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Een jaar vol verbinding
Verbinding is de naam van het online personeelsmagazine van de Dimence Groep.
Verbinding is ook de naam van het jaarlijkse magazine, dat nu voor je ligt. We
streven ernaar om zoveel mogelijk digitaal te communiceren maar toch hebben we
ervoor gekozen om één keer per jaar een tastbare papieren uitgave te maken, die je
thuis ontvangt. Zodat je rustig achterover kunt leunen om de verhalen te lezen.
De Verbinding is van oorsprong het magazine voor en door medewerkers van de
Dimence Groep. Dit jaarlijkse magazine delen we ook met andere belanghebbenden.
Verbinding staat voor dat wat ons als
Dimence Groep sterk maakt: de verbinding
tussen collega’s binnen teams en over de
grenzen van teams en stichtingen heen,
de verbinding tussen hulpverlener en
cliënt, burger en organisatie, organisatie
en belanghebbende. We zoeken steeds
naar wat we van elkaar kunnen leren, waar
we elkaar kunnen versterken en hoe we
elkaar kunnen helpen een stap vooruit te
zetten.
De verhalen van 2015 sluiten aan bij het
verhaal van de Dimence Groep. We hopen
dat dit magazine je inspireert om ook jouw verhalen te delen. Binnen en buiten je
team, binnen en buiten je stichting, intern en extern. Want onze verhalen mogen
verteld en gehoord worden.
Niet alleen de verhalen, ook de cijfers uit 2015 stemmen ons tevreden. Cliënten en
patiënten beoordeelden onze stichtingen met een ruime 8, het percentage online
zorg is gestegen, ons werkgebied is verder uitgebreid, dwang- en drang cijfers zijn
verlaagd en er ging veel aandacht uit naar opleiding en scholing van onze
medewerkers. Ondanks alle veranderingen in de ggz is de financiële positie van de
Dimence Groep solide en stabiel. Daar kunnen we mee vooruit. Wij wensen je veel
leesplezier en hopen dat je, net als wij, geïnspireerd raakt door de mooie verhalen.
Ernst Klunder en Herma van der Wal
Raad van bestuur Dimence Groep
Wil je alle verhalen van de Dimence Groep lezen of zelf een bijdrage leveren? Ga dan naar
verbinding.dimencegroep.nl. Het verhaal van de Dimence Groep, in woord en beeld, vind je op
www.dimencegroep.nl.
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Verbinding is het personeelsmagazine van de
Dimence Groep en heeft als doel de binding
tussen de medewerkers en de Dimence Groep en
haar stichtingen te versterken. Sinds 1 april 2015
is het magazine online te vinden op verbinding.
dimencegroep.nl. Daarnaast verschijnt het
eenmaal per jaar in een oplage van 3500 gedrukte
exemplaren en is gecombineerd met informatie
uit ons financieel jaarverslag. Verbinding is voor
medewerkers, verwijzers, financiers, ketenpartners
en andere belanghebbenden.
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Dimence Groep Psychische problemen, een kwart van de Nederlanders krijgt er in zijn of haar leven mee
te maken. In Oost-Nederland kunnen mensen met psychische problemen terecht bij de Dimence Groep.
De Dimence Groep bestaat uit een aantal zelfstandige stichtingen. Elke stichting biedt een uniek onderscheidend zorgaanbod gericht op een specifieke doelgroep. Door samen te werken, kennis te delen en
krachten te bundelen vormt het geheel meer dan de som der delen. Daardoor kan de Dimence Groep
cliënten, patiënten en ketenpartners optimaal van dienst zijn.
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Team vol
passie en gedrevenheid
In januari 2015 ontving het FACT team van Dimence in Raalte
het FACT-certificaat (Flexible Assertive Community Treatment).
Een mooie bekroning op het werk van Jacob Ligthart en Ricky
Kogelman, senior psychiatrisch verpleegkundigen, die betrokken
waren bij de oprichting van dit team in 2013.

Het team biedt zorg aan patiënten met

de verantwoordelijkheid draagt voor de

ernstige psychiatrische aandoeningen

patiënt. Er kijkt altijd wel iemand met je

en behandelt volwassenen kortdurend

mee waardoor je elkaar goed aanvult.

ambulant. Het is een ambulant multidis-

We zijn gerichter en directer bezig met

ciplinair team.

zorg. Hierdoor kunnen we mooiere zorg
bieden, zorg kan gemakkelijk opge-

Op het FACT-bord

schaald worden en iedereen is direct

Jacob en Ricky vertellen: “Wij bieden

inzetbaar.”

zorg aan patiënten met een ernstige
psychiatrische aandoening zoals schi-

Huisbezoek

zofrenie, psychose, ernstige depressie,

Het team bezoekt de patiënt thuis. “Je

bipolaire stoornissen en borderline pro-

krijgt beter zicht op hoe een patiënt

blematiek. Drie keer in de week komen

woont en leeft. De patiënt voelt zich

we met het team samen en worden de

in zijn thuissituatie meer op zijn gemak

patiënten op het FACT-bord besproken.

waardoor het gemakkelijker praat”, ver-

Patiënten komen om verschillende rede-

telt Ricky. “Ook familie betrekken heeft

nen op het zogenaamde FACT-bord, bij-

echt een meerwaarde. Zij voelen zich

voorbeeld bij een terugval, een crisis, als

gehoord en dat wordt als fijn ervaren”,

ze medicijnen weigeren of bij ingrijpende

vervolgt ze. “We bieden handvatten

levensgebeurtenissen zoals overlijden.”

en het is voor ons ook fijn dat familie
meehelpt. Wij ondersteunen de familie

Samen verantwoordelijk

als dat nodig is met psycho-educatie.”

Zowel Ricky als Jacob zien veel voor-

Jacob sluit af: “We helpen de patiënt om

delen door het werken volgens de

weer goed te kunnen functioneren en

FACT-methode. Jacob: “Je hebt een sha-

begeleiden hem of haar om weer mee te

red caseload waardoor iedereen op de

doen in de maatschappij.”

hoogte is van alle patiënten en je samen
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Code Rood
tegen huiselijk geweld
De Twentse aanpak van huiselijk geweld is succesvol. Code Rood
heet het project, waarin acht instanties in Twente samenwerken om
escalatie van huiselijk geweld te voorkomen. Transfore is één van
deze partijen.

Jaarlijks komen er bij de politie Twente tussen de 3.500 en 4.000 meldingen binnen
van huiselijk geweld. In enkele tientallen gevallen is de situatie zo explosief, dat het
op termijn op een gezinsdrama zou kunnen uitdraaien. Juist op die gezinnen met een
extra hoog risico richt de aanpak zich.

Code rood
Gezinnen waar sprake is van een extra hoog risico, worden op basis van gedane aangiftes door de politie, of op basis van inschatting van andere instanties, bij Code Rood
aangedragen. In 2015 ging het om circa 60 gezinnen in Twente. Tijdens het wekelijkse
overleg van Code Rood wordt systemisch gekeken naar de risicofactoren in het gezin
en worden afspraken gemaakt over te zetten stappen. De ingrepen varieerden van
uithuisplaatsing van kinderen tot het inschakelen van verslavingszorg of het bieden
van psychische behandeling aan ouders.

Deelnemers project
Aan de projectgroep nemen
politievertegenwoordigers van
justitie deel, de reclassering, Tactus, Jeugdbescherming Overijssel,
een forensisch psycholoog/systeemtherapeut (Esther Baas van
Transfore), Veiligheidshuis Twente
en Veiligheidsregio Twente.
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Het maatschappelijk werk kende Marsha (46) wel: “Ruim twintig
jaar geleden had ik ook al enkele gesprekken gehad, maar nu
is mijn situatie heel anders. Nu mijn relatie ten einde is, en de
echtscheiding uitdraait op een vechtscheiding, leek het me
verstandig opnieuw hulp te gaan zoeken.”

Het huis moest verkocht, de kinderen

praktijk. “Maar ik had net mijn eerste ge-

gingen zich anders gedragen en Marsha

sprekken met Tom gevoerd, ik voelde dat

werd heel onzeker door de situatie. “Bij

het klikte. En de ggz-verpleegkundige

de intake kreeg ik de keuze voor een

vond ook dat ik bij het maatschappelijk

man of vrouw. Ik heb een probleem met

werk op de juiste plek ben.”

een man en ik vond dat ik daar het beste
met een man over zou kunnen praten.”

Ik geniet weer “Vorig jaar was ik niet zo’n
vrouw als ik nu ben. Ik geniet weer. On-

Ik zie mezelf weer

danks alle zorgen en problemen probeer

Marsha heeft gesprekken met Tom. “Bij

ik mijn eigen leven weer op te pakken.”

Tom heb ik het idee dat ik alles kan

Marscha komt nog regelmatig bij Tom.

vertellen. Er wordt geluisterd en mee-

“We kijken dan hoe het leven verloopt

gedacht. En hij kijkt breder. Anders blijf

en waar ik nog tegenaan loop.” Het huis

je toch in je eigen kringetje zitten. Het

staat nog steeds te koop en afscheid

mooiste wat hij doet, is dat hij me in de

nemen van haar mooie woonomgeving

spiegel laat kijken. Ik zie mezelf weer.”

zal haar zwaar vallen. “Maar ik weet zeker
dat ik mijn plekje weer ga vinden.”

Op de juiste plek
Ook de huisarts was op de hoogte van

De naam in dit interview is gefingeerd.

de situatie en hij stelde Marscha voor
om een gesprek aan te gaan met een
ggz-verpleegkundige, werkzaam in zijn
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Virtual reality
om van je angst af te komen
Wie dacht dat studenten aan de Universiteit Twente (UT)
alleen verstand hebben van bits en bites, heeft het mis. Met
minimale kennis over de ggz en met veel creativiteit, leergierigheid
en inlevingsvermogen ontwikkelden zij ICT-tools ter ondersteuning
van herstel van ggz-cliënten. ICT als hulpmiddel maar niet
als doel, dat was de uitdaging.

In het kader van een samenwerking tus-

werkers van Dimence, een behandelaar

sen de Dimence Groep en de UT kregen

en twee mensen met cliëntervaring. Een

studenten in het voorjaar van 2015 de

zeer leerzame, leuke en nuttige ervaring

opdracht om een eenvoudige, gebruiks-

voor alle betrokkenen! De gedemon-

vriendelijke ICT-oplossing te ontwikkelen

streerde ICT-toepassingen kunnen (nog)

ter ondersteuning van therapie. Als voor-

niet ingezet worden door de Dimence

bereiding toonden Vincent van Bruggen

Groep, maar het toont wel het potentieel

en Lieke Christenhusz, allebei psycholoog

van ICT ter ondersteuning van behande-

bij Dimence, een filmpje over hun werk.

ling en herstel. Er wordt nu ook al ICT

Zij vertelden dat het voor veel cliën-

ingezet in behandelingen, bijvoorbeeld

ten lastig is om wat ze geleerd hebben

via de online zorgmodules van Mind-

tijdens een therapie vast te houden in het

district. Daarnaast wordt er onderzocht

dagelijks leven. De vraag aan de studen-

hoe de Dimence Groep zich verder kan

ten was: help hen hierbij door middel van

ontwikkelen op het gebied van online

een ICT-oplossing. Ervaringsdeskundigen

zorg en mogelijk kan investeren in virtual

werden betrokken bij het ontwikkelpro-

reality-toepassingen.

ces. In juni 2015 werden elf ontwerpen
van de studenten getest door drie mede-
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Twee voorbeelden van de gedemonstreerde ICT-toepassingen

Virtual reality game
Voor de behandeling van pleinvrees werd een virtual reality game ontwikkeld om
spelenderwijs, naast de therapie, veilig thuis achter de pc, level na level, angsten in
eigen tempo aan te gaan. Daarbij wordt het angstniveau gemeten en gekoppeld aan
beelden die de cliënt in de game-omgeving ziet, zodat cliënt en therapeut hiermee
aan de slag kunnen gaan.

