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Introductie
In deze nieuwsbrief:
Een aantal nieuwe collega’s stellen zich voor,
Project Kansrijk, Verwen dag Bagijnenstraat
een groot succes, NL Doet op het Brinkgreven
terrein, Denktank Raalte, een wens die in
vervulling gaat, Project Wel Thuis en samen
naar de Olympische spelen kijken.
Algemeen nieuws van het Servicepunt
Vrijwilligers
Nieuwe website Servicepunt
In april is de nieuwe website van het
Servicepunt Vrijwilligerswerk gelanceerd.
Op de site treft u onder andere onze
nieuwsberichten aan, verhalen van
vrijwilligers, onze actuele
vrijwilligersvacatures, maar ook ons
scholingsaanbod. Aanmelden voor een cursus
of verdiepingsavond kan ook via deze site.
U kunt onze nieuwe site bekijken via:
https://servicepuntvrijwilligerswerk.dimenceg
roep.nl
Even voorstellen: Edwin Burgman

Sinds 1 februari ben ik (Edwin Burgman) een
nieuwe medewerker bij het Servicepunt
Vrijwilligerswerk ondergebracht bij WijZ. De
afgelopen 9 jaar heb ik gewerkt bij Welzijn
Kampen, wat net als WijZ, een onderdeel is
van de Dimence Groep. In Kampen ben ik
werkzaam geweest als Jongerenwerker,
opbouwwerker, zakelijk leider van Cultureel
Podium ’t Ukien en als festival coördinator
van het Full Color Festival in Kampen.

Ik ben getrouwd met Renkse en samen
hebben we twee kinderen Isa (9) en Jesse
(2). We wonen in de stad Kampen, Renkse
komt uit Amersfoort en ik ben geboren en
opgegroeid in Zwolle. Naast mijn werk bij
WijZ ben ik Gemeenteraadslid in de
Gemeente Kampen.
Bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk ben ik in
dienst als projectmedewerker, mijn taken zijn
o.a. werving, coördineren vrijwilligers
coördinatoren en het opzetten en uitbouwen
van projecten. In deze functie leer ik de hele
Dimence Groep kennen. Wat werken we in
een mooie organisatie, dat heb ik de
afgelopen maanden mogen ontdekken.
Samen met ggz-afdelingen zetten we goede
vrijwilligersprojecten op. Mijn werk is
letterlijk welzijnswerk binnen de GGZ, zo
ervaar ik dat. Het welzijnswerk, WijZ is een
belangrijke partner binnen de Dimence
Groep, Welzijn is niet bezig met de
behandeling wij zijn de verbinding met het
maatschappelijk voor-veld en de wijk.
Als voorbeeld: Aan de Grasdorpstraat bij de
verslavingskliniek in Zwolle zijn we ruim een
jaar geleden gestart met het project WelThuis. Wel-Thuis is een project, waarbij we
met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
tijdens de opname cliënten bevragen wat er
nodig is om thuis de draad weer op te
pakken. Het Doel is heel simpel: met het
project Wel Thuis proberen we de overgang
van opname naar de thuissituatie te
verkleinen. Het gaat over leefgebiedenvragen
als weer gaan sporten, vriendschappen
herstellen tot dagbesteding.
Dit project is klein gestart op aanvraag en in
samenwerking met één behandelaar. Dit gaat
zo goed, dat we werden uitgenodigd om ons
aan alle teams te presenteren, met als doel
om wel-thuis over alle opnameafdelingen aan
de Grasdorpstraat uit te rollen. Wel-Thuis
wordt zo een onderdeel van alle afdelingen,
het wordt opgenomen in het programma van
de behandeling en zo kunnen we met
vrijwilligers en met de Welzijnspet nog veel
meer cliënten ondersteunen met de stap naar
de thuissituatie. Wel-Thuis is een groot
succes geworden mede door onze
ervaringsdeskundige vrijwilliger.
Wel-Thuis is één van de vele projecten van
het Servicepunt Vrijwilligerswerk. De
afgelopen periode heb ik mijn werkgebied en
mijn taken kunnen opstarten en verkennen,
nu wordt het tijd om een paar tandjes bij
schakelen. Heb je vragen, hulp nodig, wil je
kennis maken, delen of wil je meer
informatie, mail gerust e.burgman@wijz.nu
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Basiscursus Psychiatrie
In april heeft er weer een trainingsronde
plaats gevonden voor 12 vrijwilligers in
Deventer. Deze training werd gegeven door
onze enthousiaste collega Mark Noordijk,
Senior Psychiatrisch Verpleegkundige en
Ervaringsdeskundige Rianne Kloppenburg. De
reacties op deze training waren erg positief!
Dit najaar, in september geven we de
training in Zwolle en Almelo, hoewel de
trainingsronde in Zwolle al vol zit. Voor
Almelo is nog wel plek.
Meer informatie over ons trainingsaanbod
kunt u terug vinden op onze nieuwe website:
servicepuntvrijwilligerswerk.dimencegroep.nl
Verdiepingsavond Grenzen Stellen
Verdiepingscursus geeft veel handvatten
Grenzen stellen is knap lastig
Grenzen stellen kan knap lastig zijn. Zowel
privé als zakelijk, bijvoorbeeld in je rol als
vrijwilliger. Want wat doe je als je constant
telefonisch wordt belaagd door die ene cliënt
van jou. Hoe stop je ermee, hoe los je dat
(min of meer) tot ieders tevredenheid op.
Iedereen heeft er wel eens mee te maken.
Het is ook een veel voorkomende oorzaak dat
vrijwilligers helaas met hun werk stoppen.
Want geen grenzen stellen kan tot grote
irritatie leiden en vreet onnodig veel energie.
Binnen de Dimence Groep worden regelmatig
verdiepingscursussen gegeven. In de maand
juni stond een verdiepingsavond met als
thema “Grenzen Stellen” centraal. Onlangs
nog in Zwolle, maar ook in Deventer. In
Zwolle namen er zeventien dames en één
heer aan deel.
Grenzen stellen is moeilijk, stellen de
cursusleidsters Jerney Bot en Nicolien
Nagelhout tijdens hun presentatie: Wat vind
ik acceptabel, wat en hoeveel kan ik geven,
zijn mijn grenzen duidelijk voor de ander,
accepteer lijden bij de ander, het is nu
eenmaal een noodzakelijke fase in een proces
naar herstel. En vooral: zorg vooral voor
jezelf. Benoem bij onwenselijk gedrag, welk
gedrag moet stoppen. Geef aan dat je er
moeite mee hebt, dat je om de haverklap
door een cliënt wordt gebeld of dat je elk
ogenblik mee moet naar de supermarkt.
Kortom: stel je grenzen, wees duidelijk en
denk aan jezelf, want soms kan jouw cliënt
een energievreter zijn, terwijl jij juist van jou

