
Welkom bij de vierde digitale nieuwsbrief van WerV

Hierbij ontvangt u de vierde digitale nieuwsbrief van WerV. WerV is de organisatie in de Dimence Groep die alle 

zaken organiseert op het gebied van vrijwilligerswerk en participatie. En dat doet zij voor alle onderdelen van 

alle Stichtingen zoals WijZ, Dimence, de Kern, Jeugd ggz, enz. We zijn enorm trots dat het ons lukt om vooral 

met de ondersteuning van heel veel vrijwilligers mensen allerlei activiteiten te doen.

In deze nieuwsbrief nemen we u wederom mee in wat er zo allemaal gebeurt. 

Mocht de nieuwsbrief vragen oproepen of wil u ook dingen delen via de nieuwsbrief dan kan dit 

door te malen met info@wervdg.nl

Veel leesplezier.

Namens alle collega’s van WerV.

Vrijwilligersfeest 2022
Het voelt misschien alsof het alweer een tijdje geleden is, maar 21 april werden alle vrijwilligers in het zonnetje 

gezet tijdens het vrijwilligersfeest. Hopelijk was je erbij en heb je mogen genieten van een fijne avond.

Vrijwilligersnieuwsbrief
Juli 2022

Introductie

Hoofdartikelen

Klik hier om het hele verhaal te lezen.



Abbott Patiënten Centraal Dag
Op 30 mei hebben we zowel in Zwolle als in Deventer de 

Patiënten Centraal Dag van Abbott Laboratories en 

Abbott Logistics mogen hosten op wijklocaties De Terp in 

Zwolle en op het Brinkgreven terrein in Deventer op locatie 

Tollerink, Huis aan de Dijk en de Bloemendal.

Dankzij veel fantastische vrijwilligers zijn er weer heel 

wat klussen geklaard en mensen blij gemaakt met een 

bingo, karaoke, en aan autoritje langs de Ijssel. 

We hebben weer mooie herinneringen gemaakt met elkaar.

Alle dank aan de vrijwilligers en medewerkers die hebben 

bijgedragen aan deze mooie dag! 

Basiscursus Vrijwilligers en Verdiepingscursus
2 keer per jaar (in het voorjaar en najaar) biedt WerV kosteloos een Basiscursus Vrijwilligers aan in Zwolle, 

Deventer of Almelo. Per mail wordt u hiervoor uitgenodigd en u kunt zich dan aanmelden via onze websit

Vitaal & Veilig Thuis dag
Op 25 april organiseerde WIJZ Welzijn in samenwerking 

met de Gemeente Zwolle een Vitaal & Veilig Thuis dag. 

Een groot evenement voor Zwolse senioren in 

Theater de Spiegel.
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Vitaliteitsdag senioren - 29 juni 2022
Op 29 juni is er een gratis vitaliteitsmiddag voor alle Zwolse senioren. 

WijZ en SportService Zwolle organiseren samen een middag waarbij 

sport en spel centraal staat. Naast het lekker actief bezig zijn, wordt er 

gezorgd voor livemuziek en een informatiemarkt. Daarnaast wordt er 

gratis koffie en thee aangeboden en is er de mogelijkheid om je rollator 

of scootmobiel door een monteur van Meyra te laten controleren en 

wellicht reparaties te laten doen. 

Op een laagdrempelige manier willen we er een leuke middag van 

maken met elkaar. Voor deze middag hoeft u zich niet aan te melden. 

Het zal plaatsvinden op het sportveld van Be Quick ‘28. Hier zullen 

we vanaf 13.00 uur van start gaan. Wij hebben enorm veel zin in deze 

middag en kijken uit naar uw komst. Tot dan!

Heeft u vragen over deze middag, neem dan contact op met Harold van 

Riessen via 038-8515700

Scootmobielpool
Nu kan ik weer tochtjes maken met mijn dochter.

Sinds kort is er in Zwolle bij het woon-zorgcentrum Fermate een 

scootmobielpool gestart

De Pol en het Anker
Twee jaar geleden is er een samenwerking aangegaan tussen 

InteraktContour, RIBW en WerV in wijkcentrum de Pol in Zwolle-Zuid. 

