigheid in coronatijd:

“We kijken toch even
achter de voordeur”
Jakob en Peter merken als ervaringsdeskundigen van Transfore dat veel cliënten in de
coronaperiode meer aan het wiebelen zijn geraakt en zich gemakkelijker onttrekken aan zorg.
“In het begin ging het nog wel, want je kunt gerust stellen dat onze cliënten wel bekend zijn met
crisissituaties, … maar het duurt nu te lang.”

“Voor mensen die al gevoelig
zijn voor depressies, paniek
of angst, is deze coronatijd
absoluut niet gemakkelijk.”

“Voor mensen die al gevoelig zijn voor depressies, paniek

gemoedstoestand van de ervaringsdeskundigen zelf.

herkennen in de klachten, me daarin ook kan

of angst, is deze coronatijd absoluut niet gemakkelijk”,

Beiden missen het fysieke contact met collega’s.

verplaatsen, kan zeggen: ‘ik heb ongeveer het idee

weet Peter uit eigen ervaring. Jakob vult aan: “Je merkt

Even iets nabespreken of kunnen ventileren over een

hoe jij je op dit moment voelt’ en handvatten kan

ook dat de maatschappij allerlei eisen stelt. Bijvoorbeeld

cliënt, het tussen de bedrijven door over leuke dingen

geven om daar mee om te gaan.”

een mondkapje op in een supermarkt. Sommige jongens

hebben. Het zit er nu niet in. “Als je ’s ochtends vanaf de

snappen dat gewoon niet zo goed en raken hierdoor

bank de vergadering in gaat, minder de deur uit komt,

Echt even contact hebben

opeens in conflictsituaties.” Peter heeft de afgelopen

dan word je daar niet vrolijker van”, zegt Peter daarover.

Waar Peter nog wel veel beeldbelt, ziet Jakob de

periode een cliënt kunnen helpen die juist de supermarkt

Jakob probeert eerlijk aan te geven bij zijn collega’s dat

cliënten voornamelijk face-to-face. “Maar dan wel

niet meer in durfde en depressief thuis zat. “Dit kwam

hij het er zelf ook moeilijk mee heeft. “Dan blijkt dat veel

buiten en op anderhalve meter afstand. In het park

niet alleen door de corona, maar ook door de hoeveel

collega’s hetzelfde gevoel hebben. Alleen zij hebben niet

of op straat, zodat ik iemand kan zien en ruiken.

contact te hebben met een ander. Deze jongen dacht:

heid prikkels die hij ervaart. Ik vertelde hem dat ik, in de

die ziekte en geschiedenis die ik heb. Ik moet echt al mijn

Laatst sleepte ik zelfs samen met een client

de wereld is even op slot en er is niemand meer voor

tijd dat voor mij ook elke prikkel teveel was, dan een

vaardigheden inzetten om erbij te blijven. Daar schaam

vuilniszakken naar een container. Hij zat volop in

mij. Maar nu voelde hij dat dit niet waar is en dat hij

koptelefoon met muziek opdeed. Zo ving ik alle geluiden

ik me soms wel een beetje voor, want ja, ik ben toch

gebruik van verdovende middelen, we waren naar

er niet helemaal alleen voor staat. Ik ben er voor hem,

in de omgeving niet meer op en bleef ik in mijn eigen

hersteld? Maar ik ervaar dan ter plekke dat herstel een

zijn huis gegaan en zagen dat hij helemaal

en mijn collega’s ook.”

wereld. De cliënt had dat nog nooit gedaan, maar heeft

levenslang proces is. Werk is een goede afleiding.”

verwilderde en zijn huis besmeerde.
We hebben zijn huis opgeruimd en alle vuilniszakken

Elles Reusen,

meer uit. Dat is vaak het begin van andere stappen die

Uiteraard zorgen de heren er als professionals voor

in de gang gezet. Maar daar bleef het ook staan;

Communicatieadviseur

er te nemen zijn.”

dat hun gemoed geen invloed heeft op de kwaliteit van

hij kon er zich niet toe zetten om naar buiten te gaan.

Transfore

behandeling en ondersteuning. Peter denkt juist dat,

Daarom heb ik gezegd: “Kom, we doen het samen.”

Invloed op gemoedstoestand

doordat hij situaties herkent, dit het gesprek voor de

Dat was voor hem eigenlijk een soort uitje. Dan merk je

De coronaperiode heeft ook invloed op de

cliënten wat aangenamer maakt. “Dat ik me kan

dat iemand het gewoon nodig heeft om echt even

mijn tip wel uitgeprobeerd. Nu gaat hij de deur weer wat
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Catering binnen de Dimence Groep:

“Onze reguliere werkzaam
heden vielen stil, maar we
kregen er andere voor terug …”
Jolande Broens is teamleider catering binnen de Dimence Groep. Door de maatregelen moesten
restaurants sluiten. Hierdoor zijn de werkzaamheden van de medewerkers erg veranderd. Jolande
vertelt hoe ze dit samen hebben opgelost en toch aan het werk bleven.

“Voor de meeste medewerkers stond het reguliere werk

afdelingen. Zo waren er teams die virtueel wilden

stil. In Westerdok in Almelo werden de avondmaaltijden

borrelen en voor alle teamleden hebben we een gezellig

voor de cliënten nog wel verzorgd door onze

borrelpakketje samengesteld om hier thuis achter hun

medewerkers. Medewerkers van andere locaties

scherm van te genieten.

hebben andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben
zij collega’s in de centrale keuken geholpen. Zij bereiden

Aangezien er door de crisis veel meer webinars werden

de maaltijden voor klinische opgenomen cliënten. Deze

georganiseerd, zijn wij ook in dit project betrokken

werkzaamheden waren ons natuurlijk al bekend, maar

geraakt. Naast dat er webinars zijn georganiseerd voor

we hebben ook andere afdelingen geholpen waarvan

de eigen organisatie, werden ruimtes ook extern

we de werkzaamheden niet goed kenden. Zo was de

verhuurd. Zo is er in de Steerne een diploma-uitreiking

afdeling Transport bezig met het opslaan en vervoeren

gestreamd. De technische kant wordt verzorgd door

van verschillende beschermingsmiddelen voor de regio

Out of the Box TV. Zij hebben een camera-opstelling

Oost-Nederland (zie pagina 23). Deze kwamen in grote

gemaakt voor aankomende webinars. Wanneer dit een

verpakkingen binnen en moesten verdeeld worden in

standaard opstelling betreft, gaan wij dit ook verzorgen.

kleine pakketjes. Daar hebben wij mee kunnen helpen.

