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Jaaroverzicht Adviesraad Cliëntenbelangen 
WijZ Welzijn, De Kern, 
Jeugd GGz en Impluz 

2022

Dit jaar stond in het teken van dialoog met managers en 
specialisten van de vier stichtingen waarvoor we adviesraad zijn. 
Inhoudelijke dialoog, ook met directie Hans Bonten en Marie-
José van Mook. Dit past in de ontwikkeling waarbij wij - de 
Adviesraad steeds meer meedenken over beleid. Het leidt niet 
tot formele advies, maar dat hoeft ook niet, als we elkaar goed 
verstaan. En dat doen we!
 



Dhr. Jan Korterink  – voorzitter en lid van het 
dagelijks bestuur; afgevaardigde in de CCR i.o.
werkgroep primair proces binnen Jeugd GGz, 
werkgroep medezeggenschapsdocument CCR
Dhr. Jan Besselink – lid van het dagelijks bestuur; 
afgevaardigde in de Centrale Cliëntenraad i.o., 
portefeuille WijZ Welzijn: oa. programmaraad en 
locatiebezoeken, Klankbordgroep WMO van de 
participatieraad
Mevr. Susan van Oosten – lid met portefeuille 
WijZ Welzijn, lid van de werkgroep sociale media, 
redactie Diverce, werkgroepen werving, rookbeleid 
en op persoonlijke titel: Groenprijs Dimence Groep
Dhr. Jacob Bos – portefeuille Jeugd GGz, 
incidentele werkgroepen
 

Nieuw in de raad waren de vier aspirant leden
Mevr. Ina Roling  (aspirant lid) – portefeuille WijZ 
Welzijn
Mevr.  Liesbeth van Aalst Zwolle  (aspirant lid) – 
portefeuille Maatschappelijk werk De Kern
Dhr. Rudy Verheul  (aspirant lid) – portefeuille 
Jeugd GGz
Dhr. Arie Schaap  (aspirant lid) – portefeuille WijZ 
Welzijn/Jeugd GGz/lokale politiek

De Adviesraad nam -tijdens het jaarlijkse uitje-  
afscheid van 
mevr. Joke de Gooijer – programmaraad WijZ 
Welzijn
mevr. Wil de Wreede - Wil, oud db-lid en 
voorzitter CCR

Ondersteuning
Secretariële ondersteuning: 
mevr. Angela Vorstenbosch 
Coach/adviseur/ondersteuner: 
dhr. Huub te Braake 

Bijeenkomsten Adviesraad en Centraal overleg

Werkplan 2022 
en speerpunt

Samenstelling van de Adviesraad 
Cliëntenbelangen in 2022

In 2022 hebben we 11 keer regulier overlegd als 
Adviesraad. 
Daarnaast zijn 11 keer overlegvergaderingen 
geweest met directie Hans Bonten en Marie José  
van Mook.  Hans Bonten informeerde de raad in 
een voorlichtingsbijeenkomst over de wijze waarop 
de vier stichtingen zijn georganiseerd. Dit herhaalt 
hij in 2023.

Ook spraken we diverse specialisten/managers 
waaronder Alfred van Nijen (controller), Hans 
de Quarel – manager WijZ Welzijn en De Kern, 
Geert van den Berg – manager Jeugd GGz, 
Bert Beijen – manager Jeugd GGz, Annemarie 
van de Kolk  - managers WijZ Welzijn, Claudia 
Flameling – projectleider FIT, Yvonne van der 
Heijden – manager WijZ Welzijn, Jan Schoolemmer 
– manager Dimence, Folkert Hilardes – manager 
Impluz, Jan Toonen – manager WijZ Kampen, 
Femke Beeftink - project Op Orde en Klaaske 
Heidemans - Sociaal Raadslieden