Sinds april dit jaar is er een nieuwe samenwerking aangegaan tussen 

SportService Zwolle, Stichting Focus en WerV in wijkcentrum het Anker 

in Westenholte.
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Autisoos
Vanaf augustus zal de AutiSoos vanuit WerV zich organiseren 

Elke laatste woensdagavond van de maand, voor mensen met een 

vorm van autisme (16+).

Activiteiten Stadskliniek Stadshagen
Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het 

activiteitenaanbod in Stadshagen. Hierbij hebben we ons vooral gericht 

op de cliënten die wonen in de Stadskliniek.

Nieuws uit Deventer 

Een Wachtkracht succesverhaal
Een beetje zenuwachtig loop ik de wachtkamer in. Ik ga zo meteen 

mijn achtste intakegesprek voeren. Ik ben net begonnen met mijn 

nieuwe baan bij de Dimence Groep (WerV), en het feit dat ik uit een 

hele andere tak van de zorg kom, maakt mij een beetje onzeker.
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Even voorstellen
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INNOVATIE & PREVENTIE

Ursela Hannink Natasja Nijman Cristel Boom Emma van Schaik

Fijne vakantie!
Wij wensen u een fijne, zonnige zomer toe in goede gezondheid. En voor de mensen die 

na lange tijd weer op vakantie gaan: een hele fijne vakantie gewenst!

Namens alle collega’s van team WerV





Vrijwilligersfeest 2022   

Vanuit de verschillende vestigingslocaties vertrokken er bussen richting de Leeren Lampe in 

Raalte. Daar werden we verwelkomt met een warm ontvangst door de Meisjes van Plezier en 

een welkomstdrankje. Toen iedereen aanwezig was, werd het tijd voor de opening door Rian 

Busstra (van de Raad van Bestuur) en Erik van Rosmalen (welzijnswerker van WerV). Tijdens het 

buffet werd er door Jörgen Raymann een inspirerend verhaal verteld, mochten we bijkletsen met 

elkaar en hebben we genoten van de prachtige muziek van de Raakvlak Academie. Dit alles werd 

afgesloten met wat dansjes op het podium. Complimenten naar iedereen die heeft geholpen!  

En nogmaals willen wij noemen dat wij enorm trots en dankbaar zijn op onze vrijwilligers, zonder 

jullie hadden wij niet kunnen doen wat we nu doen.

Terug naar hoofdartikel



Basiscursus Vrijwilligers en Verdiepingscursus
Dit najaar wordt er een Basiscursus Vrijwilligers georganiseerd op de onderstaande data:

Deventer:  Woensdag 5 oktober, woensdag 12 oktober en woensdag 26 oktober van 9.00 tot 12.00 uur op het  

  Brinkgreven terrein, gebouw Huis aan de Dijk. 

Almelo:  Woensdag 5 oktober, woensdag 12 oktober en woensdag 26 oktober van 9.00 tot 12.00 uur,  

  gebouw Westerdok.

Zwolle:  Dinsdag 4 oktober, dinsdag 11 oktober en dinsdag 25 oktober van 9.00 tot 12.00 uur in het   

  Cultuurhuis Stadshagen. 

U kunt zich online aanmelden via onze website: https://www.wervdg.nl/scholingen

De Basiscursus vrijwilligers zal ingaan op aspecten als:

· de GGZ in het algemeen;

· leven met een psychische aandoening;

· diversiteit in gedrag en acceptatie;

· de rol en meerwaarde van vrijwilligers naast de hulpverlener;

· houding en (non)verbale communicatie.

De cursus zal d.m.v. interactie, een beroep doen op:

· zelfinzicht;

· persoonlijk handelen;

· drijfveren;

· verantwoordelijkheidsgevoel;

· het stellen en naleven van grenzen.

Daarnaast organiseren wij sinds het najaar van 2021 ook een Verdiepingscursus Psychische aandoeningen. Deze 

cursus is een aanvullende cursus op de basiscursus vrijwilligers. Het is wenselijk om eerste de Basiscursus te 

volgen, alvorens u zich aanmeldt voor de verdiepingscursus.

