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Een jaar vol verbinding
  

Als u deze Verbinding leest, ligt 2016 al geruime tijd achter ons. Zoals elk jaar geven 

wij aan de hand van verhalen vanuit de verschillende stichtingen weer wat 2016 

kenmerkte.  Alle verhalen uit 2016 kunt u lezen op onze website www.verbinding.

dimencegroep.nl. We hebben de mooiste verhalen voor u gebundeld in deze editie. 

Differentiatie
In het vorige jaarverslag schreven we onder de titel ‘Differentiatie als antwoord op 

verandering’ het volgende: ‘In 2014 is de Dimence Groep een feit geworden. Daarmee 

is een groepsstructuur ontstaan van een moederstichting en dochterstichtingen,  

die samen een breed spectrum aan ondersteuning en zorg leveren, van projecten 

met inzet van vrijwilligers tot topklinische ggz en forensische ggz.’ 

Ruimte 
Als we terugkijken op 2016 kunnen we stellen dat de differentiatie binnen de  

Dimence Groep tot volle wasdom is gekomen. De ruimte die is gecreëerd voor  

de stichtingen en onderdelen om voor hun doelgroep(en) het verschil te maken,  

is met veel energie ingevuld. Op diverse terreinen zijn nieuwe activiteiten ont- 

wikkeld, initiatieven en pilots gestart en is gewerkt aan een verdere verbetering  

van zorg- en dienstverlening.  

Het zorgen voor een onderscheidend aanbod voor een specifieke doelgroep helpt 

te zorgen voor een duidelijk profiel en een heldere focus van waaruit kan worden 

gewerkt. De keerzijde hiervan is dat er minder oog kan zijn voor de samenhang en 

integraliteit die de vragen van sommige cliënten of patiënten nu eenmaal met zich 

meebrengen.  

Interne samenhang
Daarom is in 2016 ook veel aandacht besteed aan de interne samenhang en samen-

werking tussen de verschillende stichtingen en onderdelen. De spanning tussen een 

vorm van specialisatie enerzijds en het drempelloos verbinden in ketens en net- 

werken anderzijds is een voortdurende en complexe opgave die ook in komende 

jaren hoog op de agenda van de Dimence Groep blijft staan. De buitengewoon 

ingewikkelde wereld van zorg en welzijn met een groot aantal regels, structuren en 

belangen maakt dit proces er niet eenvoudiger op. In deze wereld blijven we zoeken 

naar oplossingen om te komen tot de juiste zorg op het juiste moment.   

 

Nieuwe ontwikkelingen
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze werkwereld en ook de komende 

jaren zal dit zo blijven. Als Dimence Groep zijn we er altijd alert op om zo goed  

mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. 
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Dit maakt dat het goed is om ook actief met elkaar te blijven nadenken over alles 

wat er om ons heen gebeurt en wat dit voor onze patiënten, cliënten, klanten en 

vrijwilligers betekent, en daarmee ook voor onze organisatie. Daarbij blijft het ook 

van belang om te blijven investeren in de samenhang en verbinding tussen de stich-

tingen van de Dimence Groep. Om deze redenen is het zinvol en zelfs nodig om te 

gaan werken aan een inspirerende visie over de nabije toekomst. 

Ontdekkingsreis
We zijn daarom met een grote groep mensen aan de slag gegaan om te komen tot 

een gemeenschappelijke en inspirerende visie op de ontwikkelingen in de maat-

schappij en de rol van de Dimence Groep en de stichtingen daarin. We maken als het 

ware een ‘ontdekkingsreis’ om er achter te komen op welke wijze we een betekenis-

volle en innovatieve bijdrage kunnen leveren voor de komen jaren. Dit moet zowel 

de Dimence Groep als de stichtingen helpen om zich verder op grensverleggende 

wijze te kunnen doorontwikkelen.  

Toekomstvisie
We hebben in het najaar van 2016 een traject doorlopen met begeleiding van Fresh 

Forward, een organisatie die uitgebreid ervaring heeft met het op een inspirerende 

wijze opnieuw ontwikkelen van een toekomstvisie (en het bijdragen aan het realise-

ren ervan). Om de visie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de verschillende on-

derdelen van de Dimence Groep hebben we een traject,  geheten de Beweging van 

Overvloed, met een mooie afspiegeling van de organisatie ontwikkeld. We hebben 

veel gesproken met cliënten, patiënten, familie, vrijwilligers, onze raad van toezicht 

en natuurlijk onze eigen medewerkers. Zinvolle bijeenkomsten waaraan honderden 

mensen hebben meegewerkt.  

Op pagina 6 kunt u verder lezen over de Beweging van Overvloed.  

Voor nu wensen wij u veel leesplezier en wij  

horen graag wat u vindt van onze verhalen. 

Ernst Klunder en Herma van der Wal 

Raad van bestuur
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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 www,verbinding.
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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 onder-

scheidend 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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Raad van Toezicht: “Kwaliteit leveren ...” Dimence Groep 36
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Delen van overvloed 

In de zomer van 2016 zijn we gestart met een toekomstvisie 
voor de Dimence Groep. We hebben dat in het begin Next Level 

genoemd. Een stap om op grensverleggende en waardevolle wijze 
in de maatschappij echt iets te veroorzaken. We hebben veel 

gesproken met cliënten, patiënten, familie, vrijwilligers,  
medewerkers en onze raad van toezicht. 

Inzichten voor de toekomst
Het belangrijkste dat dit traject oplever-

de is dat we van buiten naar binnen zijn 

gaan kijken en verbindingen hebben ge-

maakt met elkaar op belangrijke thema’s. 

Het eerste inzicht ging over de verande-

rende wereld. De industriële revolutie 

hebben we gehad. We bevinden ons nu, 

ook al zijn we ons daar nu misschien niet 

van bewust, in een netwerksamenleving.

Nooit eerder konden mensen en kennis 

zich zo snel en in deze mate gratis 

aan elkaar verbinden. Oude structuren 

vallen om; deze passen niet meer in de 

netwerksamenleving. Deze transformatie 

biedt kansen. We moeten het niet zoe-

ken binnen ons eigen speelveld,  

maar erbuiten. We moeten durven  

te experimenteren. 

Ons tweede inzicht betreft de veran-

derende maatschappij. Mensen willen 

inspiratie en creativiteit. En ze vragen om 

oprechte aandacht. Ze willen vakman-

schap. En slim gemak. Want de techniek 

helpt ons op vele fronten. Daarbij is ook 

speelsheid belangrijk. Speelsheid in onze 

vormgeving, maar ook in ons taalgebruik. 

Wat we willen is pure mensentaal. Een 

taal met gevoel en een knipoog. En we 

zijn op zoek naar het nieuwe samen. 

Eigenlijk moeten we meer gaan denken 

als een ondernemer en, ook niet on- 

belangrijk: doen! 

Wat betekent dat nu voor ons? 
We hebben drie pijlers gevonden die ons 

op weg helpen naar een volgende stap. 

1 Onze principes: 
•     We durven te delen 

•     We zijn oprecht nieuwsgierig naar  

      de ander 

•     We werken vanuit gelijkwaardigheid

2 Ons vakmanschap 
Dat vinden we belangrijk. We hebben 

een zogenoemde School van overvloed 

bedacht. Die School is een stimulator op 

het gebied van het delen van overvloed. 

En met overvloed bedoelen we kennis, 

ervaring, talent en ruimte. Het is een 

denktank en een opleidingsplek. Het is 

6
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Het is ook een innovatieplek voor zowel 

kleine als grote innovaties.

3 Ontmoetingsplek
Verder hebben we gedacht aan een 

ontmoetingsplek, in de vorm van een sa-

menlevingsplatform. Wij zien dit als een 

plek waar klanten en hun omgeving met 

elkaar in verbinding worden gebracht 

(zowel fysiek als online).  

 

Maar eerlijk gezegd hebben we de 

School van overvloed en het Samenle-

vingsplatform helemaal nog niet verder 

uitgewerkt. Dat gaan we samen met de 

zogenoemde Overvloedverkenners in 

2017 verder uitwerken. 

Onze overtuiging en Doen!
We hebben verteld hoe de wereld en de 

maatschappij om ons heen veranderen 

en we hebben onze principes gedeeld. 

Nu komen we bij de kern van ons ver-

haal. Dit is waar we in geloven en dit is 

onze belofte aan iedereen.  

Onze overtuiging: Wij geloven dat we 

door het delen van overvloed samen 

meer bereiken en dat persoonlijke groei 

ontstaat.  

 

Ons kampioenschap. Wij maken onze 

overvloed aan kennis, ervaring, talent 

en ruimte voor iedereen bereikbaar en 

beschikbaar.   

Kort samengevat: We gaan van ‘schaar-

ste’ naar ‘overvloed’, van ‘hokjes’ naar 

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

‘we laten ons zien’. Misschien klinkt het 

kinderachtig of geloof je niet in sprook-

jes. Maar samen kunnen we toveren!

“Wij geloven dat we door het delen van 
overvloed samen meer bereiken en dat 

persoonlijke groei ontstaat. “

Een jaar van verbinding | DIMENCE GROEP | Een jaar vol verbinding 
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Hoe gaan we dat doen? 
Allereerst vraagt dit alles dat we ons 

dagelijkse werk heel goed blijven doen. 