werk energie moet krijgen. Stap desnoods
naar iemand binnen de Dimence Groep die
het probleem kan oplossen. Want één ding
staat voorop: jij ben niet de
eindverantwoordelijke.
Rouwarmbandjes
Een van de deelneemsters aan de
verdiepingsavond houdt regelmatig bij haar
thuis workshops om rouwarmbandjes te
maken. “Dat levert vaak lange gesprekken op
over rouw”, vertelt ze na afloop van de
presentatie. “Sommigen blijven dan nog heel
lang plakken en willen hun verhaal kwijt. Als
het in een zaaltje is, kun je aangeven dat ik
dat zaaltje tot een bepaald tijdstip heb
gehuurd. Dit is bij mij thuis. Maar waar stop
je en hoeveel ruimte geef je om te rouwen...”
Uit haar relaas blijkt dat ze er behoorlijk mee
zit.
Weekeindje weg
Een andere vrijwilligster kreeg eens te maken
met een cliënt die haar uitnodigde om
gezellig samen een weekeindje weg te
gaan…. Je moet maar durven… Voorbeelden
te over deze avond. Soms met een hoog
‘zieligheidsgehalte’, vaak ook met de
onzekerheid bij jezelf. In kleine groepjes mag
daarover worden gepraat. Leuke en zinnige
leerstof. Bijvoorbeeld over het voorval van
een van de cursisten die in haar toenmalige
baan als receptioniste te maken kreeg met
een directeur die nogal opdringerig was en de
nodige avances maakte. Na verloop van een
aantal weken vroeg hij haar zelfs mee uit
eten en kwam met een rode liefdesroos
opdraven. De man was getrouwd en had
twee kinderen….. Tja, wat doe je dan tegen
dergelijk machtsvertoon als je ook nog eens
bang bent om je baan te verliezen. Het
speelde zich jaren geleden af, maar het is
nog steeds actueel, net als die cliënt die een
vrijwilligster een weekeinde mee uit wilde
nemen. En evenals het claimgedrag dat
sommige cliënten ten toon kunnen spreiden.
Zelfmoord
Halverwege de groepsgesprekjes breekt
Jerney in. Op een klein tweeregelig papiertje
staat een casus: Bas belt je op en zegt dat hij
zelfmoord wil plegen. Wat doe je…… Dat is
toch even wat heftiger dan een cliënt die je
vrijwel dagelijks claimt voor een gang naar
de supermarkt. Maar het briefje over Bas
blijft onaangeroerd op tafel liggen. Het
gesprek over de opdringerige directeur krijgt
tot einde van de gesprekstijd voorrang van
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de dames aan tafel; ook een kwestie van
grenzen stellen. Een van de dames treedt
zelfs ongemerkt op als ‘hulpverleenster’: hoe
ga je er nu mee om, zou het je weer
overkomen, heb je daarna weer een leuke
baan gekregen…

Op 17 oktober zal de avond in Deventer
plaats vinden, op 24 oktober in Almelo en op
31 oktober in Zwolle. Aanmelden kan via
onze website
https://servicepuntvrijwilligerswerk.dimenceg
roep.nl/scholingen

Een andere groep deelnemers heeft ‘hun’
casus wel besproken: een depressieve vrouw
zit eenzaam in huis en is niet in beweging te
krijgen. Ze weet niet wat ze moet doen. Het
is een heel duidelijk praktijkvoorbeeld. De
groep heeft een oplossing: stel vooral open
vragen, is de conclusie. Vraag wat ze nodig
heeft om wat minder depressief te zijn, vraag
wat haar interesses zijn en wat vroeger haar
interesses waren; probeer een
vertrouwensband op te bouwen. Het zijn zo
maar enkele voorbeelden.

Project Kansrijk
“Ik kan hier groeien en veel leren”
Elke maandagochtend staat Fernando in de
keuken van locatie De Terp in Zwolle. Hij is
een van de deelnemers van de pilot KansRijk.
Bedoeld om op een laagdrempelige manier de
kracht van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (dus ook onze
patiënten/cliënten) te versterken. Het zorgt
voor verbinding tussen welzijn, zorg en
arbeid.

Tevreden
De dame van de rouwarmbandjes komt ook
vrolijk en optimistisch terug uit haar
groepsgesprek. De handvatten die ze heeft
gekregen staan inmiddels puntsgewijs op
papier. Die kan ze goed gebruiken als ze
weer een workshop geeft. Ze is tevreden en
verlaat vol goede moed en met veel meer
kennis de verdiepingsavond. Ze weet nu, ook
in moeilijke gevallen, hoe ze haar grenzen
kan stellen. Dat geeft een vrijwilliger energie.
Bijschrift:
In groepjes worden diverse voorbeelden van
grenzen stellen besproken.

Verdiepingsavond Autisme najaar 2018
In oktober organiseren wij weer een
verdiepingsavond, die in het teken staat van
autisme. Dit omdat de verdiepingsavond over
dit onderwerp vorig jaar een groot succes
was. En de deelnemers aangaven dat er
behoefte is aan een vervolg.

Fernando kwam zeven jaar geleden vanuit
Colombia naar Nederland. Hij wil graag de
taal beter leren spreken en volgt taallessen
bij Deltion College. En in de toekomst wellicht
ook een baan. Daarom kwam hij terecht bij
KansRijk in Zwolle. Zij boden hem een plek
aan bij De Terp. En hij heeft leuk contact met
de andere medewerkers. “Zij praten heel
duidelijk en luisteren ook goed naar mij.”
Voor Fernando is de taal leren heel
belangrijk. “Dan kan ik goed omgaan met
veel verschillende mensen.”
Op woensdag werkt hij in het Cultuurhuis
waar hij verschillende klusjes doet. “Als er
een tafel kapot is, ga ik hem proberen te
maken.” Hij is erg tevreden met zijn plek
hier. “Ik kan hier groeien en veel leren. En
dat is leuk!”
Deelnemers zoals Fernando komen in een
eenjarig traject terecht. Er worden doelen
opgesteld, zoals bepaalde vaardigheden
leren, de taal onder de knie krijgen en
werkervaring opdoen. Fleur is stagiaire en
begeleidt Fernando. “Ik probeer vooral te
stimuleren wat goed gaat.” Samen met Fleur
werkt hij aan doelen, zoals de taal beter leren
spreken. “In het begin was Fernando heel
stil. Nu durft hij al veel meer gesprekjes aan
te knopen.”
Na een jaar wordt naar de voortgang
gekeken. Het doel is om de deelnemers één
of meer stapjes hoger op de
participatieladder te krijgen. Nog te vaak
wordt er verwacht van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt dat ze direct
zelfstandig vrijwilligerswerk gaan doen.
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En het is zeker de bedoeling dat
patiënten/cliënten ook gaan instromen in
KansRijk. Terwijl de meeste, zoals Fernando,
daar nog niet aan toe zijn. Bij KansRijk wordt
gekeken wat een persoon al wel kan en
worden haalbare doelen gesteld. En helemaal
bijzonder aan KansRijk is dat de begeleiding
en coaching grotendeels door vrijwilligers
wordt gedaan.