De Verdiepingscursus Psychische aandoeningen zal plaats vinden in 

Zwollen en Deventer op onderstaande data:

Zwolle:  Donderdag 6 en donderdag 13 oktober van 9.00 tot 12.00 uur in Cultuurhuis Stadshagen. 

Deventer:  Donderdag 3 november en donderdag 10 november van 13.00 tot 16.00 uur op    

  het Brinkgreven terrein, gebouw Huis aan de Dijk.

U kunt zich online aanmelden via onze website: https://www.wervdg.nl/scholingen

In deze cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen en gaan we uitgebreid in op depressie, 

suïcide, psychose en problematiek als gevolg van middelengebruik. Je gaat ervaringsoefeningen doen en krijgt 

praktische handvatten mee, waarmee je ook daadwerkelijk gaat oefenen in de cursus. Het doel van deze 

verdiepingscursus is Het vergroten van de kennis van de vrijwilligers over psychische aandoeningen en het 

vergroten van het handelend vermogen van de vrijwilligers, zodat de vrijwilligers zich beter toegerust voelen in 

hun vrijwilligerswerk.

Terug naar hoofdartikel



Vitaal & Veilig Thuis dag
Tijdens deze dag werden 70 plussers persoonlijk uitgenodigd om zich te laten informeren, inspireren, 

motiveren en activeren als het gaat over zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 

Ruim twaalfhonderd 70 plussers bezochten maandag deze Vitaal en Veilig Thuis Dag.       

Programma

Tijdens het evenement konden bezoekers genieten van een interessante lezing van neuropsycholoog 

Erik Scherder. Daarnaast was er een unieke voorstelling ‘Veiligheid door de jaren heen’ te zien, uitgevoerd 

door Peter Vader en Toos Ligtenberg in samenwerking met de politie. Naast de presentaties konden de 

bezoekers op de informatiemarkt waar de samenwerkingspartners van Vitaal & Veilig Thuis te vinden waren 

antwoord krijgen op vragen als: Hoe wordt een babbeltruc herkend? Is het huis goed beveiligd? Wanneer is 

het lijf fit genoeg? Hoe om te gaan met financiële vraagstukken? Ook werden er handige tips en uitleg 

gegeven over diverse onderwerpen als valpreventie, gezondheid, mobiliteit en financiën.

Meer informatie over Vitaal & Veilig Thuis

Wat is er nou mooier dan zo lang mogelijk zelfstandig en veilig in uw eigen, vertrouwde huis wonen? 

Vitaal & Veilig Thuis adviseert over o.a. het verbeteren van de veiligheid in uw woning en welke instanties 

hulp of ondersteuning bieden. Ook geven we informatie over bijvoorbeeld valpreventie, brand- en 

inbraakpreventie en welzijnszorg. En misschien heeft u interesse in een fitheidstest, valtraining of 

andere beweegactiviteiten? Wilt u ook een huisbezoek? Kijk voor meer informatie op de website

www.vitaalenveiligthuis.nl of bel (038) 8515700.

Terug naar hoofdartikel



scootmobielpool
Mevrouw Meppelink is één van de eerste gebruikers van deze pool. Ze heeft zelf een kleine scootmobiel, maar 

deze is gemaakt voor kleine afstanden en is buiten niet altijd handig te gebruiken. Toen ze hoorde dat er een 

scootmobielpool was, waarbij ze gratis gebruik kon maken van een (grote) scootmobiel van Fermate werd ze 

meteen enthousiast. ‘Nu kan ik weer tochtjes maken met mijn dochter!’

‘Je kunt natuurlijk zelf een scootmobiel nemen, maar dan staat die altijd voor de deur en dat mag niet meer’. 

Het initiatief voor de scootmobielpool is namelijk samen met de gemeente Zwolle opgezet in de hoop zo de 

hoeveelheid scootmobielen in de gangen te verminderen om onveilige situaties te voorkomen. Speciaal voor 

deze pool hebben ze daarom een brandvrije poolkamer gemaakt. Daarnaast hebben ze op veel plekken de 

deuren vervangen, zodat de scootmobielen goed door de deuren passen.