We krijgen er dus nieuwe technische werkzaamheden

▲ De Steerne op een zomerse dag 2019

bij, maar dat vinden we juist heel leuk.
Toen de versoepeling van maatregelen kwam, mochten
wij gelukkig wel weer open. We waren open voor take

Wij hopen dat we na corona een mooie balans vinden

away en voor vergaderingen die er op afspraak

tussen het werk in de catering en het technische

gehouden konden worden. Helaas kwamen er vrij snel

gedeelte bij het ondersteunen van de webinars.”

weer nieuwe maatregelen, waardoor we opnieuw de
deuren moesten sluiten. Vergaderingen konden wel

Roos Huisman,

doorgaan in kleinere groepen. Daarnaast zijn we ook

Communicatiemedewerker

bezig geweest met het maken van pakketjes voor

Dimence Groep
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Natuur voor zorg

Zijn we de
verbinding
met de natuur
kwijtgeraakt?
In deze rare coronaperiode
zitten velen van ons veel binnen.
Maar als het even mooi weer is,
trekken we er op een vrije dag
graag op uit, de natuurgebieden in.
In colonne wandelen we door
het bos of over de hei. Soms tot
irritatie van de natuurbeheerder
of boswachter die zich afvraagt of
de natuurgebieden niet teveel
verstoord worden.
Een bijzonder fenomeen.

Als projectleider bij IVN

plekken. Ons dagelijks leven speelt zich vooral binnen af,

Natuureducatie doet me het

binnen vier muren, achter beeldschermen en glas.

aan de ene kant veel deugd

Veel kinderen weten niet waar de melk vandaan komt

dat de natuur in deze tijd

of hoe een tomaat groeit. Kinderen groeien op in een

hernieuwde belangstelling heeft.

tijdsgewricht waarin de verbintenis met de natuur, met

Onze centrale missie is tenslotte

moeder aarde, gemakkelijk uit het zicht verdwijnt en niet

‘mensen betrekken bij natuur’.

meer ervaren wordt.

De Groene Bovenkamer
Om binnen Dimence Groep meer gebruik te
maken van de positieve effecten van natuur
en gezondheid op mentale gezondheid en
welzijn is de beweging De Groene Bovenkamer
gestart. Een beweging die bouwt op de
energie en initiatieven van patiënten, cliënten
en medewerkers rondom dit thema en die
ondersteund wordt door IVN.Wit u de
nieuwsbrief over De Groene Bovenkamer
ontvangen? Stuur dan een email naar
deeljeovervloed@dimencegroep.nl en wij
zorgen dat u regelmatig op de hoogte
wordt gehouden.

We willen mensen juist natuur
laten beleven, leren ervaren dat

Natuur in de zorg

we onlosmakelijk onderdeel zijn

De laatste jaren werk ik voor IVN vooral op het thema

van de natuur en daarmee

Natuur en Gezondheid: wat kan groen doen voor ons

iedereen stimuleren beter voor

welbevinden, wat kunnen groen en natuur betekenen

onze aarde te zorgen. De zorg

voor de zorg? Een voorbeeld is ons programma Grijs,

voor de aarde is iets wat mij

Groen & Gelukkig, waarin we samenwerken met de

in mijn dagelijks leven veel

ouderenzorg. Het viel me op hoe weinig onze ouderen

bezighoudt en de natuur is

naar buiten kunnen (was geen plek of personeel voor)

daarin een inspiratiebron.

en hoe armzalig saai de binnenruimtes of tuinen rond

Aan de andere kant vraag

de zorginstelling soms zijn. Vaak is de inrichting van de

ik me echter ook af of die

buitenruimte en de inzet van planten een sluitpost.

Programma Overijssel

colonnes naar de natuur

De werkdruk in de zorg is enorm en voor medewerkers

In Overijssel zijn we dit jaar gestart met een nieuw

trekkende mensen nu een teken

die niet van nature al iets met groen en natuur hebben,

programma waarmee we samen met de zorgsector,

zijn van een veranderende

voelen innovaties op dat vlak al snel als een verzwaring.

ook de Dimence Groep, kunnen werken aan

visie van mensen op natuur.

En eh… draagt het dan echt wel wat bij?

vergroening. Samen met de provincie Overijssel

Is het besef dat natuur

Ja dus. In de wetenschap is er toenemende aandacht

kunnen we de zorg ondersteunen in het realiseren

essentieel voor ons is, echt

voor de helende werking van natuur. Een toenemende

van een groenere zorgomgeving en in de ontwikkeling

doorleefd en doorgedrongen?

hoeveelheid onderzoek toont aan dat een natuurlijke

van groene interventies.

Of is onze trek naar natuur

omgeving en natuurervaringen een positieve bijdrage

gewoon een gevolg van het feit

leveren. Wandelen in de natuur, uitzicht op een groene

Gaat deze periode ons helpen om onze band met

dat we toch nergens anders

omgeving (zelfs een poster helpt) hebben daadwerkelijk

natuur duurzaam te herstellen? Ik weet het niet zeker,

naar toe kunnen?

invloed. Google maar eens op Nederlandse onder

maar kansen biedt deze tijd wel!

Ik heb in mijn werkzame leven

zoekers als Jolanda Maas, Agnes van den Berg of

in zowel de ontwikkelings

Karin Tanja Dijkstra. Wetenschapsjournalist Mark Mieras

Peter Mol,

samenwerking als in de ‘groene’

zette dit jaar in de whitepaper ‘Wat natuur voor je

Projectleider IVN

sector vaak ervaren dat velen

doet’ nog eens de meest recente onderzoeksresultaten

van ons, in ieder geval in het

op een rijtje.

rijke westen, de binding met de
natuur zijn kwijtgeraakt.
We leven met steeds meer
mensen in steden, dicht bij
elkaar, op vaak versteende
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“Misschien sluit het
kleinschaligere aanbod
juist wel beter aan bij
sommige cliënten.“

“Onze visie op zorg is gelukkig
overeind gebleven”
Yvonne werkt als psychiatrisch verpleegkundige
op Tollerink, een klinische afdeling op het terrein
van Brinkgreven. Ze vertelt hoe zij in het team
de afgelopen periode samen met de cliënten
hebben ervaren. Dat het zoeken was naar de
juiste manier van zorg verlenen en dat ze,
ondanks alles, hun best hebben gedaan te
blijven zoeken naar mogelijkheden.

voor veel cliënten helaas soms moeizaam.