Totdat hij te maken kreeg met een
angststoornis. “Ik vind het heel belangrijk dat
erover dit soort stoornissen gepraat kan
worden,” vindt Koen. Hij kwam niet meer
buiten, kreeg last van hyperventilatie en zag
behalve zijn vriendin nauwelijks meer
mensen. Studeren ging ook niet meer. De
therapie die hij kreeg aangeboden, sloeg niet
bij hem aan.
Verhuizing terug naar Zwolle
Na enkele jaren besloten ze om terug te
verhuizen naar Zwolle; zijn vriendin kwam
ook uit die omgeving.
“Daar woont onze familie en hebben we
vrienden om ons heen. Ook de hulp die ik
kreeg sloot beter bij mij aan.” Stapje voor
stapje ging het weer wat beter met hem. “In
die tijd las mijn moeder een artikel in de
krant over het project Kansrijk van WijZ.”
Aan de slag bij Kansrijk
Het project Kansrijk biedt mensen met een
geestelijke of lichamelijke beperking, met
afstand tot de arbeidsmarkt, de gelegenheid
om met begeleiding van een mentor, stap
voor stap weer aan werk te wennen.

Project Kansrijk
“Ik sta met beide benen in de
maatschappij”
Een persoonlijke k(l)ant
“Hoewel ik er nog niet helemaal ben, sta ik
nu weer met beide benen in de
maatschappij”. Aan het woord is Koen. Hij
kreeg te maken met een angststoornis
en jarenlang was hij niet in staat zich naar
buiten te begeven. Mede door het project
Kansrijk van WijZ is hij nu wel weer aan het
werk.
Koen had zijn opleiding tot grafisch
vormgever afgesloten met een stage in
Birmingham in Engeland.
“Het beviel goed om niet meer thuis te
wonen, dat ik besloot om in Groningen verder
te gaan studeren,” vertelt hij. Aanvankelijk
studeerde hij Communicatie. “Maar dat was
het toch niet.” Dus werd het Sociaal Recht.

Koen meldde zich aan voor het project en
begon een stage bij de Terp als gastheer. Hij
besprak zoveel mogelijk met zijn mentor en
maakte kleine vorderingen. “De
werkzaamheden, die ik daar deed waren het
schenken van koffie en thee, het dekken van
de tafels, opruimen en afwassen en mensen
van hun kamer halen voor de maaltijd enz.
Mijn taken werden geleidelijk uitgebreid.
Werkte ik eerst één dag per week, dat
werden er later twee”.
In het gewone werkproces
“Na een jaar was ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Ik besloot betaald werk te gaan
zoeken.”
Er kwam een vacature bij de Dimence Groep
als grafisch vormgever waar hij werd
aangenomen. “Ik ben daar met veel
genoegen aan de slag gegaan en werk met
veel plezier want mijn werk is mijn hobby”.
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Regio Hanzestreek
Verwen dag Bagijnenstraat door inzet
van vrijwilligers een groot succes.

weer vertrokken. En, vooral niet vergeten,
een heel mooie actie (en opbrengst) van
Birgit Breedveld met haar prachtige
tekeningen voor #seriousrequest.
De verzorging van de hapjes en drankjes was
in handen van een aantal fantastische
vrijwilligers en deze werden zeer op prijs
gesteld door de bezoekers.
Al met al een enorm succes met vele blije
gezichten!

De locatie aan de Bagijnenstraat in
Deventer heeft vrijdag 15 december de
deuren geopend voor patiënten,
cliënten, mensen uit de wijk,
familieleden en overige belangstellenden
voor de lunch, verwenmiddag en de
weggeefwinkel in het restaurant van de
Bagijnenstraat.
Ook deze keer was deze dag een groot
succes door de samenwerking tussen de
medewerkers van de Bagijnenstraat en het
servicepunt vrijwilligerswerk. Zij hebben zich
de afgelopen werken enorm ingezet om van
collega’s, familieleden en kennissen kleding,
schoenen, boeken en snuisterijen binnen te
krijgen en dat is gelukt! Samen met
vrijwilligers en studenten zijn vele dozen,
zakken en tassen uitgepakt en gesorteerd om
de spullen zo aantrekkelijk mogelijk te
presenteren.
De animo was weer enorm!
De middag begon met een heerlijke lunch,
verzorgd door de kookgroep van de
Pikeursbaan en ver voor aanvangstijd waren
er al belangstellenden aanwezig om niets te
missen van de gezelligheid, hapjes, drankjes
en het aanbod in de weggeefwinkel.
Ook de studenten nagel-stylistes van
Arkelstijn en Landstede studenten uit Zwolle
hadden het druk! Vele nagels zijn voorzien
van een mooi kleurtje en een aantal dames
zijn voorzien van wat krullen of juist stijl
haar! Als ware kooplieden werden
kledingstukken en schoenen aan de man en
vrouw gebracht en zijn er vele gelukkigen
met een (aantal) compleet nieuwe outfits