Mevrouw Meppelink heeft altijd autogereden en gefietst, maar dat lukt haar nu niet meer. Om langere 

afstanden af te leggen wil ze graag gebruik maken van de scootmobiel. Zo kan ze weer eens lekker de natuur 

in, hier geniet mevrouw enorm van. Verder is ze blij dat ze nu weer tochtjes met haar kleindochter kan maken. 

De eerste keer op de grote scootmobiel viel haar alles mee, maar ze vindt het wel fijn dat ze eerst ook nog een 

training krijgt.

Meer informatie over de scootmobielpool? Neem dan contact op met WijZ Welzijn Zwolle: 

038-8515700 of via: info@wijz.nl

Terug naar hoofdartikel



De Pol en het Anker
Maar wat doen we precies in deze wijkcentrums?

In de Pol en het Anker hebben we een aanbod aan activiteiten voor deelnemers die net tussen wal en 

schip vallen. De activiteiten die we geven zijn creatief, schrijfgroep, natuur op recept, spelletjes middag en 

de kookgroep. De deelnemers komen niet meer in aanmerking voor dagbesteding, maar volledig terug de 

maatschappij in lukt ook nog niet doordat deze drempel soms te hoog is. De activiteiten worden geleidt 

door vrijwilligers. Sommige vrijwilligers vinden het leuk om hun eigen kennis toe te passen en daar een 

activiteit voor op te zetten. Op deze manier in de schrijfgroep ontstaan. Sommige deelnemers komen 

met de vraag ‘ik zou graag wat anders willen’.  We gaan dan samen kijken wat de mogelijkheden zijn 

voor nieuwe activiteiten of, indien passender, diegene naar een andere organisatie door te verwijzen. 

Door de activiteiten activeren we de deelnemers en groeien ze om uiteindelijk door te groeien naar 

vrijwilligerswerk en/of een betaalde baan. Ook bieden we een traject aan die Talent en Ambitie heet. 

In dit traject gaan we samen met de deelnemers kijken waar hun sterke en zwakke punten liggen, wat 

vinden ze leuk om te doen en kunnen we samen kijken of hier vrijwilligerswerk in is. Dit is in het kort 

wat we doen in de wijkcentrums.   
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Autisoos
De organisatoren zelf hebben een vorm van autisme en hebben 

toevallig ook een studie ervaringsdeskundigheid gevolgd, dus het 

is echt een soos voor en door mensen met autisme. 

We bieden afwisselende activiteiten aan. Een paar keer per jaar 

interessante gast sprekers die verdiepend iets kunnen vertellen 

over onderwerpen gerelateerd aan autisme, denk aan voeding en 

autisme, denk aan prikkelverwerking etc. 

Daarnaast bieden wij geregeld creatieve avonden aan, maar ook 

ontspannende avonden. Deze proberen we afwisselend door het 

jaar door aan te bieden, zodat er voor ieder wat wils bij zit.

Meedoen is ook zeker niet verplicht, je bent ook van harte welkom voor de gezelligheid. 

Kop koffie en thee met een koekje erbij staan altijd voor je klaar.

De inloop van deze avonden is vanaf 19.30 uur en we starten het programma vanaf 20.00 uur tot een uur of 

21.30 uur. Ons adres: WijZ locatie de Terp, Radewijnstraat 1 te Zwolle.

We vragen een entree van 2,50 euro, dit is inclusief onbeperkt koffie, thee en ranja en een koekje erbij. Dit 

entree geld gebruiken wij onder andere om de koekjes en ranja aan te schaffen en een kleinigheidje aan de 

gastsprekers te geven of materialen te kunnen aanschaffen voor creatieve activiteiten. 