Smartwatch
Ook heel interessant was de ontwikkeling van een smartwatch die hartslag en
transpiratievocht registreert en op basis daarvan een PTSS trigger herkent. Vervolgens wordt de cliënt via een oortje automatisch vrijwel direct rustgevend toegesproken, doordat de smartwatch en het oortje aan elkaar gekoppeld zijn. Via het oortje
ontvangt de cliënt ook tips met als doel hem of haar te helpen om weer tot rust te
komen. Die tips waren door de cliënt zelf, met behulp van de therapeut, van tevoren
bedacht.
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Durf je verdriet te laten zien
Gemeente Zwolle, De Jonge
Weduwe en WijZ hebben
samen het pilotproject
‘Nabestaanden’ opgezet.
Staatssecretaris
Jetta Klijnsma heeft geld
uitgetrokken voor
het project.

zien, hoe ga je ermee om en waar loop
je tegen aan? Ik heb het zelf moeten
ontdekken. Neem de invulling van de
vakantie of de kerstdagen. Of praktische zaken zoals het omzetten van een
telefoonabonnement, de bankzaken en
het invullen van formulieren. Nu ben ik
dankbaar dat ik er voor die ander mag
zijn, ook al wordt er 186 keer gezegd,
hoe moeilijk het is. Durf weer te lachen,
maar durf ook je verdriet te laten zien.”

Ellen Overesch is projectmedewerker
bij WijZ. “Ik bel de nabestaanden drie

Je moet verder

maanden na het overlijden. Dan hoor en

Vrijwilligster Margreet Oldhoff benadrukt

voel je. Ook worden er bewustwordings-

dat het van groot belang is dat je con-

bijeenkomsten georganiseerd op scholen

tact houdt met je netwerk. “De mensen

en bij werkgevers. Inmiddels hebben zich

om je heen bieden hulp, pak die dan ook

veertien vrijwilligers gemeld om er te

aan. Ze weten alleen vaak niet hoe en

zijn voor de nabestaanden. Ze zijn zelf

waarmee; vraag ze er dan ook gerust om.

weduwe of hebben een sterke affiniteit

En dat mensen soms wat onhandig rea-

met de rouwverwerking. Buro Nazorg

geren is vooral omdat ze niet weten hoe

heeft een cursus voor de vrijwilligers

met rouwenden om te gaan. Vraag wat

georganiseerd.”

je nodig hebt, want jij moet wel verder.
Mede door het wegvallen van de kerken

Durf weer te lachen

en het verder weg wonen van families

Monica During is één van de vrijwilli-

is er een gat ontstaan dat wij kunnen

gers en vertelt: “Hoe laat je je verdriet

invullen.”

Een jaar van verbinding | WIJZ | Een jaar vol verbinding
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Pleidooi voor preventie
“Bot bezuinigen op de ggz en de verslavingszorg is vragen om
maatschappelijke ellende. Terwijl er een alternatief voorhanden is,
evidence based ook nog.” Dit is wat fiscaal econoom Martijn van
Winkelhof en psychiater/publicist Bram Bakker schreven
in de Volkskrant
Moniek Koopman van Mindfit (Algemene

met als doel dat zij zelf geen psychische

Gezondheidswetenschapper, gespecialiseerd in

problemen ontwikkelen en dat ze weten

preventie en volksgezondheid) staat vierkant

waar ze hulp kunnen vragen.

achter deze stelling en legt uit waarom.

	Mensen

die klachten hebben maar nog geen

“Preventie richt zich op het voorkomen en

psychische stoornis (geïndiceerde preventie);

verminderen van psychische stoornissen

deze hulp richt zich op het verminderen

en - problemen. Dat maakt het één van de

van klachten en het ontwikkelen van

beste manieren om vroegtijdig geestelijke

vaardigheden om de klachten in de toekomst

gezondheidsproblemen aan te pakken.”, zegt

te voorkomen.

Moniek. Uit onderzoek van Filip Smit blijkt
dat door middel van preventie gericht op

Bewustwording

depressie het ontstaan van een depressie met

Volgens Moniek zou er binnen de ggz een nog

30% verminderd kan worden. “Dit betekent niet

grotere bewustwording moeten plaatsvinden.

alleen het verminderen van menselijk lijden,

“Preventie kan nog eerder en meer ingezet

maar ook minder kosten voor de samenleving”,

worden. Wanneer bijvoorbeeld iemand met

zegt Moniek.

kinderen in behandeling komt binnen de
ggz, zou er direct een belletje moeten gaan

Doelgroepen preventie

rinkelen bij de behandelaar. De kinderen kunnen

	
De

algemene bevolking (universele

namelijk veel baat hebben bij KOPP-activiteiten.

preventie); de hulp richt zich vooral op

Ook al hebben de kinderen geen klachten, juist

het voorkomen van stigma op psychische

om klachten te voorkomen biedt Mindfit deze

problemen en het vroegtijdig erkennen en

ondersteuning. Het is geen therapie, maar een

herkennen van psychische problemen.

steuntje in de rug.”

	
Mensen

waarbij een verhoogd risico op het

ontwikkelen van psychische problemen
aanwezig is (selectieve preventie);
denk aan mensen met een laag
opleidingsniveau, kinderen waarvan ouders
psychische problemen hebben, mantelzorgers
die (langdurig) zorgen voor een partner met
psychische problemen. Deze doelgroepen
krijgen vroegtijdig handvatten aangereikt

Een jaar van verbinding | MINDFIT | Een jaar vol verbinding
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It takes a village to raise a child
Als klinisch psycholoog heeft Martine Heersink vooral te maken
met ernstige problematiek. “Dat wordt wel eens onderschat”, zegt
ze. “De mensen die hier komen zijn kwetsbaar en de drempel om bij
ons binnen te stappen is hoog. Ze hebben vaak al een lang traject
binnen de hulpverlening achter de rug. Meestal is het geen kwestie
van een paar gesprekken en vrolijk weer verder, maar soms zelfs
van levenslang onderhoud.”

Een jaar van verbinding | | JEUGD GGZ | Een jaar vol verbinding
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Martine is klinisch psycholoog bij Jeugd ggz Twente en behandelcoördinator van het
KIDZ-expertise team (0-6 jarigen). Ze houdt een vurig pleidooi om problemen bij jonge kinderen zeer serieus te nemen. “We werken aan de fundering. Als die niet goed
is, kan de rest ernstig scheefgroeien.” Samenwerking is doorslaggevend voor goede
behandeling: met ouders, met volwassen-ggz en met andere hulpverleners.

It takes a village
“Die hele kleintjes, daar staan veel mensen om heen.” Martine somt moeiteloos een
handvol op: ouders, grootouders, familie, oppas, peuterspeelzaal, consultatiebureau.
“It takes a village to raise a child,” zegt ze, “Maar stel je voor, je bent alleenstaande
ouder en je hebt een beperkt netwerk, lichamelijk niet in orde, psychische klachten,
financiële problemen. Dan zijn er veel partijen betrokken. En daarbovenop komen
de zorgen om je kind. Je zou er gek van worden! Ouders mogen erop vertrouwen dat
we dat onderling goed communiceren. We zorgen voor één plan en stemmen af met
anderen.”

Vier ouders cadeau
“En in een patchworkgezin loopt het aantal ouders zomaar op tot 4, die krijg je bij
de behandeling cadeau,” lacht ze. Maar ze bedoelt het ook wel letterlijk. “Het is echt
een cadeau wanneer ouders samen voor het kind aan het werk gaan.” Maar soms zijn
de problemen van ouders overweldigend, ze zijn bijvoorbeeld depressief, psychotisch of suïcidaal. Dat doet iets met de relatie tussen de ouders en het kind. Het kind
reageert met probleemgedrag en vaak verloopt de hechting niet optimaal. “Dan
moeten toch eerst de ouders geholpen worden,” vertelt Martine. Dat doen Dimence
of Mindfit.

Goede timing
Maar het kind verdwijnt ondertussen niet van de radar. “Zodra de ouders het aankunnen, gaan we samen aan het werk voor hun kind. Direct en zonder wachtlijst. Een
goede timing is essentieel en daarom overleggen we nauw met volwassenenzorg. En
dan zie je opeens dat een kind zich meer op zijn ouders gaat richten, de ouders meer
zelfvertrouwen krijgen en ons niet meer nodig hebben. Dat er een band ontstaat en
liefde wordt ontdekt. En een moeder in tranen: omdat ze ooit dacht dat ze haar kind
liever niet had gehad. Daarom heb ik voor dit vak gekozen!”

Een jaar van verbinding | | JEUGD GGZ | Een jaar vol verbinding
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Interactief fietsen
Op 30 oktober 2015 vond op locatie Huis aan de Dijk in Deventer
de officiële aftrap plaats van het ‘Interactief fietsen’. Het is een
bijzonder initiatief voor mensen op een afdeling langdurende zorg
en behandeling voor ouderen, die fysiek of psychisch vaak niet in
staat zijn om de deur uit te gaan voor een wandelingetje of een
rondje fietsen door de buurt.
Bijna een jaar eerder gingen initiatiefnemers Niels Visser, beleidsmedewerker Annemieke Zeegers en teamleider Thea Hoekstra aan de slag met het toegankelijker maken van bewegingsactiviteiten voor patiënten
op Huis aan de Dijk, een afdeling voor langdurende
zorg en behandeling voor ouderen. Na diverse pilots
en de nodige acties om financiële middelen vrij te
maken, is gekozen voor een moderne manier van bewegen die garant staat voor toegankelijkheid, variatie
en veel plezier.

Fietstocht door Parijs
Door gebruik te maken van een hometrainer of Theratrainer met trapondersteuning wordt er een virtuele fietstocht afgespeeld zolang de
trappers rondgaan. Er is ruime keuze uit verschillende fietstochten, zoals het centrum
van Deventer, Volendam, Safaripark Beekse Bergen, waterfietsen door Amsterdam
of zelfs een fietstocht door het hartje van Parijs. “Wij zijn blij en trots dat we het
‘Interactief fietsen’ kunnen inpassen in de behandeling van patiënten op locatie Huis
aan de Dijk”, zegt Thea.