Trots en dankbaar

Het team fungeert soms als netwerk van de client

Ondanks dat het niet altijd makkelijk was voor het team,

waardoor het gemis van sociale contacten buiten

zijn ze in staat geweest om te blijven kijken naar

de deur er niet altijd is. Maar er waren ook mooie

mogelijkheden in deze crisissituatie.‘”Onze visie is gelukkig

gebeurtenissen in de afgelopen periode.

overeind gebleven. We blijven verder kijken dan onze

Zo vertelt Yvonne ons het volgende verhaal.

neus lang is. De feestdagen staan voor de deur. Eerder

“De kapel op het Brinkgreven terrein was dicht omdat

vierden we dit groots met alle cliënten. Nu zoeken we

de ruimte te klein was om cliënten te ontvangen.

naar kleinschalige mogelijkheden binnen de woningen,

Omdat de kerk erg belangrijk voor een cliënt was,

het eigen huishouden. Dit betekent dat feestdagen in

ging hij ‘op eigen houtje’ naar de grote Sint Nicolaaskerk

huiselijke sfeer wordt gevierd, zoals bij iedereen het

in Schalkhaar. Dat was wel even wennen; een uur

geval is. Cliënten die we eerder niet hoorden over de

stilzitten kende hij niet. Hij was gewend in en uit te

feestdagen vragen nu juist of er nog iets georganiseerd

lopen in de Kapel op het terrein, maar dat kon hier niet.

wordt. Misschien sluit het kleinschaligere aanbod juist wel

Hij hield vol en inmiddels is hij in staat de dienst stilzit

beter aan bij sommige cliënten.“

als het toch uitbreekt op onze locatie, op welke plek

tend bij te wonen. En hij wordt door de gemeente met

moeten cliënten dan in quarantaine en hoe kunnen

open armen ontvangen. Een succes waar de gang

Testen

we deze cliënten zo optimaal mogelijk verzorgen?

richting de maatschappij toch mooi is gelukt”,

Verder zijn sommige collega’s getest. Dat betekent dat

Voor sommige cliënten was het lastig om zich te

aldus een trotse Yvonne.

ze thuis moesten blijven. Yvonne: “Het is fijn te merken
dat we de openstaande diensten snel weer kunnen

houden aan de maatregelen zoals afstand houden en

Wat komt er op ons af?

extra hygiëne toe te passen. We hebben tijdelijk een

Thuiswerken is voor iedereen

oplossen met elkaar. Belangrijke ontwikkelingen voor

woning ingericht voor mensen die hier moeite mee

Cliënten konden niet meer naar de dagbesteding op

cliënten zoals overplaatsingen konden gelukkig ook

hadden. Er was een vaste verpleegkundige die de

het terrein. Na aanleiding van de persconferentie

doorgaan. Verder ben ik dankbaar dat ik mijn werk heb

zorg verleende. Inmiddels is die woning niet meer zo

waarin onder andere gesproken werd over zoveel

kunnen blijven doen. Ik hou mij aan de regels en heb mijn

ingericht en houden cliënten zich zo goed mogelijk zich

mogelijk thuiswerken, kwam het team op het idee

sociale netwerk op een lager pitje gezet omdat ik met

aan de regels.”

om de centrale ruimte in het Dorpshuis op Tollerink in

kwetsbare mensen werk. Inmiddels zijn ook al wat

te richten als een ‘thuis werkplek’. Het WLC kwam naar

cliënten getest, hebben cliënten in quarantaine gezeten
en verliep dit achteraf gezien prima!”

Yvonne blikt terug. “In het begin waren we allemaal

Meedoen in de maatschappij gaat gelukkig
gewoon door

Tollerink toe en cliënten werken nu thuis. Op deze

voorbereiden. We hebben veel discussie gevoerd in
ons team over de beschermende middelen; op welke

Hoewel het team het belangrijk vindt dat cliënten

veel mensen belangrijk.

manier en wanneer we deze moesten inzetten. Wat

aansluiting vinden in de maatschappij, verloopt dit

zoekende, we wisten niet waar we ons op moesten
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manier kon dagbesteding toch doorgaan. Dat is voor
Janneke Kools,
Coördinator Beweging van Overvloed
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Maar goed, hoe graag ik ook gewoon een ouderwets gezellig faceto-face sollicitatiegesprek wilde voeren: het ging nou eenmaal
digitaal. Dus daar zat ik dan met m’n goede gedrag een aantal keer
voor de camera, nette blouse van boven en trainingsbroek plus
sloffen van onderen. En hoe relaxed dat op een zekere manier
ook was, het kon niet op tegen iemand in persoon ontmoeten.
Voor een mensenmens zoals ik - en vast velen met mij - is het erg
lastig te ‘connecten’ met gesprekspartners door een scherm.
Op de één of andere manier kwamen gesprekken gewoon niet

Lockdown geeft boost
aan online behandelen

lekker op gang en begon ik me toch af te vragen hoe dit nou verder
moest zo. Maar, mijn geluk bleek nog niet helemaal op te zijn.
Het goede nieuws kwam: ik werd uitgenodigd voor een gesprek
bij Dimence en als kers op de taart: het gesprek was face to

Tijdens de intelligente lockdown in maart zijn onze hulpverleners massaal online gaan behandelen. Om op
afstand hulpverlening door te kunnen zetten of op te starten; om er te zijn voor de patiënten. Al met al kunnen
we bij de Dimence Groep trots zijn op de hulpverlening die, ondanks corona, toch door kon gaan. Dat ging niet
zonder slag of stoot. Zowel voor patiënten als voor hulpverleners was het wennen. En dat is het nog steeds.

face! Yes! De ochtend van mijn sollicitatie vergat ik bijna mijn
trainingsbroek om te ruilen voor iets geschikts, maar hup daar ging
ik, weer echt mensen ontmoeten. Toch, eenmaal op kantoor merkte
ik ook daar dat corona overal toeslaat. Geen handen schudden, in
een driehoeksopstelling rondom een tafel zitten, je stoel dichterbij
schuiven, maar deze direct terugschuiven, omdat je anders geen

“Ik mis non-verbale signalen via
het beeldscherm, omdat ik alleen
het hoofd van iemand zie.”

Toen we begin dit jaar met z’n allen in
deze coronatijd terechtkwamen en ik
een paar maanden later besloot mijn
vorige dienstverband niet te verlengen,
betekende dit dat ik – net als vele
anderen – in een nieuwe situatie
belandde: solliciteren in coronatijd. Veel
bedrijven en organisaties in zwaar
weer, een drastische vermindering in
het aantal banen en hoe ga je
überhaupt een baan vinden als je bijna
nergens op kantoor langs mag komen?
Je wilt toch de sfeer van je potentieel
nieuwe werkplek ontdekken?
Misschien al wat ‘nieuwe’ collega’s
ontmoeten en eigenlijk ook wel alvast
de koffie proeven?
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(quote hulpverlener)

anderhalve meter afstand houdt. Het blijft tot op de dag van

Solliciteren
in coronatijd

Online hulpverlening
Dimence Groep 2020 %

vandaag iets onnatuurlijks, op echte afstand leven van elkaar.
Dimence Groep zet al enkele jaren in op het verbeteren
Als we dan een stukje doorspoelen komen we bij mijn eerste

van zorg door de inzet van technologische hulpmiddelen

werkdag bij Dimence. Geen verplicht thuiswerken, want ik werd

en corona heeft ervoor gezorgd dat dit een enorme boost

op kantoor verwacht en op locatie ingewerkt: fantastisch! En ik kan

heeft gekregen. Het heeft de deuren geopend naar het

niet anders dan oprechte complimenten geven aan mijn collega’s.