Bezoeken

Zoals al eerder benoemd is iedereen met autisme welkom, je hoeft ook zeker niet een cliënt te zijn van 

bijvoorbeeld de RIBW of Dimence. Je kunt je gewoon aanmelden via kalsbeek.j@hotmail.com of 0651318195 

dan kunnen we eerst kennis met je maken, zodat je de organisatoren alvast leert kennen en dan op de 

AutiSoos avond zelf alvast bekend bent met ‘De Ruimte” waar wij de AutiSoos avonden houden, maar ook 

ons al een beetje kent. 

Wil je bij de kennismaking of ook de eerste AutiSoos een vertrouwd iemand meenemen, zoals een begeleider 

of vriend(in)? Dit is allemaal in goed overleg mogelijk!

Wie komt er bij ons?

Onze bezoekers bestaan uit een gemengd gezelschap van jonge en oudere mensen, variërend van 19 tot 

ver in de zestig. De man-vrouwverhouding van de vaste bezoekers is circa 50-50. Grote kans dat jij het best 

gezellig gaat vinden bij ons. 

Dit zeggen de bezoekers zelf over de AutiSoos: 

• De soos is voor mij een plek waar ik volledig mijn authentieke zelf kan en mag zijn.

• Ik vond er gelijkgestemden zodat ik mijzelf geestelijk kan opladen zodat ik weer een tijdje mee kan 

komen in de bikkelharde maatschappij.

Zie voor meer informatie en opgave: www.autisoos.nl
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Activiteiten Stadskliniek Stadshagen
De Stadskliniek is een behandellocatie waar je plek voor 

jezelf hebt en je tot rust kan komen. De bewoners hebben 

allemaal een eigen appartement en de verpleegpost die 

erbij in zit is 24/7 beschikbaar. 

Samen met de ervaringsdeskundige, stagiaires, 

vrijwilligers en een aantal bewoners van de Stadskliniek 

hebben we mooie, leuke en vooral gezellige activiteiten 

kunnen opzetten. Zo zijn we begonnen om iedere 

woensdagavond met de bewoners samen koffie te 

drinken en hieraan een leuke activiteit te koppelen. 

Zo hebben we verschillende films gekeken, hebben we 

spelletjes gespeeld en hebben we gesprekken gevoerd met behulp van een kletspot.

Ook is er nu invulling op de woensdag morgen. Hier zitten we nu iedere woensdagochtend om 09:30 in het 

restaurant van de Eerderlaan met een inloop koffiemoment. Iedereen binnen de DimenceGroep is welkom. Er 

worden spelletjes gespeeld en gezellig gekletst onder het genot van muziek.

Tijdens de kerstperiode hebben we gezorgd voor een groot kerstdiner en hebben we samen met de bewoners 

hier samen van genoten aan een lange tafel. Verschillende bewoners hebben geholpen met het verzorgen van 

al het lekkere eten en het gezellig maken van de ruimte. 

Hier hebben we erg veel positieve reacties op gekregen van zowel de bewoners zelf als de verpleging.  

Ook hebben we activiteiten aangeboden voor zowel de bewoners als hun naasten. Zo hebben we samen met 

de naasten en de bewoners een bingoavond georganiseerd. We hebben van te voren lekkere hapjes gemaakt 

en deze rondgebracht tijdens de bingo. Daarna hebben we 2 rondes met bingo gedaan en zijn er verschillende 

leuke prijzen gewonnen. Het was ontzettend leuk om ook met de naasten in gesprek te gaan en ze te 

betrekken bij de activiteiten die we organiseren. Ik denk dat dit dan ook zeker een waardevolle avond was. 

Helaas viel de barbecue een beetje in het water. Het weer zat niet helemaal mee en we hebben met stukken 

zeil een afdakje moeten maken om toch droog te kunnen zitten. Uiteindelijk gaf het zeil juist wel  een gezellig 

campinggevoel en hebben we samen genoten van al het lekkers wat op de barbecue is klaargemaakt. De sfeer 

was erg goed en we hebben de avond afgesloten met een lekker ijsje. 

