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1  Inleiding 
 

Cliëntmedezeggenschap en participatie binnen de Dimence Groep 

De Dimence Groep heeft 4 stichtingen t.w. Dimence, Mindfit, Transfore en de WMO divisie 

(hieronder vallen de Kern Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugd Ggz, WijZ Welzijn en 

Impluz). Vanuit alle stichtingsraden worden raadsleden afgevaardigd in de Centrale 

Cliëntenraad van de Dimence Groep.  

 

Cliëntmedezeggenschap en participatie binnen Stichting Dimence 

Er is getracht de cliëntenparticipatie en medezeggenschap binnen stichting Dimence zo laag 

mogelijk in de organisatie te leggen.  

Hiervoor zijn 4 basiscommissies in het leven geroepen, verdeeld over het verzorgingsgebied. 

Vanuit de basiscommissie spreken afgevaardigden in de beleidscommissie met de directie. 

 

Basiscommissie Topreferent is er voor cliënten binnen stichting Dimence die behandeld 

worden binnen de divisie Topreferent.  

In de divisie zijn opgenomen het CSBS (Centrum voor Bipolaire Stoornissen), het COS 

(Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde 

Lichamelijke Klachten)   

Topreferent houdt zich bezig met innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, 

onderwijs en opleiding. 

 

De samenwerking met de nieuwe manager moet opgestart en geïntensiveerd worden. Werving 

van nieuwe raadsleden en continuïteit in de ondersteuning kost energie.  

 

Hierna wordt in het kort het jaar beschreven, om op die manier een beeld te scheppen van 

het doen en laten in en om basiscommissie Topreferente GGZ in het jaar 2019. 

Tot slot zal ook nog in het kort worden ingegaan op de plannen voor 2020. 

 

2  Samenstelling commissie 2019 
 

2.1  Commissieleden 

- De commissie heeft gedurende het jaar de nodige wisselingen gekend daar waar het 

leden van de betreft. Iets wat lastig is, vooral in het kader van de continuïteit. 

- De commissie maakt in 2019 een moeilijke tijd door. Het aantal raadsleden daalt in het 

begin van het jaar tot een minimum. Er is overwogen de commissie op te laten gaan in 

één van de andere basiscommissies (Almelo of Deventer) van Stichting Dimence. 

Gedurende een korte periode is er samengewerkt met basiscommissie Deventer.   

Basiscommissie Topreferente GGZ functioneert sinds september weer zelfstandig, maar 

behoudt wel een nauwe samenwerking met basiscommissie Deventer. 

- In december 2019 telt de commissie, na een kleine opleving, 4 leden. 

 

2.2  Ondersteuning 

- In de loop van het jaar is er gewisseld van ondersteuner. Nelly van Dijk nam ontslag.   

Sinds augustus is Chris van Tongeren is ondersteuner (AI) met een contract tot 31 

december 2019. Dit brengt wederom onzekerheid en is niet bevorderlijk voor het proces.  

 Opvolging is in november 2019 nog niet voor handen. In december wordt besloten dat 

Chris van Tongeren nog voor tenminste 6 maanden zal aanblijven. 

- De administratieve ondersteuning blijft de constante factor en wordt bezield door Ria 

Wolfkamp.  
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3 Basiscommissie Topreferente GGZ  
 

3.1  Algemeen 

De commissie heeft veertien keer vergaderd, waarvan drie keer met de directie. De 

vergaderingen vonden allen plaats Deventer op het Brinkgreventerrein (Lorna Wing en Henri 

Dunant). 

In de loop van het jaar is in overleg met het management en de leiding van Lorna Wing 

besloten de vergaderingen in Lorna Wing te laten plaatsvinden. 

 

Bij de vergaderingen met het management vertegenwoordigt de heer André Boekholt de 

organisatie. Hij is tevens de contactpersoon voor de raad. 

 

3.2  Adviezen/acties in 2019 

Er zijn geen formele adviezen gegeven in 2019.  Wel is er actie geweest m.b.t.: 

 

Onderwerp Resultaat Datum 

Commissie naasten Loopt  2020 

Klachten over het cliëntportaal Loopt/Sharepoint  2020 

Vacature temaleider zorg Aangenomen 2019 

Menucommissie Door het jaar heen  

Alle locaties bezoeken  Gedaan 2019 

Opvolging ondersteuning  Tot juli 2020 geregeld  

Jaarberichten ontwikkelingen PVP/BOPZ Loopt, nieuwe wet 2020 2020 

Personen met verward gedrag   

Rookbeleid Men houdt zich er nog steeds 

niet aan (personeel) 

 

Stakeholders/ divisiebijeenkomsten Uitgenodigd   

Modules mind district   

Themadag 2020   

Jaarplannen SCBS   

Problemen Perspectief   

Toekomstbestendige 

cliëntmedezeggenschap (Kode4)  

Loopt   
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3.3  Aandachtspunten  

De commissie heeft aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

 

Besproken onderwerpen 

- Kennismaking met manager Topreferente GGZ 

- Vergaderdiscipline 

- Nieuwe raadsleden werven 

- Afvaardiging beleidscommissie/centrale cliëntenraad  

- Contacten met familieraad 

- Zichtbaarheid voor de achterban  

- Moderne medezeggenschap 

- Rookbeleid 

 

Bijwonen deelnemen binnen Activiteiten 

- Voorlichtingen Lorna Wing 

- Bijwonen NVA–Autisme congres 

- Zorgpaden overleg 

- Overleg Dimence  

- Zeepkistbijeenkomsten Lorna Wing 

- Stakeholders bijeenkomst 

- Themadag voor cliëntenraad Dimence 

 

 

4  Plannen van basiscommissie Topreferent 2020 

 

Plannen/onderwerpen voor 2020 

- Contacten met familieraad 

- Raadsleden vanuit bipolair 

- Afvaardiging naar beleidscommissie/centrale cliëntenraad 

- Werven vrijwilligers Maatjesproject 

- Rooster van aftreden 

- Zichtbaarheid voor de achterban  

- Bezuinigingen 

- Moderne medezeggenschap  

- E-Health en digitalisering 

- Ervaringsdeskundigheid binnen het primaire proces 

- Vernieuwen Huishoudelijk Reglement  

- Vernieuwen/aanpassen Samenwerkings Overeenkomst met de directie  

 