Inloop Tollerink en Esquirol
Alle projecten en initiatieven zijn van
evenveel waarde, maar eentje willen we
extra in het zonnetje zetten.
De teams van Tollerink en Esquirol wilden
graag ‘reuring’ op de afdeling. Wat extra
aandacht voor hun patiënten; praatje, kopje
koffie, spelletje, nagels lakken,
boodschappen doen, eten koken, even fietsen
op de duo fiets, strijken, even een visje eten
bij de visboer zijn gewenste activiteiten.
Heel gewoon maar soms heel bijzonder om
ze te organiseren. Want mensen moeten
vaak letterlijk en figuurlijk ‘verleidt’ worden
om van hun stoel af te komen, uit hun huisje
te komen of van de afdeling af te gaan. Dat
kost tijd, doorzettingsvermogen en
persoonlijke aandacht. En daarvoor zijn extra
mensen van harte welkom. En het liefst
mensen die het vooral leuk en gezellig vinden
om dit te doen vanuit hun rol als vrijwilliger.
Samen hebben we het middel ‘inloop’
bedacht om met de mensen in contact te
komen en te horen wat hun wensen zijn. Om
daarna deze wensen als dat kan ook samen
te realiseren.
Zes vaste vrijwilligers en 12 studenten zijn
samen met de twee teams nu een aantal
weken de inloop aan het ontwikkelen op de
maandagmiddag.
Studenten gaan mee naar de Heihoeve zodat
er wat extra aandacht is, een student doet
mee met gym zodat men aangemoedigd
wordt bij 10 keer opdrukken!
Er zijn boodschappen gehaald, er is al
gefietst op de duo fiets, er is een bingo
geweest, er zijn pepernoten gebakken en er
worden vooral heel veel spelletjes gespeelt.
Er is plezier, drukte, beweging, lawaai en
vooral de gewenste ‘reuring”. Bij enkelen is
er een klik om samen dingen te doen.
Volgende stap is het bezoeken van mensen in
de huisjes en op de afdeling activiteiten gaan
doen waar men bij aan kan sluiten.
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Het is leuk en spannend om zo met elkaar
bezig te zijn. Teams moeten kijken wat ze
door de week tegen komen of juist laten
liggen en wat leuk is om met de studenten en
vrijwilligers op te pakken. Maar ook aandacht
te hebben voor elkaar en hun kennis en
ervaring te delen met de vrijwilligers en
studenten.
Spannend voor de studenten verpleging die
voor het eerst in de praktijk komen. Om een
beetje geduld te hebben, om gewoon leuke
dingen te doen, te delen en complimentjes te
krijgen van medewerkers terwijl je nog maar
16 of 17 bent! Hoe vet!
Een uitdaging voor de patiënten om samen
activiteiten te ondernemen. Het contact aan
te gaan en vertrouwen op te bouwen.
Complimenten voor allen die hierbij
betrokken zijn en de uitdaging aan zijn
gegaan om er met elkaar wat leuks van te
maken.
NL Doet op locatie Huis aan de Dijk
Handjes uit de mouwen!
Zaterdag 10 maart
heeft er een groep
gemotiveerde en
hardwerkende
vrijwilligers de
handen uit de
mouwen gestoken
in de tuin van
Vierkant. Plantjes
gepoot, geschoffeld,
geharkt, geveegd
en gepoetst. Op het
oog zag het eruit als
flink zwoegen in de warme voorjaarszon,
desondanks een prachtige tuin als resultaat.
Hier zullen de bewoners deze zomer met
volle teugen van kunnen genieten. En zijn
hier dan ook erg dankbaar voor de
werkzaamheden die deze vrijwilligers hebben
verricht.

NL Doet op locatie Tollerink
Brinkgreven bakt ze bruin tijdens NLdoet
Elk jaar zetten meer dan 350.000 vrijwilligers
in heel Nederland en de overzeese
gebiedsdelen zich in om maar liefst ruim
9.500 klussen te klaren. Zelfs de meeste
leden van de koninklijke familie nemen
traditiegetrouw deel aan dit grootste
vrijwilligersevenement van het land, dat altijd
begin maart wordt gehouden, ditmaal voor de
veertiende keer.
Ook op het terrein van Brinkgreven was het
nodige te doen. Bij Esquirol werd de
binnenplaats opgeknapt en bij Tollerink
kregen de zeker vijftig terrasstoelen en –
tafels een flinke beurt. Daarnaast werden de
bloembakjes gevuld met verse viooltjes. Voor
de bewoners én de tien vrijwilligers die zich
hadden aangemeld was het op de zaterdag
van NLdoet een feest. Niet alleen om de klus
te klaren, maar eveneens om wederzijds
kennis te maken.
Het gebeurt niet zo vaak dat een terrein als
Brinkgreven wordt opengesteld voor ‘mensen
van buiten’, zoals Harry Bootsveld, een van
de deelnemende bewoners, het uitdrukt. “Je
hoort van die vrijwilligers dan dingen die we
anders nooit horen. Leuke verhalen en ook
hele andere verhalen, die wij anders nooit
meekrijgen”, zegt Harry glunderend.
Harry bevond zich tijdens NLdoet vooral in de
keuken. “Pannenkoeken bakken”, klinkt het
vol trots. Hij bakte ze bruin: “Pannenkoeken
bakken en mensen uit de keuken jagen, want
iedereen wilde wel een pannenkoek van mij.
Hoeveel ik er heb gebakken…? Wel zóó’n
stapel..”, zegt hij, terwijl hij zijn rechterhand
een centimeter of twintig boven het tafelblad
houdt.
“Harry heeft voor zo’n zestig man gebakken”,
vertelt Yvonne van de Brake,
initiatiefneemster en coördinator van de
NLdoet-activiteit op Tollerink.
“Ja, alleen het in de lucht gooien lukte niet,
want zodra je er een in de lucht gooide, ging
de warmte uit” (inductiekookplaat), verklaart
Harry nog enigszins sneu. “Ik moest ze dus
allemaal zelf met de hand omkeren.” En dat
nog wel van twee koekenpannen tegelijk.

Vrijwilligersnieuwsbrief
Nummer 16 – Juni 2018

Ook Maria Klein Koerkamp heeft – in een
andere keuken – nog wat pannenkoeken
gebakken. “Ik wel op gas”, meldt ze. Maar
haar voornaamste taak was toch vooral het
verzorgen van de bakjes met viooltjes die op
de terrastafels bij Tollerink staan. ”Hartstikke
leuk! Ik heb er denk ik wel twintig geplant”,
laat ze met nadruk weten. Maar
waarschijnlijk zijn het er wel mee. Met
planten en bloemen bezig zijn is sowieso haar
lust en haar leven, want niet voor niets is zij
ook vaak in de Flora te vinden. Ze is een echt
buitenmens.
Maria genoot er ook van om als lid van de
Dorpsraad van Tollerink de vrijwilligers het
een en ander te vertellen over haar verblijf in
deze 45 cliënten tellende woongemeenschap.
“Niet mijn hele ziektebeeld hoor, maar wat
wij hier allemaal doen. Ik heb verteld over de
Flora en over de kas en over onze situatie
hier.”
En dat was volgens Yvonne van de Brake ook
een van de uitgangspunten van de NLdoetdag: “Het is niet vanzelfsprekend om
vrijwilligers binnen een psychiatrische
organisatie te halen. Maar op deze manier
kon men met ons kennis maken en konden
wij die vrijwilligers informatie geven over wat
er op dit terrein gebeurt. Voor ons was het,
ook wat dat betreft een zeer geslaagd
evenement.”
En volgend jaar weer? Doen! Dit succes
smaakte naar meer. Net als de
pannenkoeken.