Zorgen dat we in Nederland de beste 

zijn, maar ook dat we met elkaar in staat 

zijn vernieuwende projecten en program-

ma’s vorm te geven, samen met patiën-

ten, hun familie/naasten en vrijwilligers. 

Dit betekent concreet dat we die over-

vloed beschikbaar maken op een wijze 

die er toe doet. Dat wij aantonen dat we 

de samenleving ‘mooier en beter kunnen 

maken’ met onze ‘gekkigheid’. 

Op die manier worden we een net-

werkorganisatie die openstaat voor en 

samenwerkt met andere organisaties. 

We maken tijdelijke en diverse coalities, 

ontmoetingsplekken en dienstverbanden 

mogelijk. De organisatie is dienstbaar 

aan de overtuiging. We laten ons niet 

meer vastzetten in rigide hokjes,  

vormen en normen. We zijn op zoek 

gegaan naar zogenoemde Overvloed-

verkenners. Maar liefst 64 medewerkers 

hebben aangegeven verder te willen 

meedenken om de beweging op gang 

te krijgen.

Samen met de verkenners gaan we een 

voedingsbodem creëren waardoor onze 

beweging zichzelf in stand houdt en zich 

verder kan ontwikkelen. En we hebben 

de beweging ook een nieuwe naam ge-

geven: de Beweging van Overvloed.  

Daar gaan we in 2017 hard aan werken. 

Wordt dus vervolgd!

8
8
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“Van hokjes naar harten met de 
beweging van overvloed”
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“Onze eerste taak is dan om bij het gezin 

langs te gaan. Een gesprek voeren. Vaak 

zijn er meerdere dingen aan de hand en 

heeft het gezin al een dossier. Wij kijken 

of dingen anders kunnen, maar bovenal 

vragen we wat het gezin zelf wil. Waar 

maken zij zich druk over, wat willen ze …”

“Soms voelen we ons helikopterpiloten”,  

vindt Miriam. “We hangen boven het 

gezin en zien vaak een combinatie van 

verslaving, huiselijk geweld of schulden 

en de onrust die dat geeft.” Lian vervolgt: 

”Doordat wij de zorgkaart van Almelo 

kennen, weten we de wegen om hulp in 

te schakelen en maken we een plan  

van aanpak.” 

De gezinscoaches van Jeugd ggz Twente 

werken veel samen met andere organisa-

ties binnen de Dimence Groep, maar ook 

bijvoorbeeld met Tactus verslavingszorg 

en met ZorgSelect. Maar ze waken ervoor 

dat zij het persoonlijk contact houden en 

dat het gezin één aanpak ervaart.  

Het doel is altijd om het gezin veiligheid 

te bieden. Veiligheid die de mensen zelf 

kunnen behalen door oplossingsgericht 

te werk te gaan. Doordat de gezinscoa-

ches zes uur per week (gedurende een 

periode van een half jaar) bij het gezin 

zijn, bouwen ze een band met het gezin 

op. “Daardoor creëren we rust en kunnen 

we samen vooruitkijken.”

In Almelo leven veel gezinnen onder 

de armoedegrens. “Het valt ons op hoe 

creatief mensen zijn. Het is mooi om te 

zien hoe ze, als ze zich bewust zijn van 

dingen, ineens veel meer met een euro 

kunnen. En we kunnen ze blij maken 

als het kind een verjaardag kan vieren 

doordat wij ‘verjaardag in de maak’ heb-

ben ingeschakeld of als er gesport kan  
worden met behulp van het Sportfonds. 

Het is mooi om dit werk te mogen doen.”

Gezinscoaches Almelo: 
Het valt ons op hoe creatief mensen zijn

Lian Mannessen (28) en Miriam 
Rekers (44) zijn gezinscoach 
in Almelo. Drie jaar geleden 
heeft de gemeente Almelo 

besloten om de problemen in 
de buurt onder te brengen bij 
sociale wijkteams. Daar wordt 
ingezoomd op de problemen. 

Mocht er in de gezinssituatie iets 
niet in orde zijn, dan worden de 

gezinscoaches ingeschakeld.

“Soms voelen we ons helikopterpiloten”,

Een jaar van verbinding | | JEUGD GGZ | Een jaar vol verbinding 
Dimence
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Ik ben er klaar voor

Als ik binnenkom, zit Ron in de woonkamer  

van Forence. Hij is een grote, vriendelijk ogende 

man, die direct vraagt of ik wat te drinken 

wil. “Ik heb het niet slecht bij Forence”, vertelt 

Ron. “Ik drink regelmatig een kopje koffie in 

de woonkamer, hang in de rokersruimte of op 

het terras. Af en toe neem ik op de Brink een 

colaatje in een café. En drie dagen per week 

werk ik bij de wasserette hier in de Bongerd.” 

Daarnaast volgt Ron ambulante behandeling  

bij De Tender, de polikliniek van Transfore.

Achterdocht, boosheid en krenking
Ron 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 omgaan,  

als ik mij gekrenkt voel, moet ik er over praten. 

Als ik die drie dingen doe, gaat het goed.” Ron 

heeft een paar maanden geprobeerd te wonen 

in een van de huizen van Tollerink, ook op 

terrein Brinkgreven. Helaas ging dit niet: “Dit had 

te maken met mijn  achterdocht. Nu is het plan 

dat ik in januari naar een van de appartementen 

hierachter ga. Daar heb ik minder te maken met 

andere bewoners.”

Vrijheid
Bij Forence mag Ron maximaal twee uur achter 

elkaar zelf, zonder begeleiding, op pad. Hij moet 

dan wel vertellen waar hij naar toe gaat. En hij 

moet een 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 

Ron wel een dag op verlof: “Waarschijnlijk ga 

ik binnenkort naar mijn neef van 25. Hij heeft 

een eigen huis in Rotterdam en ik kan dan 

kijken waar hij woont. 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.”

“Ik ben echt zover dat ik de vrijheid  
  in wil, ik hunker er naar.”

“Heb je hier of bij Oldenkotte ook vrienden 

gemaakt?”, vraag ik Ron. “Ik had hier wel iemand 

met wie ik erg goed kon opschieten. We gingen 

vaak samen even een cola drinken. Maar helaas 

ging het twee weken geleden mis bij hem. Nu zit 

hij weer in de Pompekliniek. Er is hier onlangs 

een nieuwe jongen gekomen met wie ik ook 

goed op kan schieten.”

De toekomst
Hoe ziet Ron de toekomst? “Goed! 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 hiervoor veel 

cursussen gedaan en deze allemaal met negens 

en tienen afgerond. Ik heb ook een tijdje bij 

Salcon als administratief medewerker gewerkt 

en dat kon ik goed. En verder: vrij, een eigen 

plek en wie weet met een geliefde erbij.”

Myrte Sival - communicatieadviseur

Vijf jaar geleden werd Ron opgenomen bij Oldenkotte. Anderhalf 
jaar geleden verhuisde hij naar Forence, een van de klinische 

afdelingen van Transfore. Ron vertelt vandaag over zijn opname bij 
Forence, over zijn moeilijkheden en over de toekomst.

“Soms voelen we ons helikopterpiloten”,

Een jaar van verbinding | TRANSFORE | Een jaar vol verbinding 
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Jan Willem 2.0

Jan Willem leek zijn leven goed voor elkaar te hebben:  
een goede baan, een mooi huis, goede vrienden en een gezin met 

twee opgroeiende kinderen. “Ja, mijn trein reed wel”, vertelt hij.  
“Maar ik was een dikke egoïst.”

Magnetronvader
“Ik heb 20 jaar in een hotel geleefd.”  

Jan Willem bedoelt zijn eigen thuis.  

“Een magnetronvader”, noemt hij zichzelf. 

“Ik was geen deel van het gezin, maar 

financier. En als ik dan wel thuis was,  

was ik moe, futloos, had nergens zin in  

en vervelend na een paar drankjes.”  

Vorig jaar kwam daar abrupt een einde 

aan: zijn vrouw wou bij hem weg. Jan 

Willem: “Dat was het keerpunt. Ik wou 

hen niet missen!”

Het gezin waarin Jan Willem opgroeide 

werd eerder ook een tijdje geholpen  

door een maatschappelijk werker.  

“Voor mij is het vanzelfsprekend om naar 

De Kern te gaan”, verklaart Jan Willem. 

“Dat zijn gewone mensen en dat past bij 

mij. We zeggen jij en jou tegen elkaar en 

ik kan gewoon met hen bellen, mailen  

en appen.”

De wereld draait niet om mij
Voor Jan Willem waren de gesprekken 

wel confronterend. “De oorzaak lag bij 

mij, dus ik moest in de spiegel kijken.”  

Dat de wereld niet om hem draaide, 

dat werd hem wel duidelijk. “Het is juist 

andersom, ik draai mee in de wereld.” En 

dat is hij letterlijk gaan doen: meedraaien 

in zijn gezin. “De gewone dingen: bood-

schappen doen, samen koken, stof- 

zuigen, bordspelletjes spelen. Samen 

een gezin zijn. Ik heb geleerd hoe dat 

moet en ik merk nu hoe belangrijk dat 

is. Dat mijn vrouw ook een keertje weg 

kan, dat we samen praten.”  