Ik weet zeker dat hier in de toekomst nog heel veel mooie en gezellige activiteiten bij zullen komen. We 

zien namelijk dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op de bewoners en zorgen voor een fijne en 

gemoedelijke sfeer onderling. 
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Nieuws uit Deventer
De afgelopen periode hebben we jullie vanuit Deventer onder andere mogen informeren over de start 

van Out of the Box tv, de start van samenwerken met Asito, de uitbreiding van de ondersteuning 

vanuit Wel Thuis in de stadklinieken met groot succes en de start van de inzet van gastdame als 

ontwikkelplek. En uiteraard ook over alle mooie vrijwilligers samenwerkingen en initiatieven, wij zijn 

ontzettend blij met alle aanmeldingen van zwemvrijwilliger tot maatje en van handen uit de mouwen 

vrijwilliger tot vrijwilliger Wel Thuis. 

Vergeet vooral ook niet familie, vrienden en kennissen attent te maken op de vacatures die nog open 

staan! Zo zoeken we nog diverse maatjes in Deventer en vrijwilligers voor o.a. een klussen aan de motor 

project. 

Naast alle mooie successen en ontwikkelingen nu ook ander nieuws uit Deventer, we gaan namelijk 

afscheid nemen van twee van onze vaste collega’s, Marjolein Molenkamp en Meike Blommestijn. 

Momenteel zijn we hard bezig om in kaart te brengen wat dit betekent voor alle mensen en alle 

projecten. En uiteraard willen we bestaande afspraken zo goed mogelijk nakomen. het kan dus zo 

zijn dat je bericht ontvangt of een afspraak plant en hiervoor nu een nieuwe collega ontmoet. Wij 

wensen onze vertrekkende collega’s heel veel succes in hun verdere toekomst en zullen in vernieuwde 

samenstelling de schouders eronder zetten in Deventer. 

Heb je vragen wat dit voor jou betekent? Neem dan gerust contact met ons op via info@wervdg.nl 



Een Wachtkracht succesverhaal
Een beetje zenuwachtig loop ik de wachtkamer in. Ik ga zo meteen mijn achtste intakegesprek voeren. 

Ik ben net begonnen met mijn nieuwe baan bij de Dimence Groep (WerV), en het feit dat ik uit een 

hele andere tak van de zorg kom, maakt mij een beetje onzeker.

Ik roep de naam van de persoon die ik verwacht. Een jongen van mijn eigen leeftijd komt in beweging. 

Hij zit onderuit gezakt in zijn stoel, kijkt mij niet aan en negeert mijn hand. We lopen samen naar de 

spreekkamer. Na een korte uitleg over wat Wachtkracht voor hem kan betekenen, vraag ik of hij zelf al 

een hulpvraag heeft. ‘’Is dit dan alles wat je voor mij kan doen?’’

Ik slik even, mijn onzekerheid komt weer naar boven. Maar al snel kan ik relativeren. Deze jongen heeft 

net zijn diagnose autisme gekregen en staat op de wachtlijst voor behandeling. Ik kan me voorstellen 

dat hij had gehoopt dat hij daar al mee geholpen kan worden, want het wachten op hulp duurt lang.  

De jongen geeft aan dat hij geldproblemen heeft, en na hier even over gesproken te hebben komen we 

samen tot de conclusie dat hij verslaafd is, al zijn geld gaat hier naartoe. Hij wil van zijn verslaving af, 

maar andere mensen kunnen hem toch niet helpen, geeft hij aan. Voorzichtig begin ik te peilen of hij al 

van Tactus verslavingszorg heeft gehoord. Hij klapt dicht. Ik druk hem op het hart dat hij nergens aan 

vast zit, we kunnen met elkaar afstemmen wat hij nodig heeft, maar hij wordt nergens toe verplicht. 

Als je wil stoppen, mag je stoppen. Maar houdt wel altijd je doel in je achterhoofd. Omdat ik merk dat 

hij twijfelt, spreken we af dat we er in een volgend gesprek op terug komen.

De week erna komen we tot de conclusie dat ambulante behandeling de enige optie is. Ik stel hem nog 

een aantal vragen. ‘’Stel die vraag wat concreter, want zo snap ik toch niet wat je bedoelt’’ krijg ik een 

keer als antwoord. Allerlei gedachtes komen in mij op. Doe ik het wel goed? Voelt hij zich niet verplicht? 