Bijschrift:
Maria met een van haar bloembakjes, Harry
met de koekenpan en Yvonne als
initiatiefneemster gedrieën op een van de
weer schone banken.

Denktank Raalte – Anquelien Visser
In deze nieuwsbrief willen wij laten weten dat
er op de Monumentstaat in Raalte,
een denktank actief is. Je zou het ook soort
familieraad kunnen noemen.
Enkele jaren geleden werd er een
informatieavond voor familie op de
Monumentstraat in Raalte georganiseerd.
Daar kwam het verzoek van uit het team of
er familieleden waren die mee willen denken
over het wel en wee van de cliënten op
Monumentstraat.
Een aantal mensen reageerden hier positief
op en er werd een denktank opgericht.
Deze bestaat op dit moment uit Sjaak
Bruggeman, Annie Kuiper , Hannie Bonhof,
Anquelien Visser, Ineke Korenromp, en Daan
Herms. Deze laatste twee personen zijn
personeelsleden van de Monumentstraat.
Regelmatig schuift ook de manager aan.
De denktank heeft zich als doel gesteld om
als klankbord te fungeren voor cliënten en
hun familieleden.
Daarnaast willen we proberen om gezelligheid
aan de cliënten te bieden.
Zo’n 4 keer per jaar komt de denktank bij
elkaar en denken en helpen o.a. mee met de
organisatie van de familiedag.
Op een aantal zondagmiddagen is de
denktank aanwezig bij het koffiedrinken in de
gezamenlijke ruimte in de kelder. We
onderhouden ons met de aanwezige
bezoekers en cliënten. Of er wordt nog iets
bij georganiseerd zoals de mooie natuurfoto’s
welke
Sjaak Bruggeman en Bert Visser hier hebben
laten zien.
Een andere keer was er een artiest (Sietse ).
Hij werkt als ervaringsdeskundige in de GGZ
en zingt. Hij begeleidt zichzelf op de
elektrische piano. Zo bracht hij sfeer op een
vrijdagmiddag. Heerlijke hapjes waren er
ook!
We hebben het idee dat de activiteiten van
de denktank door de cliënten en door de
familieleden gewaardeerd worden. Wij als
leden van de denktank gaan de cliënten
steeds beter kennen, en zij ons. Men lijkt het
plezierig te vinden dat we er zijn. Dit is te
merken aan de reacties en de begroetingen.
De cliënten weten ook steeds beter wie er in
de denktank zitten.
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Wanneer u dit leest hebben wij als leden van
de denktank aangegeven dat we meer
betrokken willen worden bij enige
beleidszaken die er zijn op de
Monumentstraat.
In wat voor vorm dit gegoten moet worden,
daar zijn we nog over aan het nadenken.
We willen het team bezoeken tijdens een
teamoverleg, om bespreekbaar te maken
wat belangrijk kan zijn voor de bewoners.
Onze krachten meer bundelen. Het
woonplezier van de cliënten staat voorop! Het
is fijn om wat te kunnen betekenen voor de
cliënten en te merken dat het personeel met
liefde hun werk doen.

gebruikelijk verliep; altijd handig dit te
weten. Vervolgens onze plaatsen opzoeken
op de hoofd tribune, vak C, rij 4 dus kort bij
het veld en we kunnen de spelers van
Feyenoord + reserves van nabij bekijken.
Het waren prachtige plaatsen met goed zicht
op het veld, het was wel koud en geen
beschutting voor de wind dus dassen om
warm te blijven, we hadden natuurlijk een
programma boekje bij binnenkomst gekregen
en de opstelling van beide partijen waren
hierin vermeld. Om 16.45 uur begint de
wedstrijd tussen PEC Zwolle–Feyenoord.
Hennie is heel enthousiast en laat de mensen
die om hem heen zitten het programma
boekje zien en zijn mooie Feyenoord sjaal.

Groeten van de leden van de denktank
Dagje Feyenoord – een wens die in
vervulling gaat

Om 15.00 uur op zondag 18 maart gaat de
wens van cliënt Hennie en Willem
Nieuwenhuis (vrijwilliger) bij Dimence Raalte
in vervulling. Goed in gepakt gaan we op weg
naar Zwolle en daar vindt de voetbalwedstrijd
tussen PEC Zwolle en Feyenoord plaats.
Hennie praat honderd uit en is enthousiast
over het gebeuren. We worden afgezet door
Tineke (mijn vrouw) bij het stadion.
De spelers zijn er al maar de spelersbus van
Feyenoord staat nog voor het stadion dus
Hennie gaat op de foto met de Feyenoord bus
leuk toch!!!
Daarna naar binnen en Hennie heeft ook veel
belangstelling voor reclame foto’s levensgroot
van spelers van PEC
We gaan naar de 1e verdieping met de lift en
komen in de ontvangst ruimte zelf koffie en
thee schenken, wij ook een kopje getankt en
gezellig opgedronken
Daar kwamen we nog wat bekenden tegen,
die ons wegwijs maakten hoe e.e.a.