Een jaar van verbinding | DE KERN | Een jaar vol verbinding 
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“Ik ben nog lang niet klaar hoor,” verzekert hij. “Als je de laatste jaren niet samen 

gepraat hebt, écht gepraat, en niet hebt geleerd om tegen elkaar te zeggen wat je 

vindt, dan kun je je niet zomaar opeens goed verplaatsen in de ander.” En als je  

samen niet praat, dan is dat ook iets om samen aan te pakken. Daarom voert zijn 

vrouw nu ook gesprekken bij De Kern.

Lékker moe
“Ik heb wel grote stappen gezet,” glundert Jan Willem. Hij noemt zichzelf nu ‘Jan 

Willem 2.0’ “Ik heb mezelf weer aardig op de rit”, vind hij. “Al vijf maand geen druppel 

gedronken, ik ben weer lekker aan het sporten en ben tevreden met mijzelf, ik ben 

niet meer chagrijnig en ’s avonds ben ik wel moe, maar lékker moe. Op mijn veertig-

ste heb ik weer meer energie dan ik in tien jaar heb gehad.” En het belangrijkste?

 “Mijn vrouw en kinderen vinden mij weer leuk!”

Om privacy redenen is de naam van Jan Willem gefingeerd. De persoon op de foto is niet Jan Willem

Een jaar van verbinding | DE KERN | Een jaar vol verbinding 
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Ik ben zoals ik ben

Een chaoot. En ja, ik ben druk en aanwezig. Tetter overal doorheen, 
ik hou van praten. Heb altijd haast, doe honderd dingen tegelijk, 

ben vergeetachtig, soms heel afwezig en vaag. 

Ik ben een social junk, ik hou van fijne mensen om mij heen, 
daar word ik blij van en dat geeft mij energie. Met mijn vriend of 

vrienden om me heen voel ik me gewaardeerd, dat heb ik blijkbaar 
nodig. Ik ben een echt gezelligheidsmens. 

Mijn agenda zit altijd propvol, ik wil met zoveel mensen afspreken, 
wil overal bij zijn. Ik kom trouwens wel standaard te laat en doe 

standaard als ‘laatste het licht uit’. 

Een jaar van verbinding | MINDFIT | Een jaar vol verbinding  
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Geduld heb ik zeker niet
Ik weet wat ik wil. Als ik iets graag wil, 

ben ik super gemotiveerd. Als iets me 

tegenstaat, stel ik het uit of doe het niet. 

Mijn mening steek ik niet onder stoelen 

of banken. Ongevraagd. Soms ben ik snel 

geïrriteerd als iets niet loopt zoals ik het 

wil. Graag houd ik de touwtjes in handen. 

En vertel me zeker niet hoe of wat ik 

moet doen! Of ik raak geïrriteerd als het 

mij te lang duurt, want geduld heb ik 

zeker niet. Alles moet in hoog tempo; 

getreuzel, daar hou ik niet van.

Ontzettend veel energie
Ik heb ontzettend veel energie, ik lijk 

meer energie te hebben dan een ander. 

Heerlijk, die energie, het hoort bij mij. 

Het is als een soort drugs. Soms rijdt 

die trein maar door en ben ik eigen-

lijk doodop, maar meestal voel ik de 

vermoeidheid niet eens en dender ik ge-

woon door. Gelukkig weet ik nu wanneer 

ik echt even rust moet pakken, al blijft 

dat erg lastig. Er is immers nog zoveel te 

doen en er is chronisch tijd tekort. Wel 

pak ik dagelijks kleine rust- en geluk-

smomentjes, zoals lekker koken, met 

op de achtergrond een muziekje, een 

wijntje. Want ik hou enorm van koken en 

van lekker eten. 

In de zomer vind ik het ook heerlijk om 

alleen, in de zon, op mijn loungebank te 

vertoeven in de tuin of te picknicken aan 

de IJssel met goed gezelschap.

Structuur aangeleerd
Als ik gestrest ben, ren ik echt als een 

kip zonder kop door mijn huis of door de 

supermarkt. En dan vergeet ik uiteraard 

de helft van de boodschappen. Ik kan 

echt heel stomme acties doen of vrese-

lijk lomp zijn. Dingen omgooien, tegen 

mensen aanbotsen; de gekste dingen. 

Soms is dat echt lachwekkend; ik zie 

de humor er maar van in. Ik weet dat ik 

vaak slecht luister, niet uit onwil, maar 

omdat ik dan alweer ben afgeleid in het 

gesprek. Sorry daarvoor. Ik ben altijd van  

alles kwijt en daar word ik echt doodmoe 

van. Onbewust heb ik mezelf structuur 

aangeleerd; dat geeft iets meer rust en 

dan heb ik meer controle (eigenlijk ben 

ik een ontzettende control freak).

Voel anderen feilloos aan
Ook ben ik heel enthousiast. Als ik heel 

blij ben, dan moet ik een vreugdesprong 

maken. Maar ik ben ook snel verdrietig, 

ben heel gevoelig en vreselijk onzeker 

over mijzelf. Zo voel ik sfeer en andere 

mensen feilloos aan. Ik voel jouw ver-

driet of pijn en wil dan zo graag troosten. 

Ik vind het fijn om anderen een goed ge-

voel te geven. Ik ben heel spontaan en 

open. Mensen die nep zijn of niet eerlijk, 

vermijd ik. Daar kan ik echt niets mee.
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Streng voor mezelf
Ik ben perfectionistisch. Zo lief en 

begripvol als ik voor anderen ben, zo 

streng ben ik voor mezelf. Blijkbaar 

moet ik van mezelf in alles goed of zelfs 

perfect zijn en leg ik de lat hoog voor 

mijzelf. Waarom? Want ik ben namelijk 

een goed mens. Ik ben heel erg lief en 

zorgzaam. Trouw in vriendschappen en 

naar iedereen die mij lief is. Ik ben recht 

voor zijn raap, eerlijk, zeg wat ik denk 

(soms onbedoeld kwetsend, sorry daar-

voor) en een flapuit. Liegen kan en wil ik 

niet. Je weet wat je aan mij hebt.

Levensgenieter
Ik ben een levensgenieter die kan 

genieten van kleine dingen. Die oog 

heeft voor kleine dingen. Enthousiast is 

en (bijna) altijd vrolijk. Een beetje prettig 

gestoord ook; ik hou van humor. Ben een 

graag geziene gast, een fijne vriendin die 

voor je klaar staat. Creatief en altijd be-

zig; ik hou van dingen creëren, mensen 

bij elkaar brengen, van natuur, dieren en 

reizen. Positief zijn.

Weet waarom ik ‘anders’ ben
Na de diagnose ADHD weet ik waarom 

ik ‘anders’ ben, soms raar doe, sommige 

dingen niet goed kan. Zoveel puzzelstuk-

jes vallen nu in elkaar. Opluchting. 

 

Ik heb meer inzicht gekregen in mijzelf 

en mijn gedrag. Ik kan er namelijk niets 

aan doen. Mijn ADHD maak ik bespreek-

baar met mijn naasten. Zo vraag ik meer 

begrip en ontvang ik ook meer begrip. 

Blijkbaar heb ik mijzelf al veel trucjes 

aangeleerd om het mijzelf gemakkelijker 

te maken.

Training Mindfulness
Tijdens de training Mindfulness van 

Mindfit ontdekte ik pas hoe vaak ik af-

geleid ben, hoe slecht mijn concentratie 

is. De oefeningen lukken mij niet. Heel 

confronterend. Ik heb boosheid gevoeld, 

veel weerstand, irritatie, teleurstelling in 

mijzelf. Waarom lukt het mij niet? Maar 

het heeft mij ook iets opgeleverd. Wat ik 

me nu wel realiseer, is dat ik echt milder 

en liever moet zijn voor mezelf! Oké, ik 

ben een beetje anders en kan niet alles. 

Maar ik ben wel een goed mens. Kijk 

eens naar al mijn positieve kanten?  

En daar ben ik trots op! 

Ik ben, zoals ik ben.

Auteur: Nathalie. 

Zij heeft onlangs haar behandeling bij Mindfit afgerond.
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MovieMind Almelo is een samenwerking tussen de Psychiatrische 
Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in Almelo, RIBW en Dimence. 
Zo’n vier keer per jaar wordt in Theater Hof 88 in Almelo een film 

gedraaid over geestelijke gezondheid. 

MovieMind zet zich in tegen stigma

Het hoofddoel: sterk staan tegen stigma. 

De organisatie richt zich niet alleen op 

cliënten en hun naasten en ‘gewone’ 

bezoekers, maar ook op professionals. 

De films worden geïntroduceerd door 

gastsprekers en daarbij kan de organisa-

tie nog wel wat hulp gebruiken.