Herbeleving mooie herinneringen
De mogelijkheden worden onderzocht om het ‘Interactief fietsen’ te vervolgen met
het project ‘Het fietsen van je eigen levensverhaal’. Dit is een initiatief om een passende aanvulling te bieden op het huidige behandelaanbod, zoals de cursus ‘Op zoek
naar zin’ , het maken van een ‘Levensboek’ en de module ‘Vertel eens’. In samenwerking met de leverancier van het interactief fietsen, ‘Fietslabyrint’, willen de initiatiefnemers persoonlijke fietstochten maken voor patiënten; een tocht langs locaties die
voor de patiënt een (bij voorkeur) positieve herinnering teweeg brengen. Langs plekken zoals het huis waar je geboren of opgegroeid bent, scholen waarop je gezeten
hebt, speeltuinen waar je speelde of verenigingen waarvan je lid bent geweest. Het
herbeleven van mooie momenten in het leven en ophalen van positieve herinneringen kunnen zorgen voor vermindering van depressieve klachten en hervinden van de
eigen identiteit. Dit alles met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren.
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Veilig voedsel
Als kwaliteitsmedewerker zorgt Wim Klaas ervoor dat we binnen de
Dimence Groep veilig omgaan met voeding. Wim voert controles uit
op de afdelingen en in restaurants, geeft voorlichting en adviseert
over de HACCP-regelgeving. We doen het als Dimence Groep erg
goed, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

HACCP (Hazard Analysis Critical Con-

Het kostte moeite om alle afdelingen

trol Points) is het systeem waarmee

en restaurants hieraan te laten voldoen.

je voorkomt dat de veiligheid van het

“We hebben veel in voedselveiligheid

eten in gevaar komt. Bij elke fase van

geïnvesteerd”, zegt Wim. “Hygiënecur-

productie tot aan het nuttigen van de

sussen voor alle medewerkers die met

maaltijd controleren we kritieke punten.

voeding werken, controles, het steeds

Het systeem wordt door de organisatie

opnieuw verzorgen van voorlichtingen

zelf uitgevoerd. Het is een tool om te

op afdelingen en het vastleggen van

voldoen aan de hygiënecode van het

structurele afwijkingen in ons kwali-

Voedingscentrum, waarin regels staan

teitsmanagementsysteem.” De aanpak

rondom het bewaken van voedselveilig-

werkt: sinds 2011 gaat het steeds beter,

heid en hygiëne.

het groen (voldoet aan de norm) op onze
rapportages begint te overheersen en

Rob Geus

slechts een enkele afdeling wijkt af.

Naast zijn werk als dieetkok in de centrale keuken is Wim sinds 2010 werkzaam

Een bekend gezicht

als kwaliteitsmedewerker. “Nee, ik

Trots vertelt Wim dat alle afdelingen en

werd niet met open armen ontvangen”

restaurants inmiddels aan de gestelde

vertelt Wim. “Daar kwam ik aan met mijn

HACCP-eisen voldoen. Wim is inmiddels

thermometer en formuliertje, als een

een bekend gezicht op veel afdelingen

soort Rob Geus die kwam vertellen dat

en ook wordt hij nu anders ontvangen.

de koelkast niet schoon was. En dan

“Laatst werd me nog taart aangeboden

moest ik ook nog zeggen dat elke dag

toen ik op een afdeling vertelde dat

de temperatuur van de door de keuken

door een aanpassing van de hygiëneco-

geleverde maaltijden en van de koelkast

de ze nu nog maar één keer per week

geregistreerd moest worden. Op extra

hoeven te registreren in plaats van elke

werk zat niemand te wachten.”

dag. Het zorgvuldig omgaan met voeding zit in ons systeem, dat blijkt wel uit

Van hygiënecursus tot controles

de 100% scores die we nu behalen. Als je

Een afdeling of restaurant moet mini-

bekijkt waar we vandaan komen, durf ik

maal 90% van deze verplichte registra-

te spreken van een succes!”

ties invullen om te voldoen aan de norm.
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“Ik ben er klaar voor”

Vijf jaar geleden werd Karel opgenomen bij Oldenkotte. Anderhalf
jaar geleden verhuisde hij naar Forence, een klinische afdelingen
van Transfore.
“Ik heb het niet slecht bij Forence” vertelt

omgaan, als ik mij gekrenkt voel, moet ik

hij. “Ik drink regelmatig een kopje koffie

erover praten. Als ik die drie dingen doe,

in de woonkamer, hang in de rokersruim-

gaat het goed.”

te of op het terras. Af en toe neem ik in
de stad een colaatje in een café. En drie

Vrijheid

dagen per week werk ik bij de wasseret-

Bij Forence mag Karel maximaal twee

te hier op het terrein.” Daarnaast volgt

uur achter elkaar zelf, zonder begelei-

Karel ambulante behandeling bij De

ding, op pad. Hij moet dan wel vertellen

Tender, de polikliniek van Transfore.

waar hij naar toe gaat. En hij moet een

Achterdocht, boosheid
en krenking
Karel is klaar voor meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Hij heeft de afgelopen vijf jaar erg veel geleerd. “Ik heb
drie struikelblokken waar ik mee heb
leren omgaan: achterdocht, boosheid en
krenking. Als ik achterdocht voel, moet
ik checken of mijn achterdocht terecht is.
Als ik boos ben, moet ik hier goed mee

omschrijving van zijn signalement achterlaten. “Ik heb de afgelopen jaren zoveel
handvatten gekregen dat ik ondertussen
klaar ben om te gaan. Ik ben echt zover
dat ik de vrijheid in wil, ik hunker er
naar.” Soms gaat Karel een dag op verlof:
“Waarschijnlijk ga ik binnenkort naar mijn
neef in Rotterdam. Daar heb ik veel zin
in. Ik ontvang liever geen vrienden en familie op de afdeling. Dat is niet fijn voor
ze. Dan spreek ik liever ergens af.”

De toekomst
Karel is positief over zijn toekomst “Ik
ben nu 45 jaar, ik heb nog een heel
leven voor me. Ik zou graag een baan als
administratief medewerker willen. Ik heb
bij Oldenkotte veel cursussen gedaan
en deze allemaal met negens en tienen
afgerond. Ik heb ook een tijdje als administratief medewerker gewerkt en dat
kon ik goed. En verder: vrij, een eigen
plek en wie weet met een geliefde erbij.”
De naam in dit interview is gefingeerd.
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“Je hoort er weer bij”

Een outplacementbureau heeft er voor gezorgd dat Wieger van
Asperen (58) uit Dalfsen vrijwilligerswerk bij WijZ is gaan doen. “Ik
heb 34 jaar gewerkt bij een uitgeverij in Emmeloord. Oorspronkelijk
als zetter, maar uiteindelijk werd ik facilitair beheerder.”

De uitgeverij wereld is de laatste jaren getroffen door vele fusies en ook de uitgeverij
waar Wieger werkte ontsprong de dans niet. “Vele reorganisaties volgden en uiteindelijk moest ik ook weg. Dat was in 2013 en per direct zat ik thuis. Nu verveel ik me
thuis gelukkig niet, maar toch.”

Steentje bijdragen
“Eigenlijk heb ik naast de lts geen opleiding. Ik heb mezelf ontwikkeld in het bedrijf
en kon me daar goed redden. Uiteraard wel cursussen gedaan, maar ik heb niet de
papieren van een facilitair beheerder. Bij het outplacementbureau gingen ze vragen
wie ik ben, wat ik wil en waar ik goed in ben. Daar kwamen ze met de vacature van
het Cultuurhuis Stadshagen in Zwolle. Daar hebben ze een kassasysteem wat niet
gebruiksvriendelijk is. Doordat er vele vrijwilligers zijn moet er een systeem komen
wat voor iedereen eenvoudig te bedienen is. Dit is nu nog niet zover en daarom
gebruiken ze nu nog de ‘ouderwetse turflijsten’. Aan de hand hiervan, het is veel
uitzoekwerk, maak ik nu de facturen zodat het Cultuurhuis geen geld misloopt. Als
de boel straks weer op de rit is, hoop ik dat ik een steentje mag bijdragen aan een
systeem wat voor iedereen makkelijk is te bedienen en de facturering automatisch
kan gaan verlopen”.

Weer een doel
Wieger is blij dat hij dit werk mag doen. “Je hoort er weer bij, het brengt weer structuur in je leven en je hebt weer collega’s. Verder is het ook een uitbreiding van mijn
netwerk. Ik ontmoet andere mensen en ik heb weer een doel.”
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Marjolein Helleman wint
publicatieprijs
De winnaar van de Dimence Groep publicatieprijs 2015 is
Marjolein Helleman. De promovendus verplegingswetenschappen
en sociaal psychiatrisch verpleegkundige nam de prijs op 12 mei
2015 in ontvangst tijdens het symposium van de vakgroep
Verpleging & Verzorging.
Elk jaar wordt binnen de Dimence Groep een prijs uitgereikt voor een publicatie van
een medewerker. De prijs is bedoeld als stimulans voor het publiceren over onderwerpen die gerelateerd zijn aan (professionele) vormen van dienstverlening. Ook is het
een blijk van waardering voor de inspanningen die het publiceren met zich meebrengt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1000,- en een oorkonde.

Borderline persoonlijkheidsstoornis
Marjolein won de prijs met haar artikel ‘Evidence base and components of brief
admission as a intervention for patients with borderline personality disorder:
A review of literature’. Het onderzoek betreft kortdurende opname bij borderline
persoonlijkheidsstoornis: een relevant onderwerp, gerelateerd aan de werkzaamheden van Dimence. Het is een onderwerp dat maatschappelijk zeer van belang is.
De jury beoordeelde het artikel als een zeer goed en voor de dagelijkse praktijk
zeer relevant artikel.
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Financieel
spreekuur voor studenten
“Als je een vraag hebt over geldzaken, kom dan gewoon langs bij
het financieel spreekuur. Dat studeert wel zo prettig!” Zo roept het
Deltion College in Zwolle haar studenten op voor het financieel
spreekuur van De Kern.
Daar helpen hbo-studenten, die stage

tenaar, de orthopedagoog, psycholoog

lopen bij de Kern, de studenten van het

en het schoolmaatschappelijk werk

Deltion College met het oplossen van

ondergebracht. “In het SSC zit alles bij

financiële vragen en het vergroten van

elkaar, dan zijn de lijnen kort”, zo vat

hun financiële zelfstandigheid.

Petra Visser van Deltion de mogelijkheden samen. “Soms komen jongeren hier

Spreekuur in eigen omgeving

op advies van hun studieloopbaanbege-

Het idee voor het financieel spreekuur

leider. Maar het financieel spreekuur is

bij Deltion College komt van Regina

onafhankelijk. Daar kunnen studenten

Koudijs, preventiemedewerker van de

gewoon zelf aankloppen.” De lage drem-

gemeente Zwolle. Ze vertelt: “In Utrecht

pel is belangrijk, weet stagiaire Heline

wordt al langer gewerkt met een finan-

Kompagnie. De stagiaires kennen de

cieel spreekuur voor studenten. Als jon-

wereld van studiefinanciering, op kamers

geren geldproblemen hebben, stappen

gaan, mobieltjes en andere dure ver-

ze niet snel naar de gemeente. Dat is

leidingen. “Wij snappen het, weten hoe

niet hun omgeving. De school is dat wel.

het zit, en daarom vertellen ze soms al

Daar is de drempel voor jongeren om

hun problemen.” “Maar wij zijn er alleen

ondersteuning en advies te vragen min-

voor de cijfers en de formulieren hoor,”

der hoog.” Om het financieel spreekuur

nuanceert haar collega Anique Peper.

te realiseren is samenwerking gevonden

“Voor andere problemen verwijzen we

met De Kern en Deltion College. Regina:

naar andere hulp.“ Dat leren ze van hun

”Deltion wilde het financieel spreekuur

‘achtervang’, sociaal raadsvrouw Klaaske

graag toevoegen aan haar Studenten

Heidemans van De Kern. Dat de proble-

Succes Centrum. De Kern heeft expertise

men soms groot zijn, beaamt Marieke

over hulp bij administratie en financiële

Huizenga, de derde stagiaire: “Een schuld

vragen. Het is mooi dat die koppeling

van 5.000 euro, een jonge moeder met

tussen partijen tot stand is gekomen.”

een koopverslaving, gokproblemen … en
ze zijn net zo oud als ik.” “Maar het is ook

Financiële problemen voorkomen

leuk hoor,” vindt Anique. “Bijvoorbeeld

Het financieel spreekuur vindt plaats

als iemand op kamers wil en bij ons

in het Studenten Succes Centrum (SSC).

vraagt naar de financiën.”