Na 10 min maakt Robin v Persie de 0-1 voor
Feyenoord, 15e min 0-2 weer v
Persie ruststand is 0-2 dus we gaan weer
naar de ontvangst ruimte om even op te
Warmen, maar de rust is maar 15 minuten.
Maar we begeven ons naar de plaatsen en
het gaat heel goed met Hennie, hij luistert
prima en vind de wedstrijd natuurlijk TOP.
Het verdere verloop van de wedstrijd 51e min
El Ahmadi 0-3, 52min Mustafa Saymak maakt
er 1-3 , 78e min weer een
doelpunt nu voor Feyenoord Tonny Vilena 14, 85 e min krijgt PEC een strafschop en Piotr
Parzyszek maakt 2-4, 88e min het wordt nog
spannend Piotr Parzyszek maakt 3-4
Daarna fluit de scheidsrechter voor het einde
in de 94e min. Voor Hennie is het mooi dat
Feyenoord heeft gewonnen en dat laat hij aan
ieder weten die het maar horen wil. Dat is
dus niet altijd handig als je op het gedeelte
van PEC Zwolle tribune zit. Maar niet
getreurd, mensen zien de lol er ook wel van
in en we komen ook nog vele Feyenoord
supporters tegen
en die vinden het wel mooi natuurlijk. Nu
wachten in de ontvangst ruimte op de taxi
van TCR Raalte, we kunnen ook even warm
worden gevoelstemperatuur was –9 graden.
Precies om 19.15 uur belt de chauffeur dat
hij er is en we gaan naar de afgesproken
plek.
We worden naar Robby’s snacks gebracht om
daar nog patat te gaan eten. Mijn vrouw
komt ons hier weer ophalen en brengt ons
naar de Monumentstraat. Als aandenken aan
deze dag krijgt Hennie een Feyenoord
beker(mok) met foto van Jorgensen Nr. 9, de
spits van Feyenoord erop. Tegen 20.45 uur
arriveren we weer bij de Monumentstraat en
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zetten we Hennie af. Daan is er en Hennie
geeft hem tekst en uitleg.
Al met al een heel koude, leuke dag in Zwolle
en we hebben genoten.
Met dank aan Lenferink Schildersbedrijf
Zwolle, Tineke Nieuwenhuis en Agnes van
den Enk, Team Dimence Raalte en Natuurlijk
Hennie Klein Wolthuis.
We hebben beide een leuke dag gehad!
Met groet,
Willem Nieuwenhuis, Vrijwilliger Dimence

We hebben dit jaar ook weer een aantal zeer
betrokken collega’s zien meedoen en die
waren minstens zo fanatiek als de 50
aanwezige vrijwilligers!
Na een heerlijk Italiaans buffet en een
prachtig ijsbuffet, verzorgd door de Steerne,
hebben we de avond afgesloten.
Bedankavond vrijwilligers Deventer
groot succes

Afgelopen woensdag, 27 juli, heeft het
Servicepunt vrijwilligerswerk het jaarlijkse
bedankmoment voor de vrijwilligers van de
Dimence Groep in de regio Deventer
georganiseerd.
De avond stond bol van de hilariteit en
vrolijkheid door de xxl oud Hollandse spellen,
die waren uitgestald op het grasveld voor
Hermann Simon.
Met name de “mega Jenga bood de nodige
spanning en sensatie en de toren van Pisa
had meteen ook de functie van “mens erger
je niet”.

De vrijwilligers hebben deze avond zeer
gewaardeerd!
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In Memoriam
Geniet van de dag
Gisteren is voorbij
En morgen is nooit beloofd
25 Januari is op 67 jarige leeftijd Alphons
Rondhuis na `n kort ziekbed overleden.
Alphons was 3 jaar als vrijwilliger verbonden
aan de Monumentstraat in Raalte.
Wij hebben Alphons leren kennen als een
vriendelijk/humoristisch persoon, die bereid
was om, daar waar nodig was, ingezet te
worden. Buschauffeur, marktbezoek, uitjes of
bij hand/spandiensten.
Eind 2017 is hij gestopt om meer te kunnen
genieten van en in zijn vakantiehuis in
Frankrijk.

Agnes van den Enk
Aandachtfunctionaris Monumentstraat Raalte
Regio West-Overijssel
Afdeling ouderen Eerdelaan wint
prijsvraag “Samenspel”
Afgelopen september is het servicepunt
vrijwilligerswerk gestart met het huiskamer
project aan de Eerdelaan. Alle afdelingen
mochten meedenken over een naam voor het
project met als prijs een etentje in het
buurtrestaurant van wijkcentrum de Pol.
Het team van de afdeling ouderen heeft de
prijs gewonnen met de naam “Samenspel”.
Zij hebben 28 maart jl. genoten van een
heerlijk diner gemaakt door de vrijwilligers
van Wijz in het buurtrestaurant.
Het was een zeer geslaagde avond met een
hoop lachende gezichten!

Hoe leuk kan simpel zijn!
Samen kijken naar de Olympische spelen
De studio van de NOS is er niets bij! Samen
met de huisbaas Harry Lokate heeft Fleur
(stagiaire bij WijZ) de kantine aan de
Eerdelaan veranderd in een heuse, gezellige
locatie met gouden, zilveren en bronzen
plakken. En koek en zopie, maar vooral een
grote televisie want …..
Sven Kramer kwam eraan op de 10
kilometer.
Samen kijken naar schaatsen tijdens de
Olympische Spelen. Iedereen wilde vooral
graag Sven in actie zien, zo midden op de
dag.
Dus, met boterham, koek en koffie heeft
iedereen vol verwachting (want iedereen
gunde Sven de gouden plak) de verrichtingen
van de schaatsers op de 10 kilometer
bekeken.
Helaas, geen goede uitkomst voor Sven,
maar het was heel erg gezellig om samen te
kijken en hem aan te moedigen. Een feestje
voor velen!
Nu op naar de Elfstedentocht!
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Wel Thuis Project
“Aan de andere kant”
Na jarenlang zelf behandeld te zijn geweest
door Dimence, zijn de rollen nu omgedraaid.
Marco* (26) vond de kracht om uit zijn eigen
ellende iets heel moois te halen. Zijn
alcoholverslaving is inmiddels onder controle.
Nu werkt hij met veel plezier als vrijwilliger
bij het project ‘Wel Thuis’. ‘Door mijn eigen
ervaring kan ik mensen extra goed helpen.’
Het project ‘Wel Thuis’ is een initiatief van
het Servicepunt Vrijwilligerswerk en helpt
mensen die na een opname weer terug
mogen naar huis. Maar dat kan een
behoorlijke overgang zijn. ‘De kloof was heel
groot’, weet Marco uit ervaring. ‘Ik had
destijds geen dagbesteding. Tijdens de
behandeling ging het puur om de verslaving.
Dat was wel heel goed, maar het ging niet
over het daadwerkelijk thuis komen, en om
daar de draad weer op te pakken.’
‘Wel Thuis’ zorgt voor begeleiding hierbij,
bijvoorbeeld om een sportmaatje te regelen,
te helpen met de financiën of te helpen bij
het vinden van dagbesteding. Zo helpt ‘Wel
Thuis’ bij het welzijn. Dit verkleint de kans op
een terugval aanzienlijk. ‘Het project loopt nu
zo goed dat we eind mei een presentatie
mogen houden voor alle medewerkers van
Dimence’, vertelt Marco trots. Het doel is om
‘Wel Thuis’ in het vaste programma op te
nemen.