Psychiatrisch verpleegkundige Elmira 

Mulder was in februari aanwezig bij de 

vertoning van ‘The Elefant Song’. Deze 

film schetst een klassiek beeld van de 

ggz in de jaren ’60. Elmira kreeg deze 

avond de kans om te vertellen over haar 

werk bij de Brugstee in Almelo. Want de 

ggz is natuurlijk wel wat veranderd sinds 

de jaren ’60. Elmira had de film vooraf 

al gezien. “Gastspreken is voor mij zeker 

geen dagelijkse kost en ik vond het dan 

ook spannend. Het is ontzettend leuk 

om op deze manier mijn steentje te kun-

nen bijdragen aan meer bekendheid over 

de ggz.” De film werd goed ontvangen 

door het publiek. Elmira vond het leuk 

om mee te werken aan de filmavond:  

“Ik zou al mijn collega’s zeker aanraden 

hier een keer op deze manier aan mee  

te werken of in ieder geval een keer  

een film in het mooie Theater Hof 88 te  

gaan zien.” 

 

Werkgroep zoekt cliënten
Susan Veneman, vakbegeleider bij  

Dimence, coördineert de gastsprekers 

van deze avonden. Samen met een werk-

groep kiest ze passende films uit. Ook 

cliënten zijn in de werkgroep vertegen-

woordigd. De werkgroep is op zoek naar 

nieuwe mensen, zo laat Susan weten. 

“Momenteel is er plek voor een aantal 

nieuwe cliënten. We kiezen samen een 

film uit en een thema en die zoektocht 

Een jaar van verbinding | DIMENCE | Een jaar vol verbinding 



18

is niet altijd gemakkelijk. Al draagt het filmhuis soms ook voorstellingen aan.“

Ver van Daan
Eerder deze maand heeft MovieMind de film ‘Ver van Daan’ vertoont. In deze film 

gaat filmmaker Roderik Schaepman op zoek naar zijn vader, die een bipolaire stoornis 

heeft. Hij onderzoekt of hij de familiebanden, die sinds zijn jeugd verstoord zijn, nog 

kan herstellen. “Wij proberen vaak de film vooraf in handen te krijgen. Dan gaan we 

op zoek naar een gastspreker die bij het thema past. Maar soms, zo ook in dit geval, 

werkte het andersom.” Roderik vertelde onder andere over wat het met je doet 

als iemand in je omgeving psychische problemen heeft. Hoe een complete familie 

daardoor overbelast kan raken. Susan: “Zijn verhaal en de film maakten veel los bij 

het publiek. Er was veel herkenning onder de bezoekers. Er waren ook cliënten bij 

en voor hen is het soms best heftig. We blijven na afloop altijd zeker een half uur 

aanwezig voor vragen.” 

Suzanne van den Oudenrijn, contentbeheerder Dimence

Geïnteresseerd in de film ‘Ver van Daan’? 

Je kunt de film bekijken op www.npo.nl.
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Nog evenveel plezier als 25 jaar geleden

“Eerst was er nog niets in Zwolle Zuid”, vertelt Jan van Oosten.  
Hij was net met pensioen en vond dat hij iets moest ondernemen. 
Vissen met zijn zwager, het huis onderhouden en helpen in de 
familie, dat was wel leuk. Maar via via kwam hij in contact met 
Stichting Welzijn Ouderen Zwolle. En 25 jaar later,  
hij is nu 86, kijkt hij tevreden terug: “Ik heb nog net zo veel  
plezier als 25 jaar geleden.”

Zwolle Zuid was een nieuwe wijk, Des stad werd in korte tijd 

bijna twee keer zo groot. “Eerst zaten we op dezelfde op plek 

als de Pol, en dan aan de voorkant”, vertelt Jan. “Later gingen 

we naar de Riethoek en nu zijn we hier weer terug.” Maar 

ondertussen is er veel veranderd. “In het begin regelden we 

alles zelf. Als vrijwilligers kregen we ons eigen budget en we 

zetten zelf activiteiten op.” Jan was bij een groep en samen 

richtten ze een kaartclub op. En later een fietsclub. “We reden 

met drie begeleiders en wel 40 deelnemers.”

Jan heeft de verandering meegemaakt. “Vroeger waren we wel 

meer een soort familie”, vertelt hij. “Toen waren we met de ouderen uit de wijk en 

de mensen uit het verzorgingshuis. In de Pol zijn we meer wijkgericht. Er komen veel 

andere mensen en daardoor is de afstand groter.” Jan begrijpt de veranderingen, maar 

hij mist wel de sfeer van vroeger. “Het is veel ruimer opgezet nu, maar de intimiteit is 

verdwenen.” Toch is hij tevreden:  “Ik kan me van 25 jaar niets herinneren wat negatief 

was en daar ben ik ontzettend blij mee.” En als hij al eens aan stoppen dacht, dan 

greep Netty, zijn vrouw, in. “Achter de geraniums, dat is niks voor jou”, zei ze dan. 

Ondanks zijn jubileum, compleet met bloemen en toespraken, gaat Jan gewoon door 

met zijn werk. “Zo lang als ik een stap kan zetten, blijf ik dit doen. En met net zoveel 

plezier als vroeger.” Jan heeft dienst op maandagochtend, samen met Gerard. Dan 

verzorgen ze de koffie en ze ruimen soms de boel op van de vrijdag ervoor. “Als de 

beheerder ergens mee zit, dan staan we achter hem hoor. Dat is geen verschil met 

de beroepskrachten.”

Nieuwe vrijwilligers
Na zoveel jaren ziet Jan ook een nieuwe generatie vrijwilligers om zich heen. “Het 

gaat gewoon door hè.” Jan kijkt naar de toekomst. “De samenwerking uitbouwen, van 

vrijwilligers én beroepskrachten. Ik hoop dat dat altijd goed blijft.”

Jan van Oosten
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Jeugd ggz Twente zit sinds een tijdje ook in Nijverdal. Jeugd 
ggz helpt kinderen, jongeren en hun ouders met verschillende 

psychische en psychiatrische problemen. Samen wordt bekeken wat 
er aan de hand is en wordt gezocht naar een oplossing. 

Er worden veel verschillende behan-

delingen geboden, afhankelijk van de 

problematiek. Eén van deze behande-

lingen/specialisaties die ingezet kunnen 

worden naar aanleiding van het persoon-

lijke behandelplan, is psychomotorische 

therapie (PMT). Dit is een behandelvorm 

waarbij kinderen en jongeren door 

middel van bewegings- en lichaamsge-

richte activiteiten kunnen oefenen met 

datgene wat ze lastig vinden. Het is een 

ervaringsgerichte therapie gericht op 

gedragsverandering.

Best een pittige taak
Meivakantie! Geen zalen beschikbaar, 

dus dan maar lekker naar buiten. Eind 

april zou je toch ook mooi weer verwach-

ten. Het was echter koud en regenachtig 

op dinsdagmorgen 25 april. We zouden 

eigenlijk met vier jongens op pad gaan, 

maar één jongen kon het uiteindelijk niet 

redden en een ander was het vergeten in 

verband met de vakantie.  Dit mocht de 

pret echter niet drukken en we zijn met 

twee jongens aan de slag gegaan met 

een samenwerkingsactiviteit. 

Klasse gedaan toppers!
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Deze twee jongens gingen aan de hand 

van een uitgezet parcours langs allerlei 

samenwerkingsopdrachten die ze moes-

ten voltooien om weer bij het eindpunt 

terug te komen. Gedurende dit parcours 

moesten de jongens een boomstam 

meenemen die gedurende het hele 

parcours niet op de grond mocht komen. 

Kortom, best een pittige taak. Zeker als 

je ervan uitgaat dat het belangrijk is om 

samen af te stemmen hoe je de opdrach-

ten gaat aanpakken, hoe je omgaat met 

situaties waarover je het oneens bent en 

je allebei verschillende dingen goed kan 

en moeilijk vindt.

Verschillende ideeën 
Waar normaal vooral individueel geoe-

fend wordt door deze jongens bij PMT 

met uiteenlopende doelen door middel 

van lichaams- en bewegingsactiviteiten, 

stond vandaag het samen halen van 

een doel centraal. Samen de boomstam 

tillen, telkens weer een plekje zoeken 

om de boomstam niet de grond te laten 

raken tijdens een opdracht terwijl je 

hierover verschillende ideeën hebt en 

daarnaast verschillende mogelijkheden 

en beperkingen. Ondanks de koude vin-

gers, de hagelbuien en de koude zware 

boomstam lukte het de jongens om het 

parcours te doorlopen zonder dat de 

boomstam de grond raakte. 

Veel vaardigheden geoefend
De jongens hebben tijdens de activi-

teit op een speelse en actieve manier 

geoefend met het stellen van grenzen, 

aangeven wat je wel en niet leuk vindt, 

het zoeken naar een compromis, het 

stellen van vragen of het vragen om 

hulp en het uitspreken van wat er in je 

omgaat. Waar de één wat meer moeite 

heeft met het inleven in de ander, heeft 

de ander meer moeite met het aangeven 

van zijn grenzen. Waar de één verder kan 

springen en sterker is, lukt het de ander 

beter om kwetsbaar te mogen zijn.

Kortom: veel verschillen, maar toch één 

doel. De jongens hebben het hartstikke 

goed gedaan en hebben hagel en regen 

getrotseerd. Ze hebben niet opgegeven, 

maar doorgezet. Klasse gedaan, toppers!
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De klant aan het woord

Door de regie over de eigen behandeling te nemen, zijn veel 
mensen met psychische problemen sneller geholpen dan voorheen. 
Een aanpak die momenteel een vlotte opmars maakt in Nederland. 