Ziet hij mij niet als een leeftijdsgenoot die het beter denkt te weten dan hij? We spreken af om er 

allebei nog even over na te denken, en aan het einde van het gesprek druk ik hem nogmaals op het 

hart dat ik er voor hem ben, ik kijk echt naar waar hij behoefte aan heeft en hoe de wachttijd voor hem 

wat verzacht kan worden. De jongen haalt zijn schouders op en gaat weer richting huis.

In de avond krijg ik een appje, van diezelfde jongen. ‘’Ik heb besloten om toch voor de ambulante 

behandeling te kiezen, maar zou jij bij het eerste gesprek dan wel mee willen gaan?’’

Opgelucht, blij, maar vooral ook trotse gevoelens gaan door mijn lichaam. Het vertrouwen is er dus toch 

wel, soms heeft iemand alleen wat meer duidelijkheid of bedenktijd nodig. Zulke succesverhalen hebben 

we nodig in de zorg, want het is erg dankbaar werk, maar niet altijd even makkelijk. 
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Even voorstellen Team WerV is het afgelopen jaar enorm gegroeid en wij stellen graag een 

aantal nieuwe collega’s aan u voor.

Ursela Hannink

Hallo!  

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Ursela Hannink, 47 jaar oud en ik ben 

net aangenomen om in Almelo en Hardenberg vanuit WerV Wel Thuis op te 

zetten. Ook ondersteun ik de begeleiders en participanten die zich binnen het 

restaurant op de Westerdok inzetten.  

Ik ben druk bezig om de sociale kaart van Twente en Hardenberg eigen te 

maken. Ik ben al langs vele organisaties en buurthuizen geweest, zoals: 

Almelo voor elkaar, schuldhulpmaatje en Mensdoormens. 

Dit alles op een heel ongedwongen en persoonlijk manier. Wanneer ik 

aanvragen voor ondersteuning (op welk vlak dan ook) binnen krijg zal ik 

hierin samenwerken met collega Gerdie Pots (onze vrijwilligerscoördinator), 

Natasja Nijman (zij houdt zich bezig met de wachtlijsten) en Kiki Dijkstra (zij 

gaat o.a. over de vraagstukken richting betaald werk en houdt zich bezig met 

het verbinden van interne -en externe partijen) en uiteraard zoveel mogelijk 

externe organisaties. Dit alles, zodat wij als ‘team Almelo’ ons voor iedereen 

(voor elk team binnen de DimenceGroep -zowel behandelaren als patiënten) 

in kunnen zetten, die een vraag heeft en zodat het voor de hulpvragers goed 

voelt om Wel Thuis te komen. 

Wat is Wel Thuis?

  

“Wel Thuis” roepen we vaak wanneer we na een bezoek of een verjaardag 

afscheid nemen. “Wel thuis” betekent heel simpel goed thuis komen. Aan het 

eind van de behandeling ga je ook naar huis. Goed thuis komen is daarom 

van groot belang. Wat is er nodig voor jou om straks goed thuis te komen en 

hoe pak je thuis de draad weer op? Met die vragen kun terecht bij het project  

“Wel Thuis. In de laatste weken of tijdens de behandeling kunnen we je 

daarbij ondersteunen. 

Kom bij ons vragen over wonen, hobby`s, financiën, (vrijwilligers) werk, vrije 

tijd, formulieren, sporten en meer. 

Ook hebben wij twee inloop mogelijkheden; 

Elke maandagmiddag van 13.00-16.00 in Hardenberg in Viderus aan de Röpcke 

Zweerslaan 2 en woensdagmiddag van 13.00-16.00 in Westerdok aan de Haven 

Noordzijde 45 in Almelo.  

Zie volgende pagina
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Natasja Nijman  

Mijn naam is Natasja Nijman, ik ben 26 jaar oud en woon in Enschede samen 

met één van mijn vriendinnen en twee katten. In het dagelijks leven word ik 

vooral blij van sporten, muziek, de zon opzoeken, reizen en naar feestjes gaan. 