zoeken naar nieuwe manieren van hulpverlening en vaak

Ondanks alle omstandigheden hebben zij bewezen dat je - zelfs

is dat online. Het roept ook vragen op en daar zijn we als

met afstand - nog steeds ontzettend warm verwelkomd kan

organisatie, samen met onze samenwerkingspartners,

worden. En dat was een fijne ervaring, aangezien solliciteren voor

hulpverleners en patiënten mee bezig. Ook in de media

sommigen al een lastige opgave, laat staan dit te moeten doen in

is volop aandacht voor online hulpverlening en wat dit

een tijd waarin velen het liefste zo min mogelijk met anderen in

betekent. Soms werkt de technologie nog niet zoals we

contact komen. En wat is solliciteren als dit niet vooral gaat om

eigenlijk zouden willen. Soms lukt online hulpverlening via

contact maken en de juiste verbinding met anderen zoeken?

het beeldscherm heel goed. Wat maakt dat het de ene

12,4

1,2

januari

worden meer ingezet, maar houden we dit vast en is

anderhalve meter afstand niet hoeft te betekenen dat we

de patiënt hier ook echt bij gebaat?

uit verbinding zijn met elkaar. Juist nu is die verbondenheid

We gaan in ieder geval met een open mindset verder

belangrijker dan ooit. Wees verantwoordelijk, blijf gezond en pas

onderzoeken en kijken hoe wij onze zorg nog verder

niet alleen goed op jezelf, maar ook op elkaar. Dan komen we

kunnen verbeteren.

% = alle clienten van Dimence Groep

“Door online, vaker, korte
contacten te hebben met mijn
patiënt, heb ik het gevoel dat ik
meer en beter in contact ben.”
(quote hulpverlener)

Sabine Niehoff, Beleidsadviseur e-health Dimence Groep
Gillian Huijsse, Stafadviseur Onderzoek en Innovatie

Teamsecretaresse Dimence

Dimence Groep
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online modules

samen – solliciterend of niet – goed deze rare tijd door.
Lynn de Groot

mei

beeldbellen

keer wel lukt en de andere keer niet? Online modules
Ik hoop dat door dit verhaal te delen we ons beseffen dat

10,7
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Wat zijn volgens jou de belangrijkste verschillen
tussen het geven van een ‘fysieke’ en een
digitale training?

Feedback van een deelnemers aan
de blended online MHFA-cursus

“Allereerst is de manier van contact maken en houden

professionele rol, maar eigenlijk voor ieder mens

met elkaar een groot verschil.

in onze samenleving. Het maakt duidelijk dat iets

Het heeft me positief verrast dat er ook via het scherm

niet altijd hoeft te zijn, zoals je op het eerste oog

vrij snel een gevoel van verbinding in een groep kan

ziet (of zoals je zelf invult). Het laat je ook

ontstaan. In online trainingen kun je natuurlijk ook veel

nadenken over jouw eigen handelen en reikt

verschillende werkvormen toepassen en zijn er allerlei

handvatten aan om niet handelingsverlegen te

creatieve mogelijkheden om een online training

zijn. Daarnaast kan deze cursus bijdragen aan het

dynamischer te maken. Maar je zit toch veel op je stoel

doorbreken van het stigma rondom psychische

achter je beeldscherm. Bij de online MHFA-training doen

problemen. De trainer had een warme

deelnemers meer zelfstudie dan bij de fysieke training.

persoonlijkheid waarbij merkbaar was dat zij veel

Daardoor nemen zij met meer basiskennis deel aan

ervaring heeft rondom de behandelde

de online bijeenkomsten en kun je dus sneller de

onderwerpen. Zelfs via het beeldscherm zorgde

diepte in gaan.“

zij ervoor dat we als een groep konden

“Ik vond het een zinvolle cursus, vanuit een

▲ Marleen Bosch, trainer Impluz

deelnemen aan de cursus.”

Razendsnel gedigitaliseerd
trainingsaanbod succes

In trainingen is vaak het oefenen en aanleren van
vaardigheden een belangrijk onderdeel, hoe doe
je dat digitaal?

Mental Health First Aid (MHFA)

“Ik vind het heel mooi om te zien hoe ook in de online
cursus kan worden geoefend met casuïstiek en met

MHFA is een cursus die deelnemers leert eerste hulp

het daadwerkelijk voeren van het gesprek. Het is wel

te bieden aan mensen met psychische problemen.

mijn ervaring dat oefenen meer ontspannen gaat als

De cursus is voor iedereen die in zijn of haar omgeving

je tegenover elkaar zit, dan wanneer je naar een

Impluz is de gezamenlijke ‘innovatiemotor’ van
WijZ, de Kern en Jeugd ggz. Impluz verzorgt onder
andere preventiewerk en cursussen. De
coronapandemie heeft veel invloed op de manier
waarop ze die vormgeven.

mogelijkheden van het geven van een online training.

beeldscherm kijkt. Tegelijkertijd is dit ook voor een groot

Bovendien merken we dat ook de deelnemers vlot

deel de realiteit waar we nu in leven. We hebben veel

handigheid krijgen in het volgen van een online training.

meer contact via beeldscherm dan live, dus ook dat

in aanraking komt met mensen met psychische pro
blemen en niet goed weet hoe te handelen. Dit geldt
zowel voor de privé-omgeving als in de werkomge
ving. In de praktijk zien we dat aan de cursus veel

oefenen heeft weer zijn voordelen.”

professionals en vrijwilligers deelnemen die in hun

Marleen Bosch is trainer bij Impluz en verzorgt de cursus

functie regelmatig te maken krijgen met mensen met

Waar de trainers van Impluz normaliter stad en land

jaar als trainer. Meestal op het gebied van persoonlijke

afreizen om cursussen te geven, groepen te trainen of

ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling. Sinds begin van

Hoe zie jij de toekomst voor het geven van fysieke
en digitale trainingen, als we geen beperkingen
meer hebben door Covid-19?

lespakketten op scholen aan te bieden, moesten we

dit jaar geeft ze ook de cursus MHFA.

“Mijn persoonlijke ideaal zou zijn dat we beiden

buurtbemiddeling, politieagenten, leraren etc.

aanbieden. Voor sommigen is het volgen van een

Door het volgen van een MHFA-cursus vergroten

cursus in vier dagdelen te belastend in de tijd en is het

zij hun kennis en ontwikkelen ze vaardigheden om

overgeschakeld naar digitaal thuiswerken en hebben

Hoe heb jij de omschakeling naar digitaal werken,
digitaal overleggen en digitaal trainen ervaren?

niet te combineren met hun werk of andere bezigheden.

deze situaties optimaal tegemoet te treden.

veel van onze producten vertaald naar digitale versies.