Greetje van Rees Vellinga (directeur) en Silvia Bloemberg (gz-
psycholoog) van basis ggz Mindfit werken inmiddels drie jaar 

volgens dit principe.

Waarom is het belangrijk om klanten actief te betrekken bij hun behandeling?

Van Rees Vellinga: “Voorheen was er vaak een discrepantie tussen klant en behan-

delaar, doordat de behandelaar tijdens gesprekken de leidende rol had. Het doel 

was een diagnose stellen en klachten verhelpen. Door klanten echter al voor de 

eerste behandeling zelf actief te laten meedenken over hun problemen, nemen ze 

de leidende rol aan en de expert, oftewel de ggz-professional, de adviserende rol. De 

relatie tussen beiden wordt zo gelijkwaardiger en zorgt voor een actievere houding 

van de klant. Dit bespoedigt een positief resultaat van de behandeling.”
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Voor wie is deze actieve manier van betrekken geschikt?

Van Rees Vellinga: “De mensen die bij deze methode gebaat zijn, hebben milde tot 

matige klachten en stoornissen. Dat kan dus eigenlijk iedereen zijn, want geen enkel 

mens is vrij van gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op ons welbevinden. 

Iedereen kan wel eens psychisch flink van slag zijn.”

Wat zijn de resultaten na een behandeling?

Bloemberg: “Vaak hebben mensen niet meer dan elf sessies nodig om beter te 

kunnen omgaan met hun klachten of probleem. Daarbij streven we er niet naar om 

volledig klachtenvrij te zijn, maar bieden we handvatten om verder te kunnen. Hoe 

zet je zelf een klacht om naar een kracht? We richten ons op het algemeen welbe-

vinden dat omhoog moet. Dat heeft niet alleen met het verminderen van klachten te 

maken, maar vooral ook met het verbeteren van de veerkracht.”

Van Rees Vellinga: “In diverse onderzoeken wordt gekeken naar de effecten van deze 

manier van werken en de uitkomsten zijn erg positief. Mensen worden goed en snel 

geholpen en zijn tevreden met het resultaat.”

Hoe sluit jullie welkomstmodule hierop aan?

Bloemberg: “Het past naar mijn idee bij deze tijd om online hulpmiddelen in te zetten 

en ik merk dat klanten het ook fijn vinden. Zo hebben wij bij Mindfit een welkomst-

module ontwikkeld waarmee klanten, nog voor een eerste ontmoetingsgesprek met 

een van onze behandelaren, veel informatie verzamelen over hun klachten, omstan-

digheden (verleden en heden) en persoonlijke stijl. Hiermee krijgen ze snel inzicht in 

wat er aan de hand is en stellen we vanaf de eerste gesprekken duidelijke doelen.” 

Van Rees Vellinga: “Door de klant als eerst het woord te laten voeren via de wel-

komstmodule, kijk je niet alleen vanuit het perspectief van de behandelaar, maar 

vooral vanuit wat iemand zelf belangrijk vindt.”

Hoe komen mensen bij jullie terecht?

Van Rees Vellinga: “De professionals van Mindfit zijn volledig zelfsturend, dus maak je 

afspraken direct met de hulpverlener of via het secretariaat. Binnen twee weken kun 

je bij ons starten.”

www.mindfit.nl

secretariaat@mindfit.nl

088 6463 348
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We hebben er allemaal 
mee te maken

Riek en Willem hebben een moeilijke tijd achter de rug.  
Ze zijn een dagje ouder, de gezondheid van Riek is al langere 

tijd zorgelijk en ze was vaak bang en in paniek. Daar kwamen de 
hartproblemen van Willem nog bij. Hij is onlangs geopereerd.  

“We hadden geen energie meer”, vat hij samen.

We zijn nooit alleen
“Voor mijn infuus moesten we op en neer 

naar Rotterdam”, vertelt Riek. Maar dat 

kan nu thuis: de verpleegkundige komt 

elke twee weken een halve dag langs. 

Verder komt er elke dag buurtzorg en de 

dochters komen regelmatig langs. “We 

zijn nooit alleen”, lacht Willem.

Via de huisarts kwamen ze bij het 

maatschappelijk werk. “Nee”, verbetert 

Willem. “Ton kwam bij ons.” Dat was om-

dat Riek last had van angst en paniek. Ze 

kon niet alleen thuis zijn en dat was voor 

Willem ook belastend. “Daarom praatte 

Ton ook met de kinderen en met mij en 

met ons samen”, verklaart Willem. “We 

hebben er allemaal mee te maken en we 

kunnen allemaal helpen.”

Ik moest een beetje afwachten
Als voorbeeld vertelt Willem dat Riek 

niet goed kon eten en ze had flink 

ondergewicht. “Dan zette ik een bord 

eten voor haar neer. Ze moest goed eten 

van mij, maar ze wou het niet.” En als 

Riek bang of somber was, dan vroeg ik 

‘wat is er nou?’ Maar dan kreeg ik geen 

antwoord.” Willem vond het moeilijk om 

daarmee om te gaan.

“Ton zei dat de somberheid en de angst 

een donkere wolk zijn”, legt Riek uit. 

“Maar er is ook een lichtere wolk en die 

kan er voorlangs trekken. Dat kan ik zelf 

doen. Door niet alleen naar die donkere 

wolk te kijken, maar ik moet er zelf aan 

werken.” Willem: “En ik moest een beetje 

afwachten van Ton. Het verhaal komt 

vanzelf wel zei hij. En dat is ook zo.”

Sympathieke knakker
Riek en haar gezin hebben er aan 

gewerkt en het gaat veel beter. Riek 

is aangekomen en voelt zich minder 

angstig. Daardoor kan Willem weer wat 
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meer uit huis, ook al is hij nog moe na 

de operatie. En ze doen ook weer dingen 

samen.

“Ton zei dat hij niet meer langs komt nu 

het beter gaat”, zegt Riek. “Maar als er 

wat is, mogen we hem altijd bellen.” Het 

is wel jammer dat Ton niet meer komt. 

“Want”, vindt Willem, “Hij is een sympa-

thieke knakker.” Riek vult aan:  

“Dat vonden de meisjes ook.”

Om privacy redenen zijn de namen van Riek en Willem 

gefingeerd. De personen op de foto zijn niet Riek en 

Willem.

“Een sympathieke knakker”
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Verhalen van Wijz 

Horen hoe anderen er doorheen zijn gekomen
“Eigenlijk ben je op zoek naar een plan. Dat je alles kan afvinken en dat het dan  

klaar is.” Terry verloor haar man Rob bijna een jaar geleden. Ze is nog dagelijks bezig 

met haar verhaal en haar verdriet. “Maar zo gaat het niet. Geluk is niet maakbaar”, 

weet ze. “Maar ik wil het leven mooi vinden, ondanks dat het mij een lelijk kunstje 

heeft geflikt.”

Mijn omstandigheden zijn goed
“Je weet niet van tevoren hoe je gaat reageren als je je partner verliest. Ik dacht  

altijd van mezelf dat, als me dat zou overkomen, ik dan zou wegkruipen op de bank 

onder een dekentje en me zou terugtrekken. Maar dat gebeurde dus niet. Ik had er 

juist behoefte aan om onder de mensen te zijn en zette de deur van mijn huis open.

Ik voel me eigenlijk ook niet alleen. Ben je alleen als je veel vrienden, familie,  

collega’s en de kinderen hebt die je steunen? En ik heb werk en inkomen en het huis 

kon ik houden. Mijn omstandigheden zijn goed.”

Terry Bolink
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Zelf eropaf gaan
Vrienden zijn belangrijk voor Terry: “In het weekend ging ik rondbellen. Wie wil mij?, 

vroeg ik dan.” Ze kan er wel om lachen en haar vrienden ook. “De weekenden zijn 

soms zo leeg”, vindt ze. “Het zal toch niet zo zijn dat het leuke leven voor mij voorbij 

is? Dan moet je er zelf op af gaan!”

Je moet er over kunnen praten met je vrienden, daar is Terry het erg mee eens.  

Maar dat is ook wel een dilemma. Zijn de vrienden er niet een beetje klaar mee? 

Iedereen weet het nu wel en alles is al een keer gezegd. “En ik wil ook hún verhalen 

horen. Of gewoon met een vriendin naar Bridget Jones. Anders heb je altijd alleen dít 

in je hoofd”, verklaart ze. “Maar als je er niet over praat, dan is je verdriet niet weg.”

De folder had ze al weggegooid
De folder van ‘Steun na Partnerverlies’ had ze al weggegooid. “Ik zag mezelf al in 

zo’n praatgroepje als op tv….brr”, rilt ze. Maar intussen las ze wel veel verhalen van 

anderen. “Ik wil graag verhalen horen van anderen, over hoe zij er doorheen zijn 

gekomen”, legt ze uit. “Goh, die mensen zijn weer gelukkig geworden, denk ik dan.”

Maar ze werd gebeld, en er kwam iemand langs. Dat gesprek deed zoveel goed, dat 

ze besloot om zich wel aan te melden. “Ik kon aangeven wat ik wil: geen praatgroep-

je, geen man en iemand die een beetje bij mij past”, somt ze op. “Ik kom even alleen 

maar halen.”

Christine komt speciaal voor mijn verhaal
En ze kreeg Christine; een vrijwilliger die een keer in de twee weken bij haar komt. 