‘Dat was heel heftig. Ik heb uiteindelijk
anderhalf uur met hem gebeld en de
begeleiding ingeschakeld. Gelukkig is dat
goed gegaan. Het is hierdoor ook wel heel
dankbaar werk.’
Motto
Bij de hulpverlening voelt Marco zich
helemaal op zijn plek. ‘Ik heb ontzettend veel
meegemaakt, maar die ellende kan ik nu
gebruiken op een positieve manier. Dat is
ontzettend mooi en daar kan ik mijn kracht
uithalen.’ Hij is dan ook zeker van plan om
door te stromen naar een betaalde baan
binnen het project. Op dit moment zit hij in
de laatste ronde om aangenomen te worden
bij de opleiding om officieel
ervaringsdeskundige te kunnen worden.
Betaald of vrijwillig, voldoening haalt Marco
sowieso uit het werk. ‘Mensen kunnen naar
ons toekomen voor hun welzijn. Alleen is ook
maar alleen. Samen kunnen we veel meer.
Dat is mijn motto in ieder geval.’
*op verzoek van de geïnterviewde is de naam
gefingeerd
Ben Bannink: huismeester én begeleider
van vrijwilligers
“Gedrag roept gedrag op”

Door zijn eigen ervaring wint hij snel
vertrouwen. ‘Ik heb zelf ook financieel aan de
grond gezeten en een moeder met
psychische problemen. Dat zorgt er toch voor
dat ik een bepaalde deur open krijg bij
iemand, omdat zij van mij weten waar ik het
over heb’, legt Marco uit.

Formeel is Ben Bannink huismeester van de
locaties van Dimence aan de Grasdorpstraat
en de Burgemeester Roelenweg in Zwolle.
Manusje van alles, vraagbaak, of welke naam
je er ook aan wilt geven. Maar zijn tweede
functie vindt hij minstens zo mooi en
dankbaar: begeleider en coach van
vrijwilligers – cliënten of ex-cliënten – die
weer op de weg terug zijn naar de dagelijkse
en voor hen soms harde maatschappij.
Voor Ben is de combinatie van die twee
functies geweldig. Het past helemaal bij zijn
rustige karakter. “Maar ik kan ook streng
zijn, hoor”, zegt hij tussen neus en lippen
door – èn het past bij zijn lange staat van
dienst en ervaring met de cliënten van
Dimence en dienst rechtsvoorgangers. “Ik
ben een klusjesman die betrokkenheid en
gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan.
Daarnaast kan ik regelmatig wel wat handjes
gebruiken. Altijd wel wat te doen.”

Uiteindelijk won Marco zoveel vertrouwen bij
een cliënt, dat deze Marco opbelde om hem
te vertellen dat hij zelfmoord wilde plegen.

Winkeltje
In augustus is Raaltenaar Ban Bannink
veertig jaar in dienst. De eerste 28 jaar bij

Marco is op dit moment de enige binnen het
team die zelf ervaren heeft hoe het is om
cliënt te zijn. Dat maakt zijn bijdrage extra
waardevol, alhoewel hij daar zelf bescheiden
over is. ‘Ik sta nu aan de andere kant. Het is
heel bizar om complimenten te krijgen van
mensen die mij voorheen hebben behandeld.
Ik keek heel erg tegen hun op. Daar kan ik
absoluut nog niet aan wennen.’
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onder meer de Sint Franciscushof in Raalte
en de Zwolse Poort. In de Sint Franciscushof
dreef hij het winkeltje en verkocht bij blikjes
fris, slaatjes, rookwaar en dergelijk. “’s
Ochtends vroeg stonden ze al voor de deur.
Soms in drommen. Ik was knotsgek met die
mensen”, zegt Ben met een grote grijns op
zijn gezicht als hij terugdenkt aan die tijd:
‘Ben van het winkeltje’, ja, zo werd ik
jarenlang genoemd.….”
Rustpunt
Ben was voor die mensen een rustpunt.
Prachtig voor de cliënten èn voor hemzelf.
“Nu ben ik twaalf jaar huismeester. Buiten
klussen, koffieautomaten schoonmaken, een
kamer verhuizen, een schilderij verhangen,
noem maar op. Peuken opruimen…. Mijn dag
zit zo vol.”
“En altijd heb ik veel met patiënten te maken
gehad. Nu ook. Straks wonen er hier aan de
Grasdorpstraat zo’n 54. Voor mij zijn ze
allemaal gelijkwaardig. Net als al die
collega’s. Want met gelijkwaardigheid bereik
je wat.”
Opeens noemt hij een voorval dat zich tijdens
het afgelopen weekeind voordeed, maar dat
Ben helemaal typeert: “Ik doe ook wel eens
wat in de horeca, voel me ook wel een beetje
een horecaman. Er was een leuk feest met
een lopend buffet. Maar een oude moeder,
die durfde niet. Dan gaan we samen naar dat
buffet, zei ik. Wilde ze met haar rollator
lopen. Hoeft niet, zeg ik. Ik ondersteun uw
wel. Ik geef u wel een arm. Maar wat bleek
en waar kwam die angst vandaan: ze kon
niet met mes en vork eten. Dat had ze nooit
geleerd. Haar twee dochters heb ik toen ook
meegenomen om hun moeder te helpen.
Vooruit, kom op, geef jullie moeder een arm.
Die mensen hebben genoten. Ach, weet je…
het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.
Menselijkheid, mens zijn. Daar gaat het om.
Gedrag roept gedrag op. Dat is mijn motto.
Al mijn hele leven lang. Dat maakt mijn werk
bij Dimence ook zo mooi.”
Twee weken
De vrijwilligers die Ben coacht en geleidt
blijven veelal een week of twee onder zijn
hoede, een enkeling een aantal maanden.
“Heel veel cliënten komen ook weer terug bij
mij, gewoon om een bakkie te doen”, zoals
hij het uitdrukt. “Soms denk ik wel: ik heb
geen tijd, maar het móét gewoon. Ze hebben
op een afdeling gezeten met een verslaving,
een bipolaire stoornis of een dubbeldiagnose
en komen dan weer terug via bijvoorbeeld
WijZ. Dat is wel prettig, want ze zijn dan nog