“Het was in eerste instantie even wennen, we moesten

Dat is dan een reden om niet aan de cursus MHFA

Daardoor zijn onze cursussen gelukkig gewoon

allemaal onze weg hierin vinden. Dat geldt zowel voor de

(op locatie) deel te nemen. Als we hen dan online de

beschikbaar en kunnen we ze honderd procent

deelnemers als voor mijzelf en natuurlijk ook voor mijn

cursus wél kunnen aanbieden dan vind ik dat we heel

coronaproof worden geven. Onze trainers zijn digitaal

collega-trainers. En dan vind ik het mooi en opvallend

veel bereiken met een groep die de cursus anders niet

zeer ervaren en kennen de interactieve en creatieve

om de flexibiliteit van iedereen daarin te ervaren.

zou volgen.“

Mental Health First Aid (MHFA). Ze werkt ongeveer vijf

opeens achter een beeldscherm gaan werken met onze
groepen. We zijn dit jaar dan ook bijna volledig

psychische problemen. Denk hierbij aan welzijns
werkers, medewerkers van de sociale wijkteams,
consulenten van woningbouwverenigingen, vrijwillige

Meer informatie? Ga naar www.impluz.nl of
mail naar info@impluz.nl
Folkert Hilarides,
Projectleider Impluz
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Alternatieve huisbezoeken

Vitaal & Veilig Thuis in coronatijd
Door COVID-19 zijn de huisbezoeken van Vitaal & Veilig Thuis van maart tot en met eind augustus stil komen
te liggen. Omdat er geen huisbezoeken mogelijk waren, is als alternatief besloten om de mensen die een
huisbezoek hadden gehad te bellen met de vraag; hoe is het nu met u? Kunnen wij nog iets voor u betekenen?
Dit is goed ontvangen door de meeste ouderen. Zo goed dat we ook na coronatijd dit gaan voortzetten.

Een aantal voorbeelden van het nabellen.

ouderen. We hebben de vragenlijst aangepast en er
is een eigen vragen- en registratiesysteem ontwikkeld.

Hoe een leven kan veranderen in een jaar

Doorverwijzingen worden direct teruggekoppeld in hetzelfde

Dhr X gesproken. Het gaat goed met hem. Met zijn vrouw

systeem. In augustus hebben we het registratiesysteem

gaat het minder. Zij heeft veel pijn in de rug. Het is

gelanceerd. Ook het nabellen wordt nu een vast onderdeel

waarschijnlijk een tumor in haar darmen. Mevrouw slaapt

van ons werk. Deze nazorg is erg belangrijk omdat een

veel, heeft een morfinepleister gekregen voor de pijn.

leven er na een jaar weer heel anders kan uitzien.

Kinderen doen boodschappen en kijken goed om naar hun

Dat laten sommige voorbeelden duidelijk zien.

ouders. Af en toe kunnen ze videobellen. De Thuiszorg en

“Je ziet elkaar op een
erg kwetsbaar moment”
Jolande en Tineke zijn coronatester geworden
binnen onze organisatie. Er is namelijk een teststraat
opgericht om medewerkers en cliënten te kunnen
testen op corona. In het dagelijks leven werkt
Jolanda fulltime bij Dimence. Vier uur per week zet
zij zich in voor de ondernemersraad en de andere
uren werkt zij in het team High & Intensive Care (HIC)
op locatie Rielerenk. Aan het begin van corona
heeft Jolande ook op de afdeling gestaan waar
coronapatiënten vanuit heel de organisatie naar
toe kwamen (zie pagina 16 voor het artikel over
die afdeling). Vanuit haar functie daar is zij gevraagd
om ook coronatester te worden. Tineke werkt als
verpleegkundige met ervaringsdeskundigheid in een
flexpool. In de tijd van de Mexicaanse Griep heeft zij
stage gelopen op de afdeling infectieziektebestrijding
bij de GGD. Vanwege haar interesse rondom dat
onderwerp heeft zij zich aangemeld als tester.

▲ Jolande (l) en Tineke (r) in actie.

dat wel heel spannend. Op dat moment zijn onze teams
ook door elkaar gegooid waardoor je niet alle collega’s
even goed kende. Een van deze ‘nieuwe’ collega moest
ik testen en ik zag en voelde zijn angst. Hij sprak dit ook uit
en toen heb ik geprobeerd hem op z’n gemak te stellen.
Ik kan de angst niet wegnemen, maar door aan te geven

de huishoudelijke hulp komen nog gewoon. Dit vindt

We zitten niet stil en werken ondertussen verder aan de

meneer ook erg prettig omdat hij nu mantelzorger is.

voorbereidingen voor alternatieven voor de huisbezoeken,

We hebben hem de Kletslijn geadviseerd. Ook steunpunt

informatiepunten, zingeving, valpreventie in Zwolle

Uitdaging

Jolanda en haar collega ook wat positiefs gebracht. “Op

mantelzorg hebben we onder de aandacht gebracht.

en de uitrol in nog meer wijken en gemeenten.

Hoe was het voor Jolanda en Tineke om dit te doen?

de werkvloer hebben wij het gehad over de situatie. Hij

Jolanda: “Ik vond dit leuk en interessant om te doen.

stelde zich op het moment van de test erg kwetsbaar op

Marloes Holterman,

Het was allemaal nieuw en daar hebben we ook uitgebreid

en door dat moment hebben wij het op de werkvloer ook

Projectleider Vitaal & Veilig Thuis, Wijz Welzijn

Dat stelt hij erg op prijs en zal hij gebruik van gaan maken.

Succesverhaal nabellen

dat het helemaal niet gek is om tranen in je ogen te krijgen
probeer ik wel de rust te bewaren.” Deze ervaring heeft

een training over gehad in het Deventer Ziekenhuis.

over hele andere gesprekken gehad. Hierdoor hebben we

Na een attack kwam mevrouw de deur niet uit en had ze

Hierbij hebben we naast een duidelijke en goede uitleg

elkaar in een stel tempo goed leren kennen.”

een scootmobiel gekregen. Eerst een te lichte, daarna een

hoe we de tests af moesten nemen ook fysiek getraind

te zware. Nu is mevrouw angstig, waardoor ze de deur

op personen om te zien waar we nog extra rekening

Humor

bijna niet meer uitkomt. Na het telefoongesprek is er, met

mee moeten houden.” Tineke: “Ik heb vooral aangeboden

Jolanda en Tineke doen dit werk natuurlijk niet alleen.

goedkeuring van mevrouw, Habito Ergotherapie gebeld.

om de collega’s die hier mee bezig waren te ondersteunen

Jolanda: “De sfeer onder de collega-testers is heel goed.