“Met mijn vriendinnen ga ik naar Bridget Jones, maar met Christine zou ik naar Tonio 

kunnen”, zo legt Terry het verschil uit. Tonio is de aangrijpende film over de overleden 

zoon van schrijver A.F.Th van der Heijden. “Christine komt speciaal voor mijn verhaal. 

Ze stelt de juiste vragen, we staan stil bij het verdriet, en dat brengt mij verder. Niet 

op de manier van vinkjes op een actielijst. Maar door het steeds wat meer te aanvaar-

den. Zoals ze dat zelf ook heeft geleerd.”
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Het publiek heeft zijn mening vaak wel 

klaar: ‘zo iemand’ is gevaarlijk en die wil 

je niet naast je hebben wonen. En maak 

als patiënt vooral geen fout, dan ben je 

terug bij af. Zou dit beeld niet genuan-

ceerder mogen en kunnen?

Het is vrijdagmorgen als Joke van der 

Meulen samen met zes dames van haar 

leesclub een bezoek brengt aan Trans-

fore voor een workshop Glasfusion. Joke 

won deze workshop tijdens het Festival 

Forensische Zorg waarbij Transfore een 

prijsvraag had uitgezet. Joke is zelf fami-

lie-ervaringsdeskundige; haar zoon 

verbleef tot voor kort in een forensische 

kliniek elders in het land. Een kijkje in 

een andere keuken dus!

Beeld- en oordeelsvorming
De leesclub wordt ontvangen door 

Dirk Dijkslag, beleidsmedewerker van 

Transfore. “Het gesprek ging direct over 

beeldvorming, over vooroordelen en 

soms ook onwetendheid”, vertelt Dirk. 

“En dat vooral in een prettige, open sfeer 

met veel interesse van onze bezoekers.”

De dag begon met een rondleiding 

door Forence (een klinische afdeling 

van Transfore, red.). “Wat ons hier vooral 

opviel was de ‘normaalheid’”, vertelt Joke. 

“De koelkast zit bijvoorbeeld niet op slot. 

Als iemand hier misbruik van maakt, dan 

is dat aanleiding voor een gesprek. ‘Dat 

doe ik thuis met mijn pubers ook’, zoals 

de begeleider het zo mooi samenvatte. 

Niemand zou zo 
ongenuanceerd mogen kijken

Een veilige maatschappij, dat 
willen we allemaal. Maar wat 

betekent dat als iemand die je 
nabij staat grensoverschrijdend 

gedrag vertoont?
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De oplossing wordt dus niet op voorhand 

gezocht in beveiliging, maar in normale 

omgang met elkaar.”

Verbinding met resocialisatie
Die omgang met elkaar zien ze ook te-

rug in het glasatelier. De workshop Glas-

fusion werd gegeven door Frank Looman, 

begeleider van dagbesteding Hermann 

Simon, en Emma, een cliënt. Omdat zij 

het leuk vindt en het ook kan. De dames 

van de leesclub waren verbaasd te horen 

dat Emma een cliënt is. “We merkten 

helemaal niets aan haar.”

Frank en Emma maakten voortdurend de 

verbinding met resocialisatie. “Dagbeste-

ding is niet alleen een kwestie van da-

ginvulling. Het biedt patiënten dagstruc-

tuur en ze leren grenzen verleggen door 

iets te doen waar ze anders niet aan 

zouden beginnen. En dat in de context 

van gezonde arbeidsomstandigheden: 

bijvoorbeeld de hoogte van de werktafel 

of het schoonhouden van de werkplek”, 

vertelt Frank.

Openheid creëren
Aan het einde van de dag kijken Joke 

en haar gezelschap tevreden terug op 

de dag. “Het was een hele leuke dag die 

voor meer dan 100% aan mijn verwach-

tingen voldeed. We zagen bevlogen 

mensen, we deden leuke opdrachten 

en we werden ook een beetje verwend. 

Voor de leesclub was het echt een 

eyeopener”, vertelt Joke.

“Eigenlijk zouden veel meer mensen 

dit moeten zien en ervaren. Zij hebben 

geen idee hoe de forensische ggz er 

van binnen uitziet. Dat vraagt om meer 

openheid van medewerkers, van patiën-

ten én van familie”, vult Joke aan. “Hoe 

moeilijk dat vaak ook is. Want hoe vertel 

je over je zoon die een forensische titel 

heeft? Je leeft eigenlijk in twee aparte 

werelden. 

De kunst is om die twee werelden te 

verbinden. Ik heb mede dankzij de 

workshop een stukje van mijn andere 

leven binnen kunnen laten. En dat zal 

steeds makkelijker worden, daar ben ik 

van overtuigd.”

Kijk op www.transfore.nl voor meer 

informatie over Transfore.

Interesse in workshops en glasproducten 

van dagbesteding Hermann Simon? 

Bel 0570-639629 of mail naar  

f.looman@transfore.nl

Auteur: Joyce van der Vegte,  

marktcommunicatie adviseur  
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De kracht van TOS Almelo is dat ze bui-

ten de kaders durven te denken; buiten 

de kaders van het eigen team, en buiten 

die van Dimence. Naast de samenwer-

king met de verslavingspsychiatrie, Jeugd 

ggz en het Leo Kannerhuis zoekt het 

TOS-team ook de samenwerking met de 

andere twee TOS-teams binnen Dimence. 

Nieuwe modules worden uitgewisseld, 

maar ook zaken als het opstellen van 

de begroting en invullen van vacatures 

worden gedeeld. “We durven ons kwets-

baar op te stellen en daardoor ontstaat 

een waardevolle samenwerking”, vertelt 

Monique Swartjes, teamleider TOS-team.

Samen optrekken
Samen met collega’s van het Centrum 

Ontwikkelingsstoornissen (COS) is de 

module ‘Ontwikkelingsstoornissen en 

verslaving’ ontwikkeld. Monique Swartjes 

licht toe: “Patiënten met een  

 ‘Samen kom je verder’

Onder andere de veranderende zorgvraag van patiënten en het 
werken met zorgpaden heeft team Ontwikkelingsstoornissen 

(TOS) van Dimence in Almelo geïnspireerd om buiten de kaders te 
denken en een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Het team is trots 

op wat ze met elkaar en met anderen hebben bereikt en delen 
graag de resultaten. 
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ontwikkelingsstoornis hebben vaak een 

verslaving of hebben veel kans om een 

verslaving te ontwikkelen. Alle reden om 

de samenwerking op te zoeken met onze 

collega’s van de verslavingspsychiatrie 

om zorg te kunnen bieden die (nog) 

beter aansluit bij de zorgvraag van onze 

patiënten.” Vanaf het voorjaar 2017 wordt 

de nieuwe module aangeboden door het 

TOS-team, samen met een collega van 

de verslavingspsychiatrie bij Dimence.

Bouwen met Jeugd ggz
Een ander resultaat van waardevolle 

samenwerking is de nieuwe module 

‘Psycho educatie voor het gezin’.  

Voor deze module is de FLAT (Family 

learning autisme together) methodiek 

gebruikt van het Leo Kannerhuis. We 

hebben deze methodiek samen met 

Jeugd ggz passend gemaakt voor  

de patiënten van Dimence.

In deze module komt het gezin vijf keer 

bij elkaar. Het is een systeeminterventie 

en zowel het kind als de volwassene 

kan de aanvrager zijn. Bij elk gesprek is 

zowel iemand van het TOS-team als van 

Jeugd ggz aanwezig. Tijdens de laatste 

bijeenkomst mag het gezin ook andere 

belangrijke personen uitnodigen.  

“De eerste vijf gezinnen zijn per 1  

november gestart. Tot nu toe hadden  

we het gezin niet eerder op deze manier 

bij elkaar in de kamer. We willen de 

nadruk meer leggen op contextueel 

behandelen en minder op incidenteel 

samenwerken”, geeft teamleider zorg 

Fenna van Koningsveld aan.
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Verder wordt er samen met Jeugd ggz 

een passend behandelaanbod ontwik-

keld voor adolescenten van 18 tot 23, 

aangezien 30% van de patiënten deze 

leeftijd heeft. Een andere aanpak is 

hierbij gewenst aangezien veel patiënten 

nog thuis wonen en de levensfasepro-

blematiek anders is. 

Ten slotte wordt de module VRIS (Ver-

liefdheid, relatie, intimiteit en seksuali-

teit) ontwikkeld. In mei 2017 gaat deze 

van start.

Online behandeling
Veel gebeurt tegenwoordig online. Het 

online volgen van een behandeling bij 

Dimence ook. Het TOS behandelt 19% 

van haar patiënten online. Het team 

werkt met een aandachtfunctionaris 

EMH Marieke Röring. Zij helpt alle hulp-

verleners bij het thuisraken in EMH en 

het goed registreren hiervan. “EMH komt 

standaard aan bod bij de Multidisciplinai-

re Overleggen (MDO’s). Het TOS gebruikt 

specifieke maar ook algemene EMH-mo-

dules en denkt creatief na over wat 

het beste aansluit bij de patiënt”, geeft 

teamleider Monique Swartjes aan. 

Stilzitten …
Stilzitten, dat kunnen ze niet bij het TOS. 