Daar zijn ook DUO, de leerplichtamb-
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Samen afzien en
een missie volbrengen
“De social run was een aparte belevenis. Vooral leuk dat patiënten,
ervaringsdeskundigen, hulpverleners en zelfs de voorzitter van de
raad van bestuur dit samen doen”, zegt Arnoud Jansen, geneesheerdirecteur. De social run is een landelijke estafetteloop van 555
kilometer waarmee aandacht wordt gevraagd voor de vaak
moeilijke positie van mensen met een psychiatrische aandoening.

Samen met Mediant en de RIBW Groep

Opbrengst

Overijssel vormde de Dimence Groep

Alle teamleden kwamen gezamen-

het team Ggz Overijssel, bestaande uit

lijk over de finish en kregen bloemen

cliënten, ervaringsdeskundigen, ex-ver-

en een medaille uit handen van de

slaafden en professionals. Het team ging

burgemeester van Bunnik en Jacobine

vrijdagmiddag 18 september om 13.10 uur

Geel, voorzitter van GGZ Nederland.

van start in Bunnik en kwam zondagmid-

De totale opbrengst van gesponsorde

dag om 15.10 uur aan op Fort Vechten. Na

kilometers van alle 17 teams was 20.000

afloop vond een feestelijke manifestatie

euro. Cliëntenorganisaties kunnen het

plaats; het “Te Gek!?” festival.

komende jaar een beroep doen op deze
pot, om eigen anti-stigma activiteiten te

Samen stinkend in een busje

organiseren.

Arnoud kijkt met veel plezier terug
op zijn deelname: “Samen zwetend en
stinkend in een busje en samen slapen
in een camper. Samen afzien, samen
een onmogelijke missie volbrengen en
samen ieder je eigen overwinning boeken. Ik heb tijdens de social run enorm
respect gekregen voor een patiënt die
met een RIBW begeleider deelnam. Deze
jongen was net vier maanden uit de kliniek na een lange opname en gebruikte
nog veel medicatie. Midden in de nacht
doodvermoeid en met schrijnende benen
over de Afsluitdijk met je clubje is dan
toch een bijzondere ervaring.”
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Liefde in verschillende talen

“Ik vond mezelf te dik en heb me daarom aangemeld voor een
cursus afvallen. Deze cursus bleek niet meer te bestaan.
Ik werd hierover gebeld, en de medewerker vroeg naar mijn
redenen om te willen afvallen. Tijdens dit gesprek werd een
verwijzing gegeven naar het maatschappelijk werk, want er zat een
diepere oorzaak, die ik van binnen ook wel wist, maar om nu de
diepte in te gaan...? Best wel spannend.”

Aan het woord is Karin. Ze is 33 jaar, huisvrouw en moeder van drie kinderen. Ze is
getrouwd met Johan (38 jaar), veehouder. Karin heeft nu zo’n negen maanden gesprekken bij De Kern. “Bij de intake werd al snel duidelijk dat maatschappelijk werk
iets voor mij kon betekenen. Na enkele gesprekken, waarbij ook mijn gezinsleven aan
bod kwam, bleek al snel dat het goed zou zijn dat mijn man ook mee zou gaan naar
de gesprekken.”

We wisten het niet van elkaar
“Bij die gesprekken bleek dat het tussen ons niet goed zat. We leefden langs elkaar
heen. Vanaf het begin van ons huwelijk en de komst van de kinderen, regelde ik het
in huis en Johan was op de boerderij of had klussen in de buurt. Kortom; nooit thuis.
Want ik regelde het immers wel. Johan is praktisch, niet zeuren maar aanpakken. Ik
ben gevoelig en heb andere behoeftes. Maar ik heb dit nooit aangegeven, we wisten
het niet van elkaar.”

Grens aangeven
“De gesprekken bij De Kern schudden ons wakker. We zagen onszelf en we zagen waarin we tekort schoten. We hebben geleerd om aan te geven wat we nodig
hebben. De grens aangeven, tot hoever wil en kun je gaan. Niet altijd gemakkelijk,
maar het is mogelijk. Het is een leerproces. We nemen nu regelmatig de tijd om
echt met elkaar te praten en te werken aan onze relatie. Inmiddels zijn we zover dat
maatschappelijk werk niet meer nodig is. Liefde in elkaars taal, we hebben het leren
spreken.”
De namen in dit interview zijn gefingeerd.
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Loskomen
van oude gewoontes
Anneke Jansen werkt als teamleider bij Dimence en heeft in de
afgelopen jaren een aantal keren dankbaar gebruik gemaakt van
de expertise van INTEND. “De zorg verandert en van teams wordt
verwacht dat ze meebewegen. Dat is niet altijd makkelijk. INTEND
heeft ons geholpen om los te komen van oude gewoontes. Een
ontzettend waardevolle ervaring!”
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Per 1 januari 2015 is INTEND onderdeel van de Dimence Groep en organisatorisch ondergebracht bij Mindfit. INTEND biedt hulp, ondersteuning en begeleiding aan werkgevers en werknemers bij problemen op het werk door psychische klachten. INTEND
maakt onder meer gebruik van Insights Discovery®, een programma dat medewerkers
meer inzicht geeft in de sterke en de nog verder te ontwikkelen kanten van zichzelf
en van hun teamgenoten. Hierdoor ontstaat er meer begrip onderling, wordt inzichtelijk waarom collega’s doen zoals ze doen en wordt de teameffectiviteit vergroot.

Andere tijden
Anneke en haar teams mochten met het programma werken en het heeft hen geholpen de groei door te maken die van hen gevraagd werd. “De zorg in Nederland is
in beweging, dat vraagt ook iets van teams. Die werken vaak al langere tijd op een
bepaalde manier. Een manier die lange tijd goed voelde en goed was. Want we dóen
goede dingen, maar de tijd is veranderd en dit vraagt andere dingen van de medewerkers. Het is niet meer ‘zorgen voor’ maar ‘zorgen dat’…”

De juiste snaren
Teams die al langere tijd fijn samenwerken, staan vaak minder open voor vernieuwing. Dan weet INTEND de juiste snaren te raken om een team tóch in beweging te
krijgen. “De sessies met INTEND brengen mensen op een andere manier met elkaar
in gesprek. Zo startten we bijvoorbeeld met het geven van compliment-kaartjes aan
elkaar. Door toe te lichten waarom je een compliment aan de ander geeft, leer je
elkaar beter kennen en is er aandacht voor waardering”, zegt Anneke.

Open voor vernieuwing
Met behulp van Insights Discovery® leren medewerkers elkaar beter begrijpen en met
andere ogen te bekijken. Anneke: “Doordat je collega’s anders leert kennen, weet je
ook waaróm een ander bepaalde keuzes maakt of een bepaalde visie op iets heeft.
Het stuk begrip dat er nu is, zorgt ervoor dat mensen elkaar beter kunnen en durven
aanspreken en meer open staan voor vernieuwing. Prachtig om te zien!”

Veiligheid
Veiligheid is bij dit soort sessies heel belangrijk. INTEND heeft hier dan ook volop
oog voor en ziet erop toe dat die veiligheid er is. “De sfeer moet goed zijn. Mensen
moeten erop kunnen vertrouwen dat er goed wordt omgegaan met bijvoorbeeld gevoelige feedback. Dat is iets dat de consultant van INTEND heel serieus neemt. Of ik
INTEND zou aanbevelen? Jazeker! Soms is het nodig een team flink op te schudden.
INTEND is dan een partij aan wie je dit met een gerust hart kan overlaten. Zij doen dit
met de grootste zorg en dat voelt goed.”
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Ggz is geen snoepjesfabriek

Op 1 mei 2015 nam Arja Zanen afscheid als voorzitter van de
Adviesraad voor cliëntenbelangen van WijZ, De Kern en Jeugd ggz.
Exact tien jaar eerder begon ze als lid van de cliëntenraad van de
Riagg. “Medezeggenschap was nieuw en moest nog erkend worden”,
blikt ze terug. “Maar nu staat het.”

Arja kende Riagg Zwolle via haar kin-

maar dat verwoordt ze zelf anders: “Dat

deren; ze had psychologie gestudeerd

hebben we bereikt, als Cliëntenraad,

en ze zag een oproep voor de cliënten-

samen met de raad van bestuur.”

raad in de krant. Dat was de passende
functie precies het goede moment: ze

Bijdrage aan ontwikkelingen

had net afscheid genomen als algemeen

Zo reageert ze ook op de vraag over

studieadviseur aan de Open Universiteit

haar successen, of die van de Cliënten-

Nederland. “Ik werd al snel voorzitter”,

raad. Geen concrete overwinningen of

vertelt ze.

persoonlijke winst, maar: “We hebben bijgedragen aan ontwikkelingen van de or-

Fusies

ganisatie.” En die lijst is lang: maatschap-

En dan volgt er een opsomming van

pelijke dienstverlening wordt binnen de

fusies: eerst het ontstaan van RiaggZ

ggz-organisatie meer gezien, er is een

over de IJssel, die vervolgens met de

cliëntenraad voor De Kern, we hebben

Zwolse Poort en Adhesie fuseerde

bijgedragen aan beleid over veiligheid,

tot Dimence. En daarna wordt ook De

aan het terugdringen van wachtlijsten,

Kern toegevoegd. Als voorzitter van de

en dat er in belangrijke ontwikkelingen

Cliëntenraad was Arja nauw betrokken

gedacht wordt aan de cliëntenbelangen.

bij die fusieprocessen. “En dat ging niet

We hebben meegewerkt aan dwarsver-

alleen over het belang van cliënten,

banden tussen de organisatieonderde-

maar ook over de rol en positie van de

len.” Het is een kleine bloemlezing uit

cliëntenraad in de nieuwe organisatie.”

een lange voorzittershistorie.

Arja heeft zich er sterk voor gemaakt om
de cliëntenparticipatie van onderaf op te

Proactief denken

bouwen. “Participatie zo dicht mogelijk

Cliëntenparticipatie is niet gemakkelijk,

op de werkvloer.” En ze kreeg haar zin,

vindt Arja. “Er is een drempel voor
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mensen om als cliënt naar buiten te

was, is nu een keuze. Misschien kan de

treden. Ook als Cliëntenraad horen we

psycholoog jou wel helpen, maar ben je

daardoor weinig direct van cliënten. We

toch beter op je plek bij het maatschap-

moeten ons daarom goed kunnen inle-

pelijk werk of bij welzijn. Die keuzes

ven in cliënten. Proactief denken noem

worden niet alleen meer door de huis-

ik dat.” Tegelijkertijd ziet Arja dat de

arts gemaakt, maar steeds meer door de

communicatie tussen verwijzer of hulp-

wijkteams. Wat is daarbij de beste keuze

verlener en cliënten steeds belangrijker

voor de cliënt?” Arja heeft geen pasklaar

wordt. “Wat vroeger vanzelfsprekend

antwoord, maar wel uitgangspunten:
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“Keuzes maak je in samenspraak met

onbekendheid. En nu staat het!” Ze voegt

de cliënt. Het is daarbij belangrijk dat

er direct een waarschuwing aan toe: “Er

die keuze acceptabel wordt. Dat we niet

moet blijvend aandacht voor zijn. Ook

automatisch bieden waar iemand recht

na tien jaar zag ik soms organisatie-

op heeft, maar kijken wat de behoefte is;

plannen waarbij ik dacht: ‘waarom wordt

en dat moeten we goed uitleggen. Maak

de cliënt nergens genoemd, het kan in

ook duidelijk dat echt beter worden niet

deze vorm ook over een snoepjesfabriek

altijd zal lukken, maar dat het streven

gaan’. Waar het om gaat is dat de orga-

van de hulpverlening is om een zo

nisatie haar focus houdt op cliënten: we

goed mogelijke kwaliteit van leven te

bestaan omdat we willen dat het goed

bereiken.”

gaat met onze cliënten.”