Kort daarop gingen ze bij haar op huisbezoek. Dat deden

op het coördinerende vlak. Ik test ook zelf mensen maar

We moeten er natuurlijk wel elke keer wat van maken en

ze buiten in verband met de coronacrisis. Ze hebben haar

houd mij ook bezig met het maken van bijvoorbeeld

we proberen dat altijd met humor te doen zodat we veel

scootmobiel-les gegeven met anderhalve meter afstand.

handleidingen. Toen de sneltests binnen kwamen was de

met elkaar kunnen lachen.” Tineke: “Het is heel gezellig. We

Mevrouw is blij dat ze nu weer op pad kan en weer

handleiding in het Engels. Deze heb ik in het Nederlands

lachen heel wat af. Ook met collega’s die juist getest

vertrouwen heeft in haar scootmobiel.

vertaald zodat iedere tester kan begrijpen wat hij/zij moet

worden. Als er een collega binnenkomt die getest moet

doen. Op dit moment werk ik al mijn uren op de testpost.”

worden hoor je een tester wel eens roepen: “Ah die wil ik

Andere werkwijze

even onderhanden nemen”. De sfeer is fijn onderling. “

Corona heeft ons dus ook wat positiefs gebracht.

Kwetsbaarheid

Ondertussen heeft het team van Vitaal & Veilig Thuis een

Als je coronatester bent houdt dat ook in dat er collega’s

Roos Huisman,

langskomen voor een test. Jolanda: “In het begin vond ik

Communicatiemedewerker Dimence Groep

▲ Team Vitaal & Veilig Thuis vóór corona

andere werkwijze ontwikkeld voor de benadering van
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geeft ze aan. “Met collega’s en cliënten wisselen we

dat mensen flexibel zijn en vaak uiteindelijk ook zelf iets

ideeën uit die we kunnen inzetten; bijvoorbeeld meer

kunnen bedenken om het vol te houden. Zo blijven we

wandelen, luisterboeken, digitale ondersteuning waar

leren van elkaar!”

kan, de weggeef winkel. Wat ik enorm bewonder bij de
cliënten is hoe ze het kunnen volhouden in deze moeilijke

Janneke Kools,

tijd. De afgelopen periode heeft veel invloed gehad op

Coördinator Beweging van Overvloed

het psychisch welbevinden. Toch hebben we ook gezien

“Meer verbinding op maat is
iets waar ik nu echt op let”
Nicolien Nagelhout, Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige (SPV) in opleiding, werkt bij het
FACT (ambulant) team Steenwijk. Ze zou in maart
beginnen met haar opleiding, maar die werd
uitgesteld naar september. Inmiddels is ze
begonnen met de opleiding, deels online. We staan
stil bij de veranderingen die er in de afgelopen
periode op haar af zijn gekomen.

Maatwerk
Cliënten reageerden verschillend. Sommige cliënten
merkten weinig verschil, het leven was niet anders dan
normaal wat ook gelijk heel schrijnend is. Andere cliënten
hadden het heel moeilijk en voelden zich beperkt.
“Wat ik van de afgelopen periode heb geleerd, is dat
ik nu veel meer kijk wat iemand nodig heeft in het contact.
Hoe en op welke manier kunnen we de verbinding blijven
houden? Dan blijkt dat we veel meer mogelijkheden hebben

Tijd voor wat anders

om contact te houden. Meer verbinding op maat is

Anders werken

iets waar ik nu echt op let. Beeldbellen werkt echt niet

Nicolien was net gestart in het FACT team toen de eerste

voor iedereen, maar dan zijn er nog genoeg andere

lockdown plaatsvond. Ze leerde hoe ze haar agenda

mogelijkheden die ik in overleg met cliënt kan inzetten.”

Ontsnap uit je eigen dorp

moest inrichten en hoe ze zo efficiënt mogelijk kon werken.
Ineens was alles anders. Nicolien blikt terug: “We moesten

Thuiswerken met kinderen

vanuit huis en op afstand gaan werken. Alle contacten

Nicolien had nog geen thuiswerkplek. Dat heeft ze inmiddels

gingen telefonisch of via beeldbellen. Dit was wennen;

gerealiseerd. “Ik kwam er al snel achter dat thuiswerken

telefonisch onthoud ik dingen minder goed als in een face-

met kinderen niet ideaal was en zeker niet makkelijk.

to-face contact. Dus ik schreef dingen op. We hadden

Ik ben sneller afgeleid en zit in mijn eigen ‘bubbel’. Op mijn

afgesproken dat we cliënten alleen voor ‘bloed en spoed’

werk kan ik even naar een collega toe lopen om iets te

zagen. Maar wat is bloed en spoed? We kwamen erachter

bespreken. Thuis reflecteer ik met mijzelf. Ik probeer er

dat we soms beter een cliënt konden zien, om instabiliteit

op te letten dat ik thuis ook even naar buiten ga voor

te voorkomen. Achteraf bleek telefonisch contact soms

een wandeling. Mijn voorkeur gaat toch uit naar het

niet voldoende te zijn en hoorden we dat het niet goed

werken op kantoor en waar kan op huisbezoek.”

ging met een cliënt. Dit doen we nu wel anders. We kiezen

Het jongerenwerk en opbouwwerk van WijZ
hebben tijdens de coronatijd de samenwerking
nog meer opgezocht. Zo hebben er ongeveer 700
mensen uit de gemeente Raalte meegedaan aan
de wekelijkse pubquizen. Tijd voor wat anders. Al
snel kwam het idee om een coronaproof
escapespel te maken.

vindt buiten plaats. Het team dat als snelste ontsnapt
uit het eigen dorp heeft gewonnen.
Over de inhoud kunnen we nog niet te veel vertellen.
Het is een groot succes en zitten tot en met januari
helemaal vol. In sommige dorpen is het zo populair en
komen we zelfs twee keer! In Raalte, Heino, Laag
Zuthem, Broekland en Nieuw Heeten zijn we al geweest.

Tien groepen van maximaal vier personen kunnen per

Mariënheem, Luttenberg, Heeten en Lierdeholthuis

avond op pad met een rugzak. Elke groep krijgt en

staan gepland. Benieuwd naar foto’s? Bekijk onze
Instagram pagina: jongerencentrumtraxx

er soms bewust voor cliënten toch te zien, waarbij we

Optimistisch

rugzak met daarin diverse kistjes voorzien van sloten en

vooraf checken of cliënten geen klachten hebben. We

Veel mensen zitten in hetzelfde schuitje. Dat geeft een

opdrachten. De opdrachten variëren van muziek tot

kijken dan naar mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een

soort lotgenotengevoel. Ook met cliënten is het fijn om

puzzelen. Elke keer moet er een code ontdekt worden

Ilse Waanders- Rozendal,

wandeling maken.”

samen even te klagen en te relativeren, dit werkt goed

om door te kunnen naar de volgende opdracht. Alles

Sociaal cultureel werker
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Doorbreken van eenzaamheid met de ‘digitale huiskamer’

Een bijzondere samenwerking
met Stichting Out of the Box TV
Het is goed mogelijk dat je de afgelopen maanden
iets hebt gehoord of gelezen over Stichting Out of
the Box TV. Deze kleine productiemaatschappij
heeft namelijk de afgelopen maanden
verschillende live-streams vanuit de Steerne
mogelijk gemaakt. Dat kwam er even tussendoor,
of liever gezegd het ging er even aan vooraf want
er staat ook een andere samenwerking met
Dimence Groep op het programma.

onopgemerkt voorbij, zelfs Koningin Maxima heeft de
studio een digitaal bezoek gebracht!