Ook houd ik ervan om lekker impulsieve dingen te gaan doen met mijn vriend 

en/of vriendinnen. 

 

In 2017 heb ik de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond 

aan het Saxion, en daarna heb ik een aantal jaren als begeleider in de 

gehandicaptenzorg en in de GGZ gewerkt en heb ik een half jaar gebackpackt 

door Zuid-Amerika. 

 

Sinds 19 april ben ik werkzaam bij WerV en ik houd mij bezig met 

Wachtkracht in Almelo. 

Als iemand is aangemeld voor behandeling bij Dimence, maar nog op de 

wachtlijst staat, dan kan diegene zich aanmelden voor Wachtkracht. Ik 

probeer samen met die persoon alvast wat praktische zaken op te lossen, 

zoals het uitbreiden van sociale contacten, een dagbesteding of (vrijwilligers)

werk vinden, doorverwijzen naar of helpen met financiële ondersteuning; 

kortom: allerlei praktische zaken waardoor mensen alvast hun eerste stap 

richting herstel kunnen zetten en wat meer lucht krijgen. 

De Dimencegroep ervaar ik als een hele fijne organisatie, iedereen is erg 

behulpzaam en ik heb het dan ook erg naar mijn zin. 

Cristel Boom

Hallo collega’s, 

Ik ben Cristel Boom, 38 jaar en ik woon in Deventer samen met mijn vriend, 

zoon Tim (7 jaar), dochter Fleur (4 jaar) en hond Joep. In mijn vrije tijd ga ik 

graag een eind wandelen met de hond, doe ik graag aan yoga en ik vind het 

leuk om regelmatig iets in ons interieur te veranderen. Wij wonen dichtbij het 

centrum van Deventer, waar ik met enige regelmaat te vinden ben. Ook ga ik 

graag kamperen. 

Ik heb hiervoor met veel plezier 15 jaar bij de stafafdeling van GGD Twente 

gewerkt. Ik heb hier veel mogen leren en doen op het gebied van onderzoek, 

beleid, communicatie en projectmanagement. Na 15 jaar vond ik het tijd voor 

een nieuw avontuur! Ik vind het erg leuk om het team van Werv te mogen 

komen versterken als projectleider van WachtKracht en WelThuis. 

Heb ik je nog niet ontmoet? Neem contact met mij op en leuk om met elkaar 

kennis te maken! 

Natasja Nijman 

Zie volgende pagina
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Emma van Schaik

Hoi! Ik ben Emma van Schaik en ik ben 20 jaar oud. Samen met mijn ouders, 

zus en zusje woon ik in Zwolle. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om leuke 

dingen te doen met mijn vriend of vriendinnen, ik hou van shoppen, wijntjes 

drinken, wandelen met onze hond Pip en ik ben fan van Spaanse series kijken 

(Velvet is mijn favoriet).

In 2021 heb ik de opleiding Sociaal Werk afgerond. Dit schooljaar was ik 

begonnen met de opleiding Social Work. Door mijn stage bij WijZ ben ik 

erachter gekomen dat de deelnemers mij zoveel energie gaven en ik het zo 

leuk vond om met hen te zijn dat ik gestopt ben met de opleiding Social 

Work. Al snel kwam er een vacature vrij bij WerV en nu ben ik de jongste 

die mag aansluiten in het team. Ik werk in wijkcentrum de Pol (Zwolle-Zuid) 

en wijkcentrum het Anker (Westenholte) voor participatie, ook wel activering 

en herstel genoemd. In de Pol en het Anker hebben we een aanbod aan 

activiteiten voor deelnemers die net tussen wal en schip vallen. Ze komen niet 

meer in aanmerking voor dagbesteding, maar volledig terug de maatschappij 

in lukt ook nog niet, doordat deze drempel soms te hoog is. Door de 

activiteiten activeren we de deelnemers en groeien ze om uiteindelijk door te 

groeien naar vrijwilligerswerk en/of een betaalde baan.

Emma van Schaik


