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1 Inleiding 

 

Cliënt medezeggenschap 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.  

 

Cliënt medezeggenschap 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 Deventer is er voor cliënten binnen stichting Dimence die behandeld worden in en 

om Deventer. Het betreft o.a. de afdelingen in Deventer, zoals het Brinkgreventerrein en de 

Dimence afdelingen aan de Pikeursbaan.  

Het CSBS (Centrum voor Bipolaire Stoornissen), het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) 

en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) vallen onder basiscommissie 

Topreferent. 

 

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 de commissie 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 Leden 

- De commissie begon 2019 met vier leden en maakte in 2019 een moeilijke tijd door. Vanwege 

het bereiken van het einde van haar zittingstermijn heeft de voorzitter afscheid genomen. Het 

aantal raadsleden ging daardoor van 4 naar 3. Uiteindelijk is 2019 geëindigd met toch weer 4 

raadsleden, t.w.: Emile van den Bos, Selma Aydemir en Sjors Michels en Diane, met ook weer 

een nieuwe voorzitter. 

- De commissie functioneert zelfstandig maar heeft wel een samenwerking met basiscommissie     

   Topreferent.     

 

2.2. Ondersteuning 

-     In de loop van het jaar is er gewisseld van ondersteuner. 

-    Als constante factor was er de administratieve ondersteuning van Ria Wolfkamp.  

-  Sinds juli is Chris van Tongeren ondersteuner (a.i.) in eerste instantie met       

   een contract tot 31 december 2019. Dit bracht onzekerheid en is niet bevorderlijk voor het     

   proces. 25 november is bekend geworden dat Chris van Tongeren in ieder geval tot 1 juli 2020  

   aan blijft.  

 

  



 

Basiscommissie Deventer 

 
3.1 Algemeen 

De commissie is in 2019 12 keer bijeen geweest. De vergaderingen vonden allen plaats in Deventer 

in De Steerne op het Brinkgreventerrein. Voorafgaand aan de vergaderingen werd door de 

voorzitter en de ondersteuner in een DB (Dagelijks Bestuur) vergadering de agenda samengesteld. 

 

Basiscommissie Deventer vaardigde het afgelopen jaar zoveel mogelijk (één of twee personen) af 

naar de beleidscommissie. Dit is na het vertrek van de voorzitter niet meer gelukt.  

 

3.2  Adviezen/acties/activiteiten 

 

Onderwerp Resultaat Datum 

Samenwerking Commissie beleid Lopend  

Samenwerking basiscommissie 

Topreferent 

Lopend nauwe samenwerking  

Werven nieuwe raadsleden Doorlopend, nu 3 leden  

Afvaardiging naar de commissie beleid Lopend   

Gesprek met teamleiders Dimence 

Herstelgerichte GGZ (Deventer en 

Raalte) 

  

Ontwikkelingen Tollerink en Esquirol   

Contacten Linda Paay, 

patiëntvertrouwenspersoon 

Gedurende het jaar   

Samenvoeging basiscommissie 

Topreferent en Deventer 

Blijven beiden zelfstandig Medio 2019 

Klimaatbeheersing Rielerenk en 

Bagijnenstraat 

Actie huisvesting Medio 2019 

Bezoek Zorgappartementen Raalte   Maart 2019 

Jaarverslag klachtencommissie en pvp’en 

2018  

  

Menu commissie Nieuw lid?  

Rookbeleid Lopend aandachtspunt  

Contact zorgkantoor Midden Overijssel Eenmalig   

Congres: ‘Een zinvolle dag voor elke 

cliënt’ 

  

Verdelen werkzaamheden in de 

commissie 

Lopend  aandacht in 2020  

Afdelingsbezoeken Lopend  Plannen voor 2020  

Themadag (Communicatie m.b.t. 

raadswerk) 

Lopend, gaat door in 2020  

Cliëntmedezeggenschap 2020 

terugkoppeling onderling en RvB 

Kode4 loopt door in 2020  

Begroting 2020   

Bezoek Rielerenk   

Samenwerking HIC FACT en HIC IHT   

Team angst en stemming Raalte Wordt opgeheven 2020 

 

 

  



 

3.3 Aandachtspunten  

 
Belangrijke besproken onderwerpen 

- Vergaderdiscipline 

- Werving nieuwe raadsleden 

- Kode4/Opzet toekomstbestendige cliëntmedezeggenschap   

- Contacten met familieraad 

- De nieuwe Wmcz 

 

Bijwonen/deelnemen Activiteiten 

- Scholing 

- Themadag voor cliëntenraad Dimence 

 

 

4  Plannen/onderwerpen 2020 

 

Plannen/onderwerpen voor 2020 

- Vergaderdiscipline  

- Contacten met familieraad 

- Werven nieuwe leden  

- Afvaardiging naar beleidscommissie/centrale cliëntenraad 

- Rooster van aftreden 

- Zichtbaarheid voor de achterban 

- Toekomstbestendige cliëntmedezeggenschap (Kode4)  

- E-Health en digitalisering 

- Ervaringsdeskundigheid binnen het primaire proces 

- Vernieuwen Huishoudelijk Reglement  

- Vernieuwen/aanpassen SamenwerkingsOvereenkomst met de directie 

- Afdelingsbezoeken, Aanwezigheid van AED’s 

- Lidmaatschap Menucommissie  

- Nieuwe wet tot een begrip maken 

- Samenwerken in een groep aan de hand van de Insights-profielen 

- Lidmaatschap Commissie wetenschappelijk onderzoek 

- Lidmaatschap commissie Ethiek 

- Project RAAK! 

 