Snoepjesfabriek

Dat iedereen tot zijn recht komt

De organisatie raakt steeds meer gericht

“Het heeft mij veel gebracht en ik heb

op participatie. Wat dat betreft is Arja

veel geleerd.” Arja heeft een goede tijd

tevreden: “Medezeggenschap was nieuw,

gehad als voorzitter van de Cliëntenraad.

maar het is gegroeid.” Arja doelt met

“Het is ook goed om afscheid te nemen.

name op de situatie bij De Kern. Zes jaar

Om plaats te maken voor anderen.” Ze

geleden stapte ze over van de Cliënten-

lacht: “Maar ik vind het wel weer heel

raad van Dimence naar het specifieke

leuk om er zo over te praten.” Dan weer

terrein van het maatschappelijk werk.

serieus: “Ik vind het zo belangrijk dat

“Cliëntenparticipatie moest nog er-

iedereen tot zijn recht komt. Daarom heb

kend worden. Er was geen onwil, maar

ik het gedaan.”
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Vrienden voor het leven

“Waarom praten jullie over mij?” wil Maikel weten. “Omdat jij
fantastisch bent” lacht Petra. Daar is Maikel het wel mee eens: “Echt
wel!” Maar lang geleden stonden moeder en zoon niet zo naast
elkaar. “Ik had zoveel zorgen en verdriet, ik vroeg mij serieus af
waarom ik van Maikel zou moeten houden.”

Ruim 3 jaar geleden werd Maikel gebo-

hem.” Ze vindt het echt een aanbeveling

ren. Een week later overleed de vader

voor anderen: “Dat je problemen hebt,

van Petra en Maikel kreeg een hersen-

daar kun je niks aan doen. Maar modder

vliesontsteking. Daarvan herstelde hij,

niet aan en zoek hulp, daar kun je wél

maar na een half jaar moest hij worden

wat aan doen.” Petra vindt het “gewoon

geopereerd en vijf maanden later nog

heel fijn bij Jeugd ggz.” Vooral omdat ze

een keer. En uiteindelijk werd hij ter ob-

uit kon proberen wat bij haar en Maikel

servatie opgenomen omdat hij vaak ziek

past. “Ze denken met je mee.”

was en heel slecht sliep. “Daar zagen ze
dat er iets niet goed zat tussen mij en

Meest trotse moeder

Maikel,” vertelt Petra. “Ik dacht dat ik het

Maikel is bezig. Met de poes die kopjes

wel goed deed, maar dat was dus niet

komt geven, hij verzint meer dan hij kan

zo. Maikel gaf dat zelf aan, ook al was hij

vertellen, hij kan zelf oma bellen en hij

nog zo klein.”

kan niet wachten om over acht maand
naar school te gaan. En nu wil hij voet-

Niet aanmodderen

ballen. “Ik heb nu een heel ander kind,”

Snel daarna kwam ze in gesprek bij

glimt Petra. “En ik ben de meest trotse

Jeugd ggz. “Het eerste was, dat ze niet

moeder van de hele wereld.” Ze kijkt

opkeken van ons probleem. Als er zoveel

naar Maikel, “We zijn vrienden voor het

zorgen zijn, kan iedere moeder tegen

leven hé?” Maikel kijkt op, “Helemaal,”

zo’n probleem aan lopen. Zeker als al-

vindt hij. En voordat ze buiten gaan voet-

leenstaande ouder.” Bij Jeugd ggz leerde

ballen moet de jas aan en de muts op.

ze veel over het omgaan met Maikel. “Bij-

“Mama, gaan we eerst een knuffel doen?”

voorbeeld dat ik minder aan hem moet
vragen en hoe ik duidelijker kan zijn voor

De namen in dit interview zijn gefingeerd.
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Een goede PICU is een lege PICU
De ggz werkt met het project ‘Dwang en drang’ aan het terugdringen van
dwangtoepassingen. In de afgelopen jaren is al veel bereikt. Ook in Twente
staat ‘Dwang en drang’ hoog op de agenda. Mediant, GGNet en Dimence
hebben in 2012 met elkaar afgesproken om het onderwerp levend te houden,
om van elkaar te leren en om kennis met elkaar te delen. Dit doen de drie
stichtingen onder andere door ieder jaar een regioconferentie te organiseren.

Jeroen Traas, manager spoedeisende

Regie bij de patiënt

ggz Dimence: “Toen de inspectie het

In 2015 organiseerde Dimence de regio-

thematisch toezicht met betrekking tot

conferentie. Dat is niet voor niks want in

dwangtoepassingen losliet, hebben we

Westerdok in Almelo is een High Intensi-

met GGNet en Mediant afgesproken om

ve Care (HIC) gebouwd met alle nieuwe

met elkaar deze verantwoordelijkheid op

technische mogelijkheden. Patiënten

te pakken. We delen kennis, nemen af en

kunnen de extra beveiligde kamers zelf

toe een kijkje in elkaars keuken en orga-

personaliseren op het gebied van kleur,

niseren ieder jaar een regioconferentie

licht, geur en temperatuur. Ook kunnen

dwang en drang.”

zij met behulp van touchscreens een
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film kijken, muziek luisteren en gebruik

opgedaan. Jeroen: “Bijvoorbeeld met

maken van internet. Jeroen: “De regie

het vroegtijdig inspelen op signalen, om

blijft zoveel mogelijk bij de patiënt.

dwang en drang te voorkomen. En al ja-

Uiteraard is er wel altijd verpleegkundige

ren geleden ontwikkelden we de comfor-

begeleiding aanwezig. De focus ligt op

trooms en verpleegpostvrij werken, wat

herstel en behoud van contact. Vroeger,

op steeds meer plekken ingezet wordt.

als iemand in de separeer ging, was de

Waar ik nu heel erg benieuwd naar ben

situatie even opgelost. Nu zien we dat

is wat je met Intensive Home Treatment

anders. Als iemand toch afgezonderd

kunt doen om ervoor te zorgen dat ie-

moet worden, zorgen we ervoor dat er

mand tijdens een opname zo weinig mo-

altijd een verpleegkundige bij is, om de

gelijk dwang en drang nodig heeft. Dat is

patiënt te helpen zo snel mogelijk weer

nog een stapje eerder in het proces.”

stabiel te worden en de PICU (Psychiatrische Intensive Care Unit, red.) te kunnen

In Zwolle en Deventer zijn plannen voor de bouw

verlaten. Een goede PICU is een lege

van een PICU met dezelfde uitgangspunten. Naast

PICU.”

de voorzieningen wordt ook ingezet op scholing, om
te realiseren dat we de beste zorg bieden die je op

Dwang en drang voorkomen

een HIC kunt krijgen. Daarmee wordt onder andere

In de regio’s Zwolle en Deventer is de

een belangrijke bijdrage geleverd aan de reductie van

afgelopen jaren ook al veel ervaring

dwang en drang.
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Tóch dingen gaan doen

Antonio is in behandeling bij Mindfit. Hij vertelt hoe hij bij Mindfit
terecht is gekomen en waar de hulp uit bestaat. Wat hem het
meest opvalt aan de hulp van Mindfit? “De positieve instelling die
heel erg benadrukt wordt.”
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33

“Ik woon begeleid met hulp van IrisZorg.

dendiensten Deventer. Dat was best

Omdat ik me zo depressief voel, hebben

leuk want ik heb gepraat met andere

ze me aangeraden om hulp te zoeken. Ik

mensen.”

ben toen naar mijn huisarts gegaan en
die heeft me doorverwezen naar Mindfit”,

Opgelucht

vertelt Antonio.

“Vanwege de depressie heeft Antonio weinig zin om dingen te doen,”

Vaak eenzaam

legt de hulpverlener van Antonio uit.

“Ik heb een heel naar verleden gehad

“Het radartje in zijn hoofd dat ervoor

en heb van mijn 2e tot 18e in internaten

zorgt dat hij van dingen geniet, staat

gewoond. Op m’n 18e moest ik op mezelf

als het ware stil. Door tóch dingen te

gaan wonen. Omdat ik zo lang in groeps-

gaan doen, komt dat radartje weer op

verband heb geleefd, voel ik me nu

gang. Natuurlijk beginnen we dan met

vaak eenzaam. Ik woon in het centrum

dingen die hij leuk vindt of vroeger leuk

van Deventer. Als ik op vrijdagavond het

vond. Het radartje komt niet meteen in

uitgaanspubliek hoor op straat, voel ik

beweging, dat kan even duren. Samen

me buitengesloten van wat er buiten

bekijken we hoe hij, naast de dingen die

gebeurt. Ik voel me depressief, heb last

moeten in het leven, weer leuke dingen

van onzekerheid en ik heb moeite om

kan oppakken.” Antonio: “Na een gesprek

mensen te vertrouwen.”

bij Mindfit voel ik me altijd weer een bee
tje opgelucht. Mijn hulpverlener besteedt

Maatje

veel aandacht aan wat er wél goed gaat

“Tot nu toe heb ik vier gesprekken

en wat ik wél kan. Daardoor ga ik, stapje

gehad. In één van die gesprekken heeft

voor stapje, weer dingen doen. Laatst

mijn hulpverlener me in contact gebracht

ben ik in m’n eentje naar een open dag

met Vriendendiensten Deventer. Zij

geweest van een school. Zoiets vind ik

gaan me koppelen aan een maatje. Dat

nog steeds heel moeilijk, maar ik doe het

is iemand met wie ik dingen kan gaan

wel. En door de complimenten die mijn

ondernemen. Want ik wil wel van alles

hulpverlener me dan geeft, stap ik met

maar ik durf niet alleen.

meer zelfvertrouwen de deur uit.”

Een maatje kan me op weg helpen.
Ook ben ik een keer naar een

De naam in dit interview is gefingeerd.

stamppot-buffet geweest van Vrien-
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Orde in huis
maar ook in mijn hoofd
Tussen de tweedehands auto’s staat een kinderzwembadje. Er zijn op
het bedrijventerrein geen kinderen in de buurt of speelveldjes. Evelien
weet en ziet het. “Het is niet ideaal zoals wij hier zitten, maar de blik
is weer vooruit. Door de ruimte die ik nu bij mezelf ontdek, kan ik het
weer aan. Ik overzie ons gezinsleven weer zoals het is.”

Moe en prikkelbaar
“Ik merkte dat de gebeurtenissen me
niet in de koude kleren gingen zitten.
Ik was moe en prikkelbaar, ook naar de
buitenwereld toe. Daardoor werden de
spanningen in en rondom de families
alleen maar erger. Het ging niet meer. Na
een jaar kreeg ik door het maatschappelijk werk mijn leven weer op de rit. Ik
leerde dat ik weer orde moest krijgen.
Orde in huis, maar ook in mijn hoofd. Zo
word je rustiger, kun je beter de dingen
Evelien (36) is druk met opruimen en het

overdenken en overzie je het beter.”

in gareel houden van vier opgroeiende
kinderen. Toen ze bij haar eerste vriend

We gaan er wat van maken

vertrok had ze het snel weer voor elkaar.