verzekerd. En dat geeft geen ‘gedoe’. Daar
ben ik superblij mee. Soms gaan ze weer reintegreren in de maatschappij. Hier kunnen
ze dan een paar ochtenden per week klusjes
doen, zoals koffieautomaten schoonmaken of
andere nuttige dingen doen. Doe ik de ene
klus, zij de andere. Nooit alleen. Laatst had ik
een ex-cliënt – daar heb ik nog steeds
regelmatig contact mee via de app – die
nodigde mij bij hem thuis uit koffie te komen
drinken. Hij heeft nu een leuke baan als
vrachtwagenchauffeur. Maar bij hem thuis
gaan koffiedrinken? Nee, dan doe ik niet. Dat
wil ik niet.”
Mijn woorden
Ben ziet zichzelf wel eens als een aanvulling
op de psychiaters. “Zij zeggen het met mooie
woorden en pilletjes, ik praat met hen in mijn
woorden. Op basis van eerlijkheid,
duidelijkheid en gelijkwaardigheid, zonder
ooit te vragen wat er met hen aan de hand is.
Ook de psychiaters zelf vinden mijn werk
prachtig, en voelen ook dat ik een soort
verlengstuk ben van hun werk.”
Dat de werkzaamheden van Ben zeer
waardevol zijn voor een organisatie als
Dimence, is voor hem wel duidelijk.
Daarover bestaat Ben geen twijfel. En hier en
daar krijgen ook elders binnen de organisatie
zijn werkzaamheden gestalte. Maar
voorwaarde is dan wel dat het in je moet
zitten om op een goede wijze met vrijwilligers
te kunnen omgaan, en dat je niet dagelijks
voor je werk als huismeester van de ene naar
de andere locatie moet vliegen. “Want je
moet er altijd voor die vrijwilligers zijn. Ze
hebben jou nodig.”

Bijschrift:
Ben (links) met vrijwilligers Tom om even
een bakkie te doen.
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Dimence bedankt vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor Dimence onmisbaar.
Dagelijks zetten zij zich op allerlei gebieden
in voor de organisatie en haar cliënten.
Dimence is hen daar zeer dankbaar voor.
Omdat op een speciale manier te tonen, had
het Servicepunt Vrijwilligerswerk, dat het
vrijwilligerswerk bij de diverse stichtingen
binnen de Dimence Groep ondersteunt,
onlangs een Bedankavond georganiseerd.
Elkaar ontmoeten, bijkletsen, wat leuks met
elkaar doen en gezamenlijk gezellig wat eten.
Met een klein gezelschap werd er gezellig een
hapje gegeten en op het voorbije jaar
teruggeblikt in het restaurant in park De
Wezenlanden, recht tegenover de Dimence
vestiging aan de Grasdorpstraat.
Maar natuurlijk verdienen ook al die andere
vrijwilligers die niet aanwezig waren, maar
zich altijd enthousiast inzetten voor Dimence
en haar cliënten, een welgemeend Bedankt!
Nogmaals, jullie zijn onmisbaar. Anders
gezegd: Als elke vrijwilliger een ster kreeg,
werd het nooit meer donker.
Regio Midden-Overijssel
Vrijwilligersavond Almelo
Even voorstellen: Vrijwilligers
coördinatoren Silvira Harmsen en Alice
Otten
Wij zijn Alice Otten en Silvira Harmsen en wij
werken als Vrijwilligers coördinatoren binnen
Dimence, locatie Almelo.
Hier houden wij ons bezig met het zoeken
van vrijwilligers voor diverse projecten en
voor cliënten van Dimence in de regio Almelo
en Nijverdal. Ook proberen wij plekken te
zoeken waar cliënten mogelijk
vrijwilligerswerk kunnen doen. Verder hebben
wij een project Samen = Leuker! Waarbij wij
cliënten onderling koppelen aan elkaar voor
een beweging en/of sociale activiteit. Wij
hebben een website waar je veel informatie
kan vinden over het vrijwilligerswerk in het
algemeen.
Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag
van 9.30 – tot 14.30 telefonisch te bereiken
via 0546-684524 of via 06-43525400.
Ons mailadres is a.otten@dimencegroep.nl.
Mocht jij zelf een leuk idee hebben om iets te
organiseren en heb je daar hulp bij nodig? Of
zoek je vrijwilligerswerk of iets anders? Neem
dan contact met ons op.

Project Samen = Leuker! Start 2018
Cliënten kunnen via een aanmeldformulier
kenbaar maken dat zij graag samen met een
andere cliënt een activiteit willen
ondernemen. Dit kan een bewegingsactiviteit
zijn, maar ook een sociale activiteit. Cliënten
dienen het aanmeldformulier te ondertekenen
om toestemming te geven zijn/haar gegevens
te gebruiken voor dit project. Zij kunnen via
hun behandelaar worden aangemeld of
melden zichzelf aan door het
aanmeldformulier in te leveren bij de
receptie. Ook kan er contact worden
opgenomen met de coördinator van het
project; Alice Otten.
Een cliënt die zich heeft aangemeld wordt
door de coördinator uitgenodigd voor een
gesprek waarin de voorkeuren en wensen
uitvoerig zullen worden besproken. Een
verslag van dit gesprek wordt vastgelegd en
is uitsluitend bedoeld als informatie voor de
vrijwilliger om een zo goed mogelijk beeld
van de cliënt te krijgen en een succesvolle
match te kunnen maken. Deze gegevens
worden uiteraard niet met derden (andere
cliënten gedeeld). Het is aan de cliënt zelf
wat hij/zij over zichzelf wil vertellen.
Vervolgens wordt er gekeken of er een
andere cliënt met dezelfde interesses is
aangemeld.
Indien er sprake is van een mogelijke match
worden beide cliënten uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. In dit gesprek
worden de verwachtingen en wensen van
beide cliënten besproken en eventuele
afspraken gemaakt over de invulling van de
activiteit.
Na dit gesprek krijgen cliënten enkele dagen
bedenktijd. Vervolgens wordt er door de
coördinator op het afgesproken tijdstip
contact opgenomen om te vragen of ze het
contact willen voortzetten.
Na de eerste keer dat er gezamenlijk een
activiteit is ondernomen zal er door de
coördinator contact worden opgenomen om
te vragen hoe het is verlopen. Eventueel zal
er volgens afspraak na 2 a 3 maanden
nogmaals contact worden opgenomen om te
vragen naar het verloop van het contact en
de invulling van de activiteit.
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Nieuwe naam DAC
De nieuwe naam van alle DAC’ s is
Werk- leercentrum.
Sluiting
Een goede zomer gewenst met veel
zonnestralen!
Namens het Servicepunt Vrijwilligerswerk
wensen wij u een hele fijne, zonnig zomer en
een prettige vakantie toe!

Mocht u informatie hebben die van belang
kan zijn om te vermelden of een ander leuk
item voor de volgende nieuwsbrief, laat het
weten via vrijwilligerswerk@dimencegroep.nl