Op het gebied van dagbesteding hebben 

trajectbegeleider Rikus Piek en verpleeg-

kundig specialist Silvia Filart de module 

‘Arbeid studie en vrije tijd’ ontwikkeld. 

Silvia legt uit: “Het draait om het krijgen 

van informatie en het ontwikkelen van 

kennis en vaardigheden. Patiënten ont-

dekken welke mogelijkheden er zijn voor 

het invullen van hun dag en ze worden 

hierbij wegwijs gemaakt. Het doel is te 

komen tot een waardenvolle dagbeste-

ding op het gebied van (vrijwilligers-)

werk, studie of vrije tijd. Aan het einde 

van een serie van zes groepsbijeenkom-

sten weten patiënten waar ze staan 

en hebben ze zichzelf een doel op het 

gebied van dagbesteding gesteld.”

Het individuele aanbod door traject-

begeleider Rikus bestond al langer. 

De vraag werd echter zo groot, dat de 

ontwikkeling van een groepsaanbod 

wenselijk was. “We merken nu al dat 

de deelnemers de meerwaarde van de 

groep ervaren. Ervaringen die ze eerder 

niet deelden komen boven tafel, ze den-

ken met elkaar mee over mogelijkheden 

en herkennen elkaars verhalen”, geeft 

Rikus aan. De module wordt standaard 

aangeboden aan patiënten. De tweede 

groep is inmiddels gestart.

Werkplezier
“Het feit dat je een behandelaanbod 

mag ontwikkelen, doet wat met je team, 

het draagt bij aan je werkplezier”, geeft 

Monique aan. “Het heeft een aansteke-

lijke en aanvullende werking” volgens 

Rikus. Fenna geeft nog een tip voor 

collega’s: “Maak gebruik van de expertise 

van andere teams. Er gaat een wereld 

voor je open.”

Auteur: Iris Reijnen, 

Stafmedewerker team 

Onderzoek en Innovatie
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Cliëntmedezeggenschap bij de 
Dimence Groep

De Centrale Cliëntenraad (CCR) denkt en praat mee met de raad 
van bestuur over ontwikkelingen en plannen van de Dimence 

Groep en behartigt de algemene, Dimence Groep-brede belangen 
van cliënten. Dit gaat bijvoorbeeld over fusies, veiligheid en 

bezuinigingen. 

De CCR komt in principe 1 keer per maand bij elkaar. Bovendien is er 6 keer per jaar 

overleg met de raad van bestuur waarvan 2 keer per jaar in het bijzijn van de raad  

van toezicht. 

In de CCR zitten afgevaardigden van de Adviesraad cliëntbelangen Maatschappelijke 

dienstverlening en van de Beleidscommissie van de Cliëntenraad Stichting Dimence. 

De cliëntenraden van Mindfit en Transfore zijn in oprichting. 

Voor meer informatie over de CCR kun je contact opnemen via centraleclienten-

raad@dimencegroep.nl of met Paulien Peters, ondersteuner van de CCR.

Adviesraad cliëntbelangen Maatschappelijke dienstverlening De Kern,  

Jeugd GGZ, WijZ en Welzijn Kampen

De adviesraad behartigt de belangen van cliënten van de stichtingen de Kern,  

vvJeugd GGZ, WijZ en Welzijn Kampen. Leden van de 

adviesraad zijn (ex)cliënten of betrokkenen of deel-

nemers aan activiteiten. oor meer informatie kun je 

contact opnemen via clientenraad@stdekern.nl of met 

Nelly van Dijk, ondersteuner van de adviesraad.

Cliëntenraad Stichting Dimence

De Cliëntenraad Stichting Dimence (CRSD) behartigt 

de belangen van cliënten/ patiënten in het gehele 

werkgebied van Dimence. Binnen CRSD zijn er verschil-

lende basiscommissies en 1 beleidscommissie. Leden 

van de cliëntenraad zijn cliënten die in behandeling 

zijn (geweest). 
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Basiscommissie Almelo e.0.

Je kunt contact opnemen met Basiscommissie Almelo e.o. via vbasiscommissiealmelo@

dimence.nl of met Elena Blochin, ondersteuner van deze basiscommissie.

Basiscommissie Deventer e.o.

Je kunt contact opnemen met Basiscommissie Deventer e.o. via basiscommissiedeventer@

dimence.nl of met Marleen Huis in ’t Veld, ondersteuner van deze basiscommissie. 

Basiscommissie Zwolle e.o.

Je kunt contact opnemen met Basiscommissie Zwolle e.o. via basiscommissiezwolle@

dimence.nl of met Nelly van Dijk, ondersteuner van deze basiscommissie.  

Basiscommissie Topreferente GGZ 

Basiscommissie Topreferente GGZ behartigt de belangen van patiënten met Autisme 

Spectrum Stoornissen en Bipolaire Stoornissen. Je kunt contact opnemen met de basis-

commissie Topreferente GGZ via basiscommissietop@dimence.nl of met Elena Blochin, 

ondersteuner van deze basiscommissie. 

Beleidscommissie

De beleidscommissie denkt en praat mee met de directie van Dimence over ontwikkelin-

gen en plannen van Dimence. In de beleidscommissie zitten afgevaardigden van de basis-

commissies. Je kunt contact opnemen met de beleidscommissie via beleidscommissie@

dimence.nl of met Chris van Tongeren, ondersteuner van de beleidscommissie. 

Centrale Cliëntenraad 
Dimence Groep 

Cliëntenraad Mindfit
in oprichting

Cliëntenraad Transfore 
in oprichting  

Cliëntenraad Stichting Dimence 
Bestaande uit: Basiscommissie Almelo e.o. 

Basiscommisie Deventer e.o. 

Basiscommissie Topreferente GGZ 

Basiscommissie Zwolle e.o 

Beleidscommissie 

Adviesraad Cliëntbelangen 
Maatschappelijke Dienstverlening 

De Kern - Jeugd GGZ - WijZ - 
Welzijn Kampen 
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Basiscommissie Almelo e.0.

Je kunt contact opnemen met Basiscommissie Almelo e.o. via basiscommissiealmelo@

dimence.nl of met Elena Blochin, ondersteuner van deze basiscommissie.

Basiscommissie Deventer e.o.

Je kunt contact opnemen met Basiscommissie Deventer e.o. via basiscommissiedeventer@

dimence.nl of met Marleen Huis in ’t Veld, ondersteuner van deze basiscommissie. 

Basiscommissie Zwolle e.o.

Je kunt contact opnemen met Basiscommissie Zwolle e.o. via basiscommissiezwolle@

dimence.nl of met Nelly van Dijk, ondersteuner van deze basiscommissie.  

Basiscommissie Topreferente GGZ 

Basiscommissie Topreferente GGZ behartigt de belangen van patiënten met Autisme 

Spectrum Stoornissen en Bipolaire Stoornissen. Je kunt contact opnemen met de basis-

commissie Topreferente GGZ via basiscommissietop@dimence.nl of met Elena Blochin, 

ondersteuner van deze basiscommissie. 

Beleidscommissie

De beleidscommissie denkt en praat mee met de directie van Dimence over ontwikkelin-

gen en plannen van Dimence. In de beleidscommissie zitten afgevaardigden van de basis-

commissies. Je kunt contact opnemen met de beleidscommissie via beleidscommissie@

dimence.nl of met Chris van Tongeren, ondersteuner van de beleidscommissie. 

Cliëntenraad Mindfit en Cliëntenraad Transfore

Deze twee cliëntenraden zijn in oprichting. 

Voor vrijwel alle onderdelen van de cliëntmedezeggenschap zijn we op zoek naar 

nieuwe raadsleden. Denk jij dat jij een cliënt/patiënt kent die:

• Op wilt komen voor zijn/haar mede-cliënt?

• Ervan houdt om zijn/haar mening te uiten?

• Invloed wilt hebben op het beleid van de organisatie?

Wacht dan niet langer en geef hem/haar op via: werving.clientenraden@dimence-

groep.nl. Uiteraard kan via dit mailadres ook meer informatie worden ingewonnen 

over de exacte werkzaamheden, vergaderingen die er zijn etc. 

Verandering

Ik ben mezelf niet meer.

Ik ben totaal veranderd.

Wat is er nog van mezelf over?

Ik zoek, maar vind het niet.

Het voelt vreemd van binnen.

Net alsof er een ander persoon in me woont.

Ik ben kapot.

Ik ben teveel veranderd.

Ik stop met zoeken.

En dan, op de puinhoop van mijn leven, vind ik mezelf.

Dit ben ik. Herkenbaar.

Ik ben wel veranderd,

Maar toch ook niet.

Paulien Bakker
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Raad van Toezicht: “Kwaliteit leveren 
en dan ook nog vernieuwen …”

Boven de raad van bestuur van de Dimence Groep staat een  
Raad van Toezicht (RvT). Die houdt toezicht op de raad van bestuur 

en het goed functioneren van de organisatie als geheel.  
Hoe geeft de RvT invulling aan die rol? En hoe kijken ze terug  

op 2016? Een gesprek met voorzitter Sam Terpstra en  
vicevoorzitter Bert Bruggeman.  