Evelien begon het maatschappelijk werk

Een eengezinswoning, twee opgroeiende

met wekelijkse bezoeken. Doordat het

kinderen, het ging best wel goed. “In het

beter gaat, gaat ze nu nog 1x per maand

uitgaansleven kwam ik Evert, mijn huidi-

bij haar maatschappelijk werker langs.”

ge vriend, tegen. Hij had uit zijn vorige

Met vier opgroeiende kinderen op een

relatie ook twee kinderen en het was

industrieterrein zal het nooit iets keurigs

qua ruimte praktischer om bij de ouders

en opgeruimds worden. “Niet ideaal,

te gaan wonen. Maar dat leverde veel

maar we gaan er wat van maken”, zegt

gedoe op omdat iedereen zich met ons

Evelien. Ze vertelt hoe ze structuur aan-

ging bemoeien”, vertelt Evelien. Uitein-

brengt: “Ik doe nu ‘s morgens vroeg een

delijk besloten zij om boven de zaak van

krantenwijk. Als ik dan thuis kom, haal

Evert te gaan wonen. Boven de werk-

ik de kinderen uit bed en breng ze naar

plaats was een hele etage vrij en in twee

school. Dit ritme heb ik nodig.”

weken was de boel omgetoverd tot een
acceptabele woonruimte.

De namen in dit interview zijn gefingeerd.
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“Ja, Anja, ook van jou!”

De ring hangt hoog en Anja krijgt de opdracht om er aan te gaan
hangen. “Ik kan er niet bij.” Anja heeft een probleem en moet
dit oplossen door bijvoorbeeld een trap te maken van andere
speeltoestellen zodat ze er wel bij kan.

Tineke (43, getrouwd met John van

Veel meer rust

45) vertelt over de psycho-motorische

Via de school kwamen Tineke en John in

therapie die hun dochter Anja (14) heeft

contact met Jeugd ggz. “Ze hebben niet

afgerond. De therapie van Jeugd ggz

alleen oog voor mijn dochter, maar leer-

gaat prima samen met het speciaal on-

den mij ook om met andere ogen naar

derwijs van Anja. De therapie vindt plaats

haar te kijken”, zegt Tineke. “Probeer

in de gymzaal op school. Zo worden

positief te blijven, behandel haar als een

spelenderwijs in een vertrouwde sfeer

kind van 6. Ik kan er nu op een andere

spel- en beweegoefeningen gedaan om

manier mee om gaan die veel meer rust

het gedrag te corrigeren en stimuleren.

geeft.”

Anja gaat er zelfstandig naar toe en haar
ouders kunnen via de mailverslagen de

Ik hou van jullie!

therapie volgen.

Het lijkt beter te gaan; er is andere medicatie en Anja gaat nu op vrijdagavond

Alles in de soep

en zaterdag naar een zorgboerderij. “Dit

Anja heeft ADHD, een laag IQ en kan

ontlast het gezin en ik merk dat zij er

zich niet inleven in het gevoel van een

met plezier naar toe gaat. Als het moet

ander, ook haar eigen gevoel lijkt niet

kan ze veel, dus ik hou de hoop dat ze

altijd aanwezig. “Ze is negatief over

naar het voortgezet onderwijs kan. Soms

zichzelf en bang voor de reactie van

kan ik, als het gezin bij elkaar is, uitroe-

anderen”, vertelt haar moeder. “Daardoor

pen: ‘jongens ik hou van jullie’, en dan zie

is het soms moeilijk om haar in het gezin

ik Anja kijken … ‘ook van mij?’ … Ja Anja,

te hebben. We hebben nog drie kinderen

ook van jou!”.

en zij kan met haar gedrag alles in de
soep laten lopen. Als ouder weet je soms

De namen in dit interview zijn gefingeerd.

niet meer of je goed bezig bent.”
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Een beetje verliefd op WijZ

“Ik kom gewoon even helpen”, zei Arthur Bouwmeester. Nu zit zijn
periode als interim manager van WijZ er op. ‘Even helpen’ klinkt
misschien luchtig, maar Arthur blikt wel degelijk serieus terug. “Dit
welzijnswerk ligt me enorm na aan het hart en WijZ kon wel een
steuntje in de rug gebruiken.”

“Ik ben een beetje verliefd geworden

en de mensen van Op Orde zijn specia-

op WijZ. Er zit energie in; innovatie,

listen in regelingen en mogelijkheden.”

bereidheid, enthousiasme, uitdaging,

Arthur ziet een samenhang tussen de

oplossingsvermogen, veerkracht. Het zijn

deskundigheid van de vrijwilligers en de

mensen die problemen omdenken naar

vrijheid waarmee zij werken. “Ik weet niet

voordelen. En de welzijnsdoelen zitten in

of vrijheid het goede woord is. Het gaat

hun genen.” Arthur heeft het over de me-

ook om zelfstandigheid en verantwoor-

dewerkers, maar ook over de vrijwilligers.

delijkheid”, vult hij aan. “WijZ kijkt naar

Dat zijn er meer dan 700. Arthur liep er

wat vrijwilligers willen en kunnen. Ze zijn

bij zijn introductie meteen tegenaan. Hij

niet het hulpje van de beroepskracht,

lacht: “Daar zitten inderdaad kritische

maar ontwikkelen zich zelfstandig in

portretten bij. Maar die houden de rest

hun functie.” Ook hierin ziet Arthur de

lekker scherp.”

eigen-kracht-gedachte: “Die zit in de
haarvaten van WijZ.”

Deskundigheid en vrijheid
Arthur vat het vrijwilligerswerk van WijZ

Lastige periode

samen in twee begrippen: deskundig-

WijZ zat in een lastige periode toen

heid en vrijheid. “Ze hebben verstand

Arthur Bouwmeester aanbood om even

van waar ze mee bezig zijn. Als het gaat

te komen helpen. “Onbehoorlijk veel be-

over levensvragen, dan hoort daar een

zuinigingen, een fusie, het management

soort levenswijsheid bij, de vrijwilligers

was weg.” somt hij op. Zoveel verande-

in het beheer hebben een horecahart

ringen blijven niet zonder gevolgen. “Er

en hebben gastvrijheid in hun systeem

lagen heel veel losse eindjes: hoe orga-
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niseren we dit, wie doet wat en waarom,
met wie kan ik dingen afstemmen.”
Ook het feit dat het management was
wegbezuinigd leidde tot een schrikeffect:
“Opeens waren teams verantwoordelijk.
Hoe neem je beslissingen? Hoe spreek
je elkaar aan? En wie doet het werk
dat voorheen de teamleider deed? We
hebben hard gewerkt om daar weer
structuur in te krijgen.”

“Ik heb genoten”
Arthur kijkt met plezier terug. “Ik heb genoten, van alle mensen, van het enthousiasme. Maar ook van de verandering
en de ontwikkeling die ik heb gezien.
Jammer om weer weg te gaan.” Hij gaat
terug naar zijn oude liefde: Stichting de
Stuw in Hardenberg, maar blijft graag
betrokken bij WijZ. “Ik ben van plan om
me aan te melden als vrijwilliger bij één
van de mooie projecten van WijZ.”

Een jaar van verbinding | WIJZ | Een jaar vol verbinding
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Hoe gaat het
met de patiënt?
Team Angst en Stemming
in Deventer deed mee aan
het Doorbraak ROM project.
Behandelaren geven aan nu
bewuster en actiever bezig
te zijn met Routine Outcome
Monitoring (ROM) in de
behandeling.

“Ik wil weten hoe het met mijn patiënt

mooie bijkomstigheid was een stijging

gaat en wat het effect van de behande-

van de ROM-percentages, terwijl dit niet

ling is”, vertelt Guido Williams, klinisch

de focus van het project was. Het doel

psycholoog en teamleider bij team

was om te weten hoe het met je patiënt

Angst en Stemming van Dimence. Hij

gaat en of de behandeling effectief is.

is van mening dat het bijdraagt aan de

Het was vooral belangrijk om de al aan-

behandeling van en de behandelrelatie

wezige nieuwsgierigheid en betrokken-

met de patiënt.

heid van behandelaars te activeren en in
te zetten in het kader van ROM.”

Doorbraak ROM
Een jaar lang werkte het team Angst en

Meerwaarde ROM

Stemming intensief aan het Doorbraak

ROM heeft een meerwaarde in de be-

ROM project, een initiatief van het

handeling. “ROMmen verkleint de kans

Trimbos Instituut. Guido: “We hadden

op drop-out. Je kunt gedurende de be-

teambijeenkomsten waarin we het

handeling bijsturen als dit nodig is. En de

hadden over het gebruik van ROM. In het

behandeling wordt effectiever en soms

multidisciplinair overleg hadden we er

ook korter, doordat je mede op basis van

meer aandacht voor. Met name het oefe-

ROM-resultaten samen met de patiënt

nen met terugkoppelen van de ROM-re-

kunt besluiten de behandeling af te

sultaten met elkaar helpt. Iedereen vindt

ronden”, vertelt Guido. Door ROM voelt

‘ROMmen’ nu meer vanzelfsprekend. Een

de patiënt zich beter begrepen, omdat
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de behandeling. Je betrekt de patiënt

“Prettig om
mijn voortgang te zien”

daardoor ook meer in het behandelpro-

Ook patiënten vinden ROM meerwaarde

ces, wat de behandelrelatie ten goede

hebben in de behandeling. Een patiënt

komt. Het is daarnaast ook transparanter

zegt: “Ik heb de ROM nu vaker ingevuld

doordat je weet wat je samen (patiënt

en ook besproken met mijn behandelaar.

en behandelaar) aan het doen bent.

Het is prettig om mijn voortgang te zien.

“Tenslotte is het ook een prikkel om

Een dipje kun je bijvoorbeeld terugzien

kritisch te reflecteren op je eigen the-

in de grafiek. Toen heb ik extra behan-

rapeutisch handelen en besluitvorming.

delsessies gehad. Door ROM begrijp ik

Dat is niet eng, het is een logisch gevolg

beter waarvoor mijn behandeling be-

van het feit dat je de patiënt de beste

doeld is. De volgende keer vraag ik weer

behandeling gunt en het een sport is om

om mijn ROM uitslag.”

er een dialoog is over de voortgang van

jezelf te blijven verbeteren.”
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Forensisch Psychiatrische
Afdeling in Westerdok
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De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Westerdok Almelo
is in maart 2015 gestart. De FPA biedt behandeling aan patiënten
met psychiatrische problematiek die een juridische maatregel
opgelegd hebben gekregen. Deze patiënten hebben een intensieve
behandeling nodig.

De behandeling is vooral gericht op

moois van te maken. Men is collegiaal

preventie van (terugkerend) grensover-

en kan vertrouwen op elkaar. Dat is ook

schrijdend en risicovol delictgedrag. De

belangrijk want we hebben niet met de

FPA bereidt de patiënten voor op terug-

makkelijkste doelgroep te maken.”

keer naar een passende woonvorm in de
maatschappij.