Idols en Wie is de Mol?
De oprichter, Michiel Verheul is zelf ervaringsdeskundige
en hij weet als geen ander de impact die dat had op zijn
leven als televisieproducer, vader en partner. En de
stigma’s die er heersen rondom mensen met een
mentale beperking. Als televisieproducer van bekende
programma’s als Idols en Wie is de Mol had Michiel een
voortvarende carrière. Op zoek naar een gebalanceerd

Out of the Box TV gaat in 2021 vanuit een professionele

leven moest hij de keuze maken niet zijn carrière meer

televisiestudio op het Brinkgreventerrein in Deventer

op de eerste plaats te zetten, maar juist zijn eigen

maandelijks gesprekken met jongvolwassenen uitzenden

welbehagen, maar wilde daarbij óók heel graag iets

over hun psychische kwetsbaarheid. Zij vertellen voor de

voor anderen betekenen.

camera hun verhaal van diepe dalen én herstel dat
wordt uitgezonden op social media. Dit is best bijzonder,

Herstelproces

maar niet helemaal nieuw want Out of the Box TV doet

En zo is het idee ontstaan om vanuit een studio

dit al sinds 2018 vanuit hun eerste studio in Eindhoven.

ervaringsdeskundigen een podium te geven om hun

▲ Studio Out of the Box Eindhoven. Links: Michiel Verheul

verhaal te vertellen. Juist dat vertellen is belangrijk

Digitale huiskamer

voor het herstel. En door het uitzenden bereik je veel

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart 2020

lotgenoten die hier baat bij hebben; zij voelen zich gehoord

een psychische kwetsbaarheid. Zij krijgen cursussen en

heeft Out of the Box TV samen met Stichting MIND

en herkennen vaak veel bij zichzelf. Maar zij horen ook hoe

workshops, zowel voor als achter de camera. Op deze

de ‘digitale huiskamer’ gelanceerd waarin ze tijdens

iemand de kracht vond om uit het dal te klimmen, wat een

manier draagt Out of the Box TV positief bij aan het

de lockdown periode wekelijks 25 uur live uitzonden

grote inspiratie kan zijn voor het op gang brengen van hun

herstel van de teamleden.

vanuit de studio. In de uitzendingen stond informatie

eigen herstelproces. Een andere mooie bijvangst is dat de

voorziening, het doorbreken van eenzaamheid en

samenleving de doelgroep beter gaat begrijpen doordat

Binnenkort wordt een nieuw team voor Out of the Box

het brengen van ervaringsverhalen centraal.

er openlijk over wordt gesproken. Want hoe meer er over

TV Deventer samengesteld. Vanaf dat moment kan

Mensen konden live inbellen om in gesprek te gaan

wordt gesproken, hoe normaler het wordt. En er wordt op

er gewerkt worden aan het ophalen van mooie en

met elkaar en de presentatie in de studio. Dit ging niet

diverse hogescholen en universiteiten het materiaal

bijzondere verhalen in Overijssel met een gemotiveerd

ingezet om studenten meer inzicht te geven.

en plezierig team. De vacatures worden binnenkort via

“Het ging niet onopgemerkt
voorbij, zelfs Koningin Maxima
heeft de studio een digitaal
bezoek gebracht!”

WerV uitgezet (wervdg.nl).

Bijzondere verhalen
www.outoftheboxtv.nl
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Maar hier houdt de overvloed van Out of the Box niet op.

Ella Wiersum,

Zelfs het TV-team bestaat grotendeels uit mensen met

Projectleider Out Of The Box TV
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Hoe ziet
het ‘nieuwe
normaal’ eruit?
Wat verlangen we allemaal naar het ‘oude
normaal’. Maar willen we eigenlijk wel terug naar
het ‘oude normaal’ of zijn we toe aan een ‘nieuw
normaal’? Hoe ziet dat ‘nieuwe normaal’ na de
anderhalve meter samenleving als de crisis voorbij
is er uit? Wat betekent dit voor ons als mens,
cliënt en medewerker? Inmiddels kunnen we
wel zeggen dat de coronacrisis ons ook nieuwe
inzichten heeft gegeven over wat we willen
meenemen maar ook wat we kunnen missen
als kiespijn. Wat betekenen de veranderingen voor
de strategische koers van de Dimence Groep?
Met deze laatste vraag gingen wij (zes mede
werkers uit diverse delen van de organisatie) in de
zomer op verzoek van de raad van bestuur op pad
met als resultaat een advies aan de raad van
bestuur en de directeuren van de stichtingen en
ondersteunende diensten.

mensen van Dimence Groep zich herkennen en die

Een toekomst waarin blended werken en behandeling

voldoende richting geeft aan dat wat nodig is voor de

voorop staan (flexibel en combinatie van digitaal en ‘live’

(nabije) toekomst. We kunnen zeggen dat we de

ontmoeting) mét oog voor mensen die nog niet helemaal

diversiteit in “de werkgroep” hebben benut door gebruik

digivaardig zijn. Belangrijk dat we daarmee ook een

te maken van onze verschillen in denken, werken en

bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheid.

zienswijze. We zijn immers andere mensen, werkzaam

Voorbij de ‘anderhalve meter’ werken we aan flexibele

in verschillende functies, lagen en stichtingen binnen de

oplossingen en mogelijkheden met meer gebruik van

groep. Dat vroeg ook om daar waar je aan hecht soms

technologie. En is er vrije ruimte om dingen uit te

in te ruilen voor een andere werkwijze of benadering.

proberen, te experimenteren, fouten durven maken

Een boeiend proces waarin een samenwerking

en daarvan te leren samen met collega’s en cliënten.

“Voorbij de ‘anderhalve meter’ werken we
aan flexibele oplossingen en mogelijkheden
met meer gebruik van technologie.”
ontstond die werkte, die verbond, zorgde voor resultaat

En vooral doen we meer dingen

en wat ons betreft een vorm van samenwerken is die

samen met als ‘best practice’ de

toekomst heeft voor Dimence Groep.

wijze waarop dit advies tot stand is
gekomen. Wil je weten welke adviezen

Onzekerheden

we hebben gegeven om dit te

Weten we nu met het advies dan al precies hoe de

realiseren, wat we kunnen missen

toekomst eruit zal zien? Nee, want er zijn nog

als kiespijn en wat aandacht heeft

Wie meepraat, heeft een stem

onzekerheden. Hoelang gaat de crisis nog duren? Wat

‘voorbij de anderhalve meter’ kijk dan

Het advies is gebaseerd op kleine en grote verhalen,

is de economische impact? Hoe groot wordt de rol van

voor het gehele rapport op intranet.

bespiegelingen en bijdragen van ca. 190 medewerkers

de overheid? Ontstaat er meer saamhorigheid of zal er

en cliënten uit alle hoeken van de organisatie. Zij hebben

juiste sprake zijn van sociale terugtrekking en

Sabien Raams,

verteld via digitale vragenlijsten en -bijeenkomsten wat

eenzaamheid? Hoe ontwikkelt zich de aard en omvang

Directeur bedrijfsvoering Dimence

de crisis met ze gedaan heeft, wat ze belangrijk vinden

van ggz- en welzijnsproblematiek?