Sam Terpstra zat al geruime tijd in de RvT toen hij op 1 januari 2016 de rol kreeg van 

voorzitter. In het dagelijks leven werkt hij als bestuursvoorzitter bij CSG Reggesteyn; 

een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De ggz is voor hem geen 

nieuwe wereld. Zijn zus is chronisch psychiatrisch patiënt. Die ervaring deed hem in 

eerste instantie solliciteren op de functie in de RvT.    

Bert Bruggeman, is eerst ook lid geweest van de RvT en sinds januari 2016 heeft hij de 

rol van  vicevoorzitter op zich genomen. Hiervoor heeft hij gewerkt als bestuurders-

voorzitter bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Vanuit die functie 

had hij als aandachtsgebied onder andere de Psychiatrisch Universitaire Kliniek (PUK). 

Bruggeman: “Dat zegt trouwens niets over hoe het hier gaat. Dat zijn twee verschil-

lende werelden.” Ook voor hem is de geestelijke gezondheidszorg bekend. Zijn vrouw 

en hij zijn al twintig jaar pleegouders van een psychiatrisch patiënt.  

Wijzigingen Governance Code
De RvT kreeg het afgelopen jaar onder andere te maken met wijzigingen in de Go-

vernance Code. Deze Code geeft regels voor het afleggen van de maatschappelijke 

verantwoording door de Dimence Groep aan de belanghebbenden van de instelling. 

Denk hierbij aan patiënten en cliënten, verzekeraars en overheden. Wat vinden de 

beide heren van deze wijzigingen? 

Sam Terpstra geeft aan dat er in formele zin niet zo heel erg veel is veranderd. Er 

wordt al heel lang gewerkt met een model van raad van bestuur en een model raad 

van toezicht. “Wat vooral is veranderd, is de maatschappelijke waardering van het  

toezicht.” Hij vervolgt: “Ik denk dat twee accenten heel erg belangrijk zijn. Het eerste 

is dat je als RvT je steeds voor ogen moet houden waartoe de organisatie op aarde is. 

Dat betekent in het geval van de Dimence Groep dat we er zijn om zo goed mogelijk 
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zorg en begeleiding te bieden aan de cliënten. Het tweede is dat we geacht worden, 

niet alleen intern maar ook extern, te weten wat er zich in de samenleving afspeelt. 

Die twee dingen zijn enorm uitvergroot en versterkt in de Governance Code. Dat 

heeft consequenties voor ons werk.”

Veel invloed
Bruggeman vult aan. “Dat heeft gigantisch veel invloed op ons werk. Eerst waren we 

technisch toezichthouder, vergaderden een aantal keren per jaar en vinkten lijstjes 

af. Nu moeten we echt weten; hoe functioneert die organisatie en dan niet alleen ge-

voed vanuit de raad van bestuur. Hoe krijg je bevestigd dat het beeld dat je hebt van 

de organisatie klopt? We nodigen nu mensen uit die komen vertellen wat zij doen. 

We komen veel op interne en externe bijeenkomsten. We leggen onze oren te luister 

en zo krijg je een beeld van de sfeer en cultuur van de organisatie. De grootste ver-

andering in die Governance Code is dat je veel meer naar gedrag kijkt, in plaats van 

dat je aan het afvinken bent of je wel aan alles voldaan hebt.”  

Ontwikkeling
Terpstra geeft aan dat het past in een ontwikkeling die de RvT al langer doormaakte. 

“Ik denk dat wij best kunnen zeggen dat onze RvT altijd al wel een beetje aan de 

voorkant van de landelijke ontwikkelingen over toezicht heeft gestaan. Heel lang 

geleden zijn we al begonnen met de 

inrichting van de commissie Kwaliteit en 

Veiligheid. Daarnaast hebben we veel tijd 

besteed aan het nadenken over hoe je nu 

toezicht houdt. Ook daarin zijn we de af-

gelopen jaren heel erg actief geweest. Dus 

in die zin overvalt de nieuwe Governance 

Code ons niet. Het is eerder zo dat we ook 

proberen om daarin een eigen zelfstandige 

positie in te nemen, omdat wij het gevoel 

hebben dat wij er goed over nagedacht 

hebben hoe wij de dingen doen en daar 

best trots op zijn. We zijn  graag bereid te 

laten zien hoe we dat doen.”

Visie
Al dit nadenkwerk heeft geresulteerd in 

een toezichtvisie (zie www.dimencegroep.nl)

Wat is de essentie van die visie? 
Terpstra: “Het eerste is dat we nog een keer benadrukken dat we er zijn om de vraag 

Bert Bruggeman en Sam Terpstra
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te beantwoorden: doen wij wel de goede dingen als Dimence Groep in het licht 

van de maatschappelijke opdracht die we hebben? Maken we de belofte naar onze 

cliënten en dus naar de hele maatschappelijke omgeving waar en is dat ook de juiste 

belofte? Het tweede is dat we er op toezien dat dit in de interne organisatie ook 

daadwerkelijk gestalte krijgt. Daarbij gaat het vooral  om het gedrag dat getoond 

wordt. Wat gebeurt er feitelijk?” Bruggeman: “We zijn er natuurlijk ook voor dat de 

jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd, of het strategisch plan. Maar we 

zijn er met name om te sparren, soms te toetsen, hoe je inspeelt op de ontwikkelin-

gen in de buitenwereld. Dat zijn er de afgelopen jaren nogal wat geweest.”  

Hoe dicht zitten ze als RvT op de organisatie? 
Bruggeman hoeft daar niet lang over na te denken. “We spreken veel met mensen 

uit de organisatie. Dat wil niet zeggen dat we op de stoel van de raad van bestuur 

gaan zitten. Het is echt luisteren en vragen stellen, maar nooit een oordeel vormen. 

Dat kunnen we doen in de discussie met de raad van bestuur.” Terpstra geeft aan dat 

dit misschien wel de kunst van toezichthouden is. “We denken constant: zitten we 

nog zuiver in onze rol? Zijn we voldoende verbonden met de organisatie? Hebben we 

voldoende input? In die zin ben je dichtbij, maar vervolgens neem je toch ook weer 

afstand en praat je met de raad van bestuur over je bevindingen. Daar zijn we zeer 

strikt in. Ik denk dat we dat redelijk goed doen. Maar er is wel voortdurend reflectie 

op ons functioneren.”

Wat waren in 2016 de belangrijkste thema’s? 
De vicevoorzitter geeft aan dat 2016 een bewogen jaar was. “Als je ziet wat er over de 

sector is heen gekomen; je kunt het dagelijks lezen in de media. Dat is gigantisch en 

ongemerkt praat je er elke vergadering over. En dan is er ook de interne organisatie 

die behoorlijk wat aandacht vraagt.” De voorzitter beaamt het en constateert dat de 

organisatie goed in control is. “We zien ook hoe ongelofelijk veel aandacht en antici-

peervermogen het vraagt en dat doet de Dimence Groep bewonderenswaardig goed. 

Daar zijn we heel content mee.” 

Zijn er nog zaken die ze onder de aandacht willen brengen?  
Bruggeman: “Ik heb grote waardering en respect voor de wijze waarop binnen deze 

organisatie breed in alle lagen inhoud wordt gegeven aan de Dimence Groep en de 

afzonderlijke stichtingen.  

 

Auteur: Rita Kamphuis 
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Specialistische ggz voor volwassenen
•  Spoedeisende psychiatrie  

(24 uurs beschikbaarheidsfunctie)

•  Internethulpverlening

•  Ambulante en klinische zorg

•  Verslavingspsychiatrie

•    Twee specialistische centra: Bipolaire  

Stoornissen en Ontwikkelingsstoornissen

www.dimence.nl

Impluz
•  Broedplaats voor innovatieve projecten

•  Levert bijdrage aan vernieuwing en  

verbeteringen in sociale domein

•  Co-innovatief, ondernemend en hartverwarmend

www.impluz.nl

Transfore: forensische ggz
•  Behandelt mensen met  

grensoverschrijdend gedrag en  

dreigend grensoverschrijdend gedrag

•  Draagt bij aan een veiliger samenleving

www.transfore.nl

T 0570 639 600

www.dimencegroep.nl

raadvanbestuur@dimencegroep.nl

@dimencegroep

dimence-groep

Basis ggz en specialistische ggz voor 
jeugd
•  Ondersteunt en behandelt kinderen en 

jongeren tot 18 jaar met psychische problemen

• Ondersteunt de omgeving

• Stimuleert eigen kracht

•  Stimuleert het netwerk om de behandeling te 

ondersteunen

www.jeugdggz.com

WijZ: welzijnswerk
• Vrijwilligersorganisatie

•  Welzijnswerk in Zwolle en Kampen  

voor kwetsbare mensen

• Activiteiten in de wijk

• Diensten bij mensen thuis

www.wijz.nu

Maatschappelijk dienstverlening
• Algemeen maatschappelijk werk

• Schoolmaatschappelijk werk

• Bedrijfsmaatschappelijk werk

• Sociaal raadslieden

• Groepswerk

• Hulp bij thuisadministratie

www.stdekern.nl

Generalistische basis ggz,
poh ggz, preventie oggz en INTEND
• Verbetert psychische conditie

•  Positieve psychologie

•  Oplossingsgerichte benadering

•  Dichtbij

•  Persoonlijk

•  Klant heeft regie

www.mindfit.nl

Dimence

 