Passende woonvorm
Het is de bedoeling dat patiënten van

Meer of minder regels?

de FPA doorstromen naar een passende

“We zijn hier begonnen met een nieuw

woonvorm. In Enschede heeft Transfore

team, in een nieuw gebouw, met een

al een locatie voor Forensisch Beschermd

nieuwe patiëntengroep”, zegt Miranda

Wonen (FBW). In juni 2015 is in Almelo

Moes, teamleider van de FPA. “Soms

ook de eerst FBW van start gegaan,

zoeken we nog naar de juiste weg, want

waar drie patiënten terecht kunnen. “De

uiteraard gaat niet alles precies zoals we

patiënt die er nu zit knapt er ontzettend

hadden bedacht. We wilden zo weinig

van op. Hij was er ook echt aan toe. Ik

mogelijk regels opstellen. De meeste

merk dat de behoefte aan FBW plaatsen

medewerkers van de FPA komen uit de

erg groot is. Wij zijn hierover in gesprek

tbs-setting. Daar is voor alles een regel,

met de gemeente.”

tot in elk detail. We wilden het voor de
FPA anders doen, vriendelijker en minder

Veel expertise onder één dak

rigide. Voor onze doelgroep zijn ook min-

In Westerdok hebben naast Transfore

der regels nodig, maar we merkten dat

ook Mindfit, Jeugd ggz en Dimence zich

we toch meer afspraken moesten gaan

gevestigd. Wat merkt Miranda hiervan?

maken. Een patiënt vroeg zelfs om meer

“De samenwerking met de High Intensive

regels. We zoeken de balans tussen de

Care van Dimence is goed. We lopen op

ggz-aanpak en de tbs-aanpak.”

elkaars alarm en de 24-uurs post van
Transfore wordt erg gewaardeerd, merk

Trots

ik. Ik denk wel dat we nog veel meer aan

Met een nieuw team een nieuwe

elkaar kunnen hebben in Westerdok. Er

afdeling opbouwen vergt veel van de

is zoveel expertise aanwezig onder één

medewerkers. “We werken allemaal echt

dak! Het zou mooi zijn om te weten waar

keihard”, zegt Miranda trots. “Iedereen

welke expertise zit en hoe we elkaar

heeft de ambitie om er samen iets

kunnen helpen.”
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Keten zonder obstakels

Thea Schoneveld, verpleegkundig specialist en voorzitter van
de kwaliteitsgroep module Herstel, zet zich met hart en ziel in
voor mensen met een langdurende psychische aandoening. “Ik
ben vergroeid met deze doelgroep. Het zijn de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving. Dat raakt me.”

De module Herstel van Mindfit is gericht

sterkt in de overtuiging dat we binnen de

op groei en eigen regie. Het accent ligt

keten van zorg met z’n allen verantwoor-

op het verbeteren van de kwaliteit van

delijk zijn voor goed aansluitende zorg.

leven en het vervullen van maatschap-

De zorgvraag is soms minder en soms

pelijke rollen. De kwaliteitsgroep houdt

meer. Op basis daarvan beweegt een

zich onder meer bezig met de (door)

cliënt zich door de keten. Het is aan de

ontwikkeling van de module en de

verschillende zorgverleners om ervoor

samenwerking in de keten.

te zorgen dat hij daarbij geen obstakels
tegenkomt.”

Geen obstakels
Thea werkt al dertig jaar met deze

Zelf de regie

doelgroep, maar kent de zorg ook vanuit

De verpleegkundig specialisten zijn

een ander perspectief. “Mijn zus heeft

hoofdbehandelaar van de module en

periodes met psychiatrische problemen

hebben zich het afgelopen jaar vooral

gekend. Als familielid heb ik ervaren hoe

ingezet voor een goede samenwerking

moeilijk dat is voor de naasten, maar ook

met Dimence (specialistische ggz). Dit

hoe belangrijk het is dat de zorg goed

heeft veel opgeleverd. Van de 1.141 cliën-

is geregeld. Het heeft me nog meer ge-

ten die, vanwege de transitie basis ggz,
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konden doorstromen van Dimence naar Mindfit, zijn er inmiddels 876 in zorg bij Mindfit. Bij al deze cliënten heeft een ‘warme overdracht’ plaatsgevonden. Een prachtig
resultaat. “Behandelaren vinden het vaak lastig om een cliënt los te laten. De cliënt
vindt het op zijn beurt spannend om de vertrouwde zorgomgeving te verlaten. Toch
zien we dat deze mensen op hun plek zijn bij Mindfit. Bij ons werken ze aan ontwikkeling en groei en zijn zelf verantwoordelijk voor de indeling van de beschikbare
behandeltijd. Op deze manier heeft iemand zelf de regie wat weer bijdraagt aan het
herstel. Mocht de situatie complexer of crisisgevoelig worden, bijvoorbeeld doordat
iemand opnieuw last krijgt van een trauma en suïcidaal wordt. Dan schalen we op en
dragen we de cliënt over naar Dimence.”

Vertrouwen
Aan de andere kant van de keten is er de huisarts en poh ggz. “Hier komt de cliënt
als hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen kracht en weet welke hulp hij wanneer kan
inschakelen. Met de poh ggz kan hij dan bijvoorbeeld even sparren als hij daar behoefte aan heeft. Zo krijgt iemand altijd de zorg die hij nodig heeft en kan misschien
uiteindelijk de ggz zelfs verlaten. Want dat is natuurlijk ons doel. Weer meedoen als
volwaardig burger in de maatschappij”.
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De week van Wilma Wildeboer
Als ouderenadviseur help ik senioren met hulpvragen die
ontstaan bij het ouder worden. Middels het levensverhaal van
klanten zoeken we samen naar oplossingen en zetten deze in gang.
Mijn werk is divers en creatief. Dat ik korte tijd dichtbij mensen mag
staan en hen kan zien groeien geeft mij energie.

Dinsdag

voor haar. Verder bespreek ik met een

Ik begin de dag met een huisbezoek aan

collega een aanmelding voor een maatje

een mevrouw wier man kort geleden is

zodat zij op zoek kan gaan naar een

overleden. Door dit overlijden kan zij zich

geschikte vrijwilliger om deze klant te

moeilijk zelfstandig redden. Zo kan ze

gaan begeleiden. In de middag een huis-

niet meer de deur uit omdat er niemand

bezoek bij een echtpaar waarbij de man

is om haar rolstoel te duwen, de post

beginnend dementerend is. Voor hem

halen is dan al een probleem. Samen

zou het goed zijn om op korte termijn

met haar zoons is er diverse hulpverle-

te verhuizen naar een zorgwoning waar

ning opgestart om naar oplossingen te

hij zich nog kan oriënteren. Ik begeleid

zoeken maar dit vergt tijd. Onze gesprek-

een gesprek met een zorgindicatiesteller

ken zijn vaak ook even een uitlaatklep

van de woningbouw om alle procedures

Een jaar van verbinding | WIJZ | Een jaar vol verbinding
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te regelen en de kans op een woning

zorgverzekering. Bellend met de zorg-

zo groot mogelijk te maken. Ik eindig

verzekeraar kunnen we dit oplossen en

de dag tenslotte met een overleg met

omdat ik er toch ben vul ik ook gelijk

de geestelijk verzorgers van de Dimence

het kwijtscheldingsformulier in voor de

Groep om ervaringen en behoeften op

gemeentelijke belastingen.

gebied van levensvragen en zingeving

Donderdag

met elkaar uit te wisselen.

Ik heb een afspraak gemaakt bij een

Woensdag

mevrouw waar de thuiszorg langs komt

Met een sportmedewerker bezoek ik

om te douchen. Om veilig te kunnen

een dame die graag meer wil bewegen

douchen zijn er woonaanpassingen

maar gezien haar klachten dit niet goed

nodig. Samen vullen we de aanvraagfor-

meer durft. We besluiten te starten met

mulieren in en maken een afspraak met

een beweegmaatje zodat zij wekelijks

het sociale wijkteam om te onderzoeken

met een vrijwilligster een ommetje kan

welke aanpassingen vergoed kunnen

maken en kan ervaren wat bewegen met

worden. ’s Middags een overleg in het

haar doet en of ze goed haar grenzen

kader van Beleid Maken We Samen

kan aangeven. Ze is geneigd gauw teveel

over een nieuw organisatieplan voor de

te doen voor een ander. Aansluitend

divisie. Leuk om met collega’s van De

heb ik een huisbezoek bij een mevrouw

Kern en Jeugd ggz onze visie en missie

die problemen heeft met haar nieuwe

te delen en af te stemmen.
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Nieuweling bij Transfore
Sanne Geul werkt sinds juli 2015 als behandelcoördinator bij
Forence, een klinische afdeling voor forenische psychiatrie van
Transfore in Deventer. Daarnaast verzorgt ze samen met collega
Leon Feijen de aanmeldingen en doorstroming van patiënten
binnen de klinische settingen van Transfore.
“Het forensische werkveld trok al rond

Maar de psychiatrische ziekte houden

mijn 19e mijn aandacht”, vertelt Sanne.

velen de rest van hun leven. Het worden

“Bij mijn stage verpleegkunde kreeg ik

dan ‘gewone ggz-patiënten’. Onlangs is

voor het eerst te maken met de foren-

er een eerste patiënt van Forence over-

sische psychiatrie en was mijn interesse

gegaan naar Esquirol (klinische setting

direct gewekt: de forensische titels waar

van Dimence). Dit gaat erg goed. Wij

je mee te maken krijgt, het samenwerken

stemmen af met de medewerkers van Es-

met ketenpartners zoals de reclassering,

quirol en ondersteunen hen waar nodig.

de patiënten met zowel psychiatrische

Ook zoeken we de samenwerking met

problematiek als justitiële problematiek;

de RIBW, wanneer patiënten klaar zijn

het is een heel interessant werkgebied.

om begeleid zelfstandig te gaan wonen.

Ik kan veel van mezelf in dit werkveld

Een juridische titel, en al helemaal tbs,

kwijt door het dynamische, de scherpte

roept veel emotie op bij mensen, ook bij

en het regelwerk dat erbij komt kijken”.

hulpverleners. Wij proberen hulpverleners hierin te ondersteunen en helpen

Afstemmen, samenwerken en
ondersteunen

hen hierin een weg te vinden.”

Sanne is in 2013 afgestudeerd als verpleegkundig specialist ggz. Daarna is ze
aan het werk gegaan bij Tactus. Ze zag
een kans bij Transfore voorbij komen en
heeft ’m gegrepen. “Ik kan me erg goed
vinden in het doel van Transfore om
de forensische ggz in Oost Nederland
te verstevigen. Op eerdere werkplekken heb ik ervaren dat dit echt nodig
is. Transfore probeert hierbij nauwe
aansluiting te vinden binnen de reguliere
ggz. Veel patiënten bij ons raken, na een
lange periode, hun forensische titel kwijt.
Ze zijn dan weer klaar om verder te gaan.
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Dimence Groep
Feiten en cijfers 2015

De stichtingen van de Dimence Groep bieden geestelijke gezondheidszorg,
welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt.

Aantal casussen (op 31-12-2015)
- Dimence: 10.516

- WijZ: 2.505
- De Kern: 6.044

- Mindfit: 3.156
- Jeugd: 2.844
- Transfore: 496

Helpt mensen

ontwikkelen

Ernst Klunder (bestuurder Dimence
Groep): “Als we zien dat dat lukt,
dat mensen mee kunnen doen met
de samenleving, dan mogen we
samen tevreden terugblikken.”

Ron (cliënt Transfore) rondde
cursussen voor administratief
medewerker af: “Ik heb nog een
heel leven voor me!”

Lambert (Patiënt Dimence) zorgt
weer voor zijn eigen maaltijden:
“Vanavond macaroni. Maar zonder
pastagroente, want dat lust ik niet.”

Evelien (cliënt De Kern) woont
met haar kinderen op een
bedrijventerrein: “Niet ideaal, maar
we gaan er wat van maken.”