Dirk Dijkslag,

voor de toekomst en wat aandacht nodig heeft ‘voorbij

Inhoudsopgave

Beleidsadviseur Transfore

de anderhalve meter’.

Voorbij ‘de anderhalve meter’

Amber Hes,

Verder is er ook gekeken naar informatie van buiten

Het coronavirus in nog niet onder controle, maar er

Strategisch marktcommunicatie-

de Dimence Groep over o.a. tendensen, ervaringen,

glooit met een vaccin licht aan de horizon. We kunnen

adviseur Dimence

literatuur, visie en strategieën. Wij ontvingen keer op

weer een beetje vooruit kijken naar (en misschien een

Linda Helthuis,

keer waardevolle informatie die soms echt even moest

beetje dromen over) de toekomst. Voorbij ‘de ander

Senior HRM-adviseur en coach

landen om te horen wat er nu echt werd gezegd of

halve meter’ waarin we een nieuwe balans in ons

zelfsturing

bedoeld. We voelden ons uitgedaagd om tot een

bestaan hebben gevonden en we bovenal echt

Ida van Elk,

gezamenlijke werkwijze en besluitvorming te komen,

menselijke contact en ontmoeting willen als mede

Beleidsadviseur Bestuursbureau

die vervolgens zou resulteren in een advies waarin

werkers onderling en met cliënten en hun naasten.

Dimence Groep
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Werkgeluk: vrijheid,
ideeën en haakwerkjes
Wat zorgt er voor dat je met plezier naar je werk
gaat? Ook in coronatijd? We vroegen het Marlot van
‘t Hof, psychiatrisch verpleegkundige bij het klinisch
ambulante team van Verslavingspsychiatrie
Grasdorpstraat in Zwolle.

Samen werken aan
mentale gezondheid
nce Groep
e
m
i
D

▲ Stockfoto

“Voor mij zit het in de vrijheid die ik krijg”, vertelt ze

worden. Verder helpen we mensen om hun dagelijks leven

enthousiast. “We hebben de ruimte om zelf na te denken

weer op te pakken. Hoe hou je het vast om clean te blijven,

en ideeën in de brengen. Onze ideeën worden niet direct

wat is gezond eten en wanneer krijg je voldoende slaap?

afgeschoten, maar er wordt echt gekeken wat we er mee

Dat zijn allemaal zaken waar wij bij mee denken. ” Het

kunnen doen. We kunnen zelf zoeken naar manieren om

team biedt naast de ambulante detox ook de mogelijk van

onze zorg beter te maken.” En dat merken de patiënten

een klinische detox. Cliënten kunnen van 08.00 uur tot

ook. “Ze zijn super enthousiast. Ze herstellen in hun eigen

22.00 uur aanwezig zijn in de huiskamer van het klinisch

omgeving en houden hun eigen regie. Dat begint eigenlijk al

ambulante team. Daarnaast zijn er twee spoedbedden,

bij het beeldbellen. Zij maken zelf de keuze om wel of niet

wanneer er toch een opname noodzakelijk is.

op te nemen. Natuurlijk bespreken we het bij het volgende
contactmoment wanneer ze niet opnemen, maar de keuze

Beeldbellen

ligt bij hen.”

Contact gebeurt veelal via beeldbellen. “Dit kan soms heel

Specialistische
opleidingen

fijn zijn, omdat het een gezonde afstand schept. Maar het

Dimence Groep
Raad van toezicht en Raad van bestuur
Bestuursbureau

Stroomversnelling

maakt het ook lastiger, je moet echt veel meer de

Ondersteunende diensten

Het klinisch ambulante team is vrij nieuw. Oorspronkelijk

verbinding zoeken. Zo sturen we na de detox van twee

zou het team starten in oktober, maar vanwege corona

weken een kaartje met ‘Hoera, je hebt de detox

kwam het in een stroomversnelling terecht. “Door corona

doorstaan’. Zo proberen we ons echt te maken, niet

Dienst Informatisering, Automatisering & Services Dienst Vastgoed & Huisvesting - Dienst Control,
Financiën & Informatievoorziening Dienst Human Resource
Management & Development

waren er minder opnames mogelijk, maar je wil mensen

alleen een gezicht achter een beeldscherm. Laatst sprak ik

ook niet laten bungelen. Daarom zijn we in maart gestart

een vrouw en zag ik een haakwerkje op de achtergrond

met dit team.” Marlot: “Normaal gesproken krijgt iemand

liggen. Toen hebben we een kwartier over haken gepraat.”

bij een klinische opname 24-uurs zorg. Mensen zijn erg ziek

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een

en hebben die zorg echt nodig. Na de opname hebben ze

Werkgeluk

opeens nog maar één keer in de week een contact

Een nieuw team kan spannend zijn, maar kan juist ook

verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke

moment op de polikliniek. We merkten dat veel mensen

bijdragen aan je werkgeluk. “We hebben een mooie mix

participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet

hierdoor afgleden. Wij vangen het gat in dat verschil op.”

qua leeftijden. De meesten van ons werken al langer in de

zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar.

psychiatrie en hebben bij verschillende teams gewerkt.

Clean

Het geheel is meer dan de som der delen. Samen werken we aan de mentale gezondheid

Alles is bespreekbaar bij ons. We kunnen elkaar rustig

van de bewoners in ons werkgebied. Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken

Dagelijks is het team van 08.00 uur tot 22.00 uur aanwezig

vragen waarom we iets op een bepaalde manier hebben

ruim 2800 medewerkers voor ruim 35.000 cliënten per jaar.

en ondersteunt bij de ambulante detoxificatie. “Mensen

aangepakt. Ik heb al in meerdere teams gewerkt, maar dit

gaan normaal gesproken twee weken in detox. Soms is het

team voelt heel veilig.”

eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten,

www.dimencegroep.nl

nodig dat ze een korte opname nodig hebben, omdat ze
bijvoorbeeld van tien jointjes per dag naar één zijn gegaan,

Maaike van Keeken-Poot,

maar dat ze die laatste er niet af krijgen. Dan kunnen ze bij

Communicatiemedewerker Dimence

ons 72 uur, of langer wanneer dat nodig is, opgenomen
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d eel je!
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