Antonio (cliënt Mindfit) voelt zich
vaak buitengesloten: “Laatst ben
ik in m’n eentje naar een open dag
geweest van een school. Zoiets vind
ik moeilijk, maar ik doe het wel.”

Het team van Anneke volgde
een training bij Intend: “Soms is
het nodig een team flink op te
schudden.”

Wieger (vrijwilliger bij WijZ) is blij
dat hij dit werk mag doen. “Je hoort
er weer bij, het brengt structuur in
je leven en je hebt weer collega’s.
Ik heb weer een doel”.

Tineke is moeder van Anja (cliënten)
Jeugd ggz): “Ik leerde om met
andere ogen naar haar te kijken.”

Lees alle verhalen: http://verbinding.dimencegroep.nl

Cliënttevredenheid
Dimence

8,4

Mindfit

8,7

Transfore

7,1

Jeugd ggz

7,3

De Kern

8,2

Cliënten hebben waardering voor
onze medewerker (deskundigheid,
vertrouwen, respect, interesse)
en bevelen de stichting aan
bij anderen.

nce Groep
e
m
i
D
Dimence Groep
Raad van toezicht
Raad van bestuur
Bestuursbureau
Ondersteunende diensten
Specialistische
opleidingen

Specialistische ggz
voor volwassenen
www.dimence.nl

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

Generalistische basis ggz, poh ggz,
preventie oggz en INTEND
Basis ggz en
specialistische ggz
voor jeugd

www.mindfit.nl

www.jeugdggz.com

Innovatie
www.impluz.nl

Welzijnswerk

Maatschappelijk
dienstverlening

www.wijz.nu

www.stdekern.nl

Forensische ggz
www.transfore.nl

Werkgebieden:

Werkgebied Dimence Groep

Dimence, Mindfit, Transfore, Jeugd
De Kern
Wijz
Aanbod per gemeente:
Almelo
Apeldoorn
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Brummen
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Elburg
Enschede
Haaksbergen
Hardenberg
Heerde
Hellendoorn
Hengelo
Hof vanTwente
Kampen
Lochem
Losser
Meppel
Oldebroek
Oldenzaal
Olst Wijhe
Ommen
Raalte
Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland
Tubbergen
Twenterand
Voorst
Wierden
Zutphen
Zwartewaterland
Zwolle

Meppel

Dinkelland

Rijssen-Holten

Borne

Oldenzaal
Losser

Hengelo
Hof van Twente

Enschede
Haaksbergen

Vestigingsplaatsen:
Dimence (D)
Mindfit (M)
Transfore (T)
Jeugd (J)
De Kern (K)
Wijz (W)

organisatie d.m.v. Routine Outcome Monitoring (ROM)
- ROM draagt bij aan goede therapeutische relatie en therapietrouw
- Uitkomsten worden besproken door behandelaar met cliënt,

(ook burger, vader, zus, buurman)
• Patiënt ben je nooit alleen
(daarom betrekken we je naasten)
• Behandelen doen we samen
• Overlast veroorzaak je niet uit weelde,
maar kan voortkomen uit een
psychiatrisch probleem
Participatie

VISIE - MISSIE - KENNIS

dit draagt bij aan gezamenlijke besluitvorming over behandeling
* stichtingen die geen gebruik maken van ROM, meten resultaten met andere
methodes

Visie op ambulantiseren

•
•
•
•
•
•

Beter worden en problemen oplossen doe je thuis
Opname is een intermezzo in ambulante behandeling
Je bent nooit alleen patiënt of cliënt (ook burger, vader, zus, buurman)
Patiënt of cliënt ben je nooit alleen (daarom betrekken we je naasten)
12
Behandelen doen we samen
13
Overlast veroorzaak je niet uit weelde, maar kan voortkomen uit een
psychiatrisch probleem
• Behandeling en ondersteuning is altijd zo zwaar als nodig is,
26
en zo licht als mogelijk
• Welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening kunnen
ondersteunen bij zelfstandig wonen

51

wetenschappelijke
onderzoeken

Erkende
Opleidingen
opleidingsinstelling
De Dimence Groep is een erkende opleidings-

De
Dimence Groep is een erkende
instelling voor alle ggz-beroepen binnen de
opleidingsinstelling
voorenalle
CONO beroepenstructuur
creëert voor
ggz-beroepen
de CONO
medewerkers debinnen
mogelijkheid
voor het volberoepenstructuur
en creëert voor
gen van (medische) vervolgopleidingen.
medewerkers de mogelijkheid
Samen
Hogeschool
Windesheim ontvoor
het het
volgen
van (medische)
wikkelen we een scholingstraject op het
vervolgopleidingen.

gebied van het sociaal domein.
We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van accreditatie voor de sociaal werker.
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Elke stichting heeft een cliëntenraad. Brede
belangen
worden
Onderzoeken
in behartigd
het kader door de centrale
cliëntenraad.
van promotie
Onderzoeken in het kader van
promotieZij bewaken de rechten en geven
Onderzoeken
in kader van
opleiding
gevraagd
en ongevraagd
advies
Onderzoeken in het kader van
van
medewerkers
(psychologen,
opleiding van medewerkers
aan de directies van de stichtingenGZ(psychologen, GZ-psychologen en
verpleegkundigpsychologen,
specialisten)
verpleegkundig specialisten)
en aan de raad van bestuur.
Overige onderzoeken (o.a. deelname
aan lopende onderzoeken andere
Ook onze medewerkers worden
organisaties)
Overige onderzoeken (o.a. deelname aan
betrokken bij de ontwikkeling
lopende onderzoeken andere organisaties)
van de organisatie.

Verpleegkundige opleidingen, totaal
Mbo-verpleegkundigen in opleiding
Hbo verpleegkundigen in opleiding
Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in opleiding
Werkervaringsplaatsen

73
16
24
4
29

Aantal fte in 2015 bezig met een (medische)
vervolgopleiding, totaal
Psychiater
Gezondheidszorgpsycholoog
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Verpleegkundig specialist

78,3 fte
23,6 fte
19,7 fte
11,9 fte
3,3 fte
19,8 fte

wetenschappelijke
12
onderzoeken

Onderzoek in het kader
van promotie

13

Onderzoeken in het kader van
promotie

Onderzoeken in kader van opleiding
van medewerkers (psychologen, GZpsychologen, verpleegkundig specialisten)

Onderzoeken in het kader van
opleiding van medewerkers
(psychologen, GZ-psychologen en
verpleegkundig specialisten)

26
Ambitie
• De Dimence Groep verbetert de geestelijke gezondheid
van de mensen in haar werkgebied, door middel
van het realiseren van geestelijke gezondheidszorg,
maatschappelijke dienstverlening en welzijn dicht bij
de mensen.
• Binnen de Dimence Groep bundelen en delen we onze
kennis en krachten. Daarmee creëren we meerwaarde
voor onze cliënten en patiënten, medewerkers en
externe partners.
• Ons werk is state of the art en we willen behoren
tot de top 3 van beste aanbieders van ggz,
maatschappelijke dienstverlening
en welzijn in Nederland.

Overige onderzoeken (o.a. deelname
aan lopende onderzoeken andere
organisaties)

Overige onderzoeken (o.a. deelname aan
lopende onderzoeken andere organisaties)

ROM
De Dimence Groep maakt uitkomsten van
behandelingen inzichtelijk en bespreekbaar voor
patiënt, behandelaar en organisatie d.m.v. Routine
Outcome Monitoring (ROM)
- Met ROM zijn problemen eerder in beeld
- ROM draagt bij aan goede therapeutische
relatie en therapietrouw
- Uitkomsten worden besproken door behandelaar
met cliënt, dit draagt bij aan gezamenlijke
besluitvorming over behandeling
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Bedrijfsresultaat

Opbrengsten

Dimence Groep is financieel gezond, ondanks alle
veranderingen in de samenleving. We investeren in
mensen en in de kwaliteit van zorg.

Totaal: 181,4 mln

2015

2,9%

We investeren onder meer in
innovatie: de veranderende
samenleving vraagt om
andere aanpak van zorg en
ondersteuning. In 2015 werd
Impluz opgericht om samen
met anderen innovatie vorm
te geven.

van de omzet

2015
+€ 4,9 mln

Incidenteel

0, %

Zorgverzekeraars: 95,1 mln
Zorgkantoor (WLZ): 31,2 mln

8

Operationeel

2014

Justitie: 11,2 mln

+€ 2,4 mln

Asielzoekers: 1,1 mln

2, %
1

Overige opbrengsten: 21,6 mln
(o.a. POH GGZ en subsidies)

2013
+€ 0,25 mln

Gemeenten
Jeugdwet: 10,6 mln
Wmo: 10,4 mln

Online zorg

Oprichting
cliëntenpanel

Realisatie 3 online
modules Minddistrict

Combinatie face-to-face
en online behandeling

Ontwikkeling online
cliëntportaal

Virtual reality

Ontwikkeling module
Url en Uk

Ontwikkeling VerlofApp
door Transfore

Percentage online zorg ggz (EMH, e-mail en beeldbellen)

26,8%
Dimence Groep

23,2%

35,3%

21,0%

Dimence

Mindfit

Transfore

20,0%
Jeug ggz

Uitkomsten HKZ audit

Aantal medewerkers

• Bevlogen medewerkers

Gemiddeld aantal
fte in loondienst:

• Kwaliteitsmanagement systeem
functioneert
structureel

Plus 126 fte

2015

1993

2014

1867

• HKZ
certificaat
is verlengd

Dimence

Basis ggz en specialistische ggz voor
jeugd

Specialistische ggz voor volwassenen
•	Spoedeisende psychiatrie

•	Ondersteunt en behandelt kinderen en

(24 uurs beschikbaarheidsfunctie)

jongeren tot 18 jaar met psychische problemen

•	Internethulpverlening
•	Ambulante en klinische zorg

• Ondersteunt de omgeving

•	Verslavingspsychiatrie

• Stimuleert eigen kracht

•	Twee specialistische centra: Bipolaire

•	Stimuleert het netwerk om de behandeling te
ondersteunen

Stoornissen en Ontwikkelingsstoornissen

www.jeugdggz.com

www.dimence.nl

Generalistische basis ggz,
poh ggz, preventie oggz en INTEND

Maatschappelijk dienstverlening

• Verbetert psychische conditie

• Algemeen maatschappelijk werk

• Positieve psychologie

• Schoolmaatschappelijk werk

• Oplossingsgerichte benadering

• Bedrijfsmaatschappelijk werk

• Dichtbij

• Sociaal raadslieden

• Persoonlijk

• Groepswerk

• Klant heeft regie

• Hulp bij thuisadministratie

www.mindfit.nl

www.stdekern.nl

daagt uit

Impluz
• Broedplaats voor innovatieve

Transfore: forensische ggz
•	Behandelt mensen met

projecten
• Levert bijdrage aan vernieuwing
en verbeteringen in sociale

grensoverschrijdend gedrag en

• Vrijwilligersorganisatie

dreigend grensoverschrijdend

•	Welzijnswerk in Zwolle

gedrag

domein
• Co-innovatief, ondernemend en
hartverwarmend

www.impluz.nl

WijZ: welzijnswerk

voor kwetsbare mensen

•	Draagt bij aan een veiliger
samenleving

www.transfore.nl

T 0570 639 600
www.dimencegroep.nl

@dimencegroep

raadvanbestuur@dimencegroep.nl

dimence-groep

• Activiteiten in de wijk
• Diensten bij mensen thuis

www.wijz.nu