Om proactief te werken is een plan gemaakt 
voor 2022. Er zijn verschillende speerpunten 
vastgesteld en uitgevoerd:
- Vaststellen huishoudelijk reglement.
- Voortzetting van het overleg met   
 regiomanagers/teamleiders voor een bredere  
 vertegenwoordiging van cliënten in de   
 Adviesraad. 
- Mogelijkheden nagaan van het instellen van  
 regionale klankbordgroepen. Krijgt een vervolg in  
 2023.
- Binnen de afgesproken termijn voor het  
 uitbrengen van advies of instemming de  
 voorgelegde onderwerpen afhandelen. Met  
 inachtneming dat de voorstellen tijdig worden  

 aangeleverd of vooraf besproken.
- Elke regiomanager sluit een keer per jaar 
 aan bij een vergadering van de Adviesraad of  
 een overleg van Adviesraad met Directie. 
- Onderzoek doen naar een wijze van inspraak/ 
 medezeggenschap die de jeugd aanspreekt.
- In 2022 voeren we gesprekken met alle  
 raadsleden over het functioneren als individu 
 en als lid van een team – krijgt een vervolg in  
 2023.
- Als Adviesraad organiseren we een bijeenkomst  
 voor het werken als team
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In 2022 is de Centrale Cliëntenraad 
geformaliseerd met ondertekening van het 
medezeggenschapsdocument. De Adviesraad 
was actief betrokken bij het samenstellen van dit 
document dat onder andere een afgeleide is van 
het eigen medezeggenschapsdocument met directie 

van de WMO Divisie (2021). De Adviesraad was bij 
verschillende onderwerpen betrokken die de gehele 
organisatie betreffen.
Op de volgende pagina is op hoofdlijnen 
aangegeven wat we in 2021 als Adviesraad hebben 
behandeld.

  
   

Training en ontmoeting andere raden

Onderwerpen

Centrale Cliëntenraad
- Een aantal leden van de raad nam deel aan  
 een computertraining (Teams en OneDrive) van  
 de afdeling ICT van de Dimence Groep.
- Een enkel lid volgde een training bij het LOC.
- De Adviesraad nam deel aan de   
 eindejaarsafsluiting van de    
 cliëntmedezeggenschap van de Dimence Groep  
 op de bowlingbaan in Deventer.

- De raad heeft het voornemen om jaarlijks bijeen  
 te komen in een zogenoemde heidag. Dit jaar  
 was die in hotel Mercure in Zwolle. Onder leiding  
 van trainster Alice Makkinga hield de raad  
 zich bezig met het stellen van prioriteiten en het  
 richting geven aan het komende jaar 2023.

- Een belangrijk onderwerp waarover de raad  
 adviseerde betrof de sluiting van de locatie  
 Heerde van Jeugd GGz. Hierover zijn diverse  
 gesprekken met managers en directie gevoerd.  
 Uiteindelijk stemde de raad in onder   
 voorwaarden. Met directie is afgesproken om  
 het model voor het primair proces te evalueren  
 in 2023.
- De raad was actief betrokken bij de opstart 
 van de CCR.
- De raad stelde het huishoudelijk reglement vast.
- Het verzoek van de Adviesraad aan   
 directie van Mens&Organisatie leverde   
 personele ondersteuning op voor het   
 organiseren van medezeggenschap binnen  
 Jeugd GGz (8 uur/week/ gedurende een  
 half jaar). De raad maakte kennis met  Carla  
 Schoorlemmer. Ter voorbereiding sprak de raad  
 vaker hoe de achterban te benaderen.

- De raad ondersteunde het voornemen om  
 te starten met Durfjijmetmij – relatie- en  
 activiteitenbemiddeling. 
- De raad sprak over FIT binnen Jeugd   
 GGz: Feedback Informed    
 Treatment, Duurzaamheid, Transitiepsychiatrie,  
 camerabewaking en meeluisteren   
 met gesprekken, Goededagenperspectief,  
 herstelgerichte zorg, toekomstige arbeidsmarkt,  
 tevredenheidsonderzoeken, WerV,   
 auditrapportage, GEM Deventer Ecosysteem  
 Mentale Gezondheid, Integraal Zorg Akkoord  
 (IZA), In Balans Hasselt, Keuken van Zuid  
 in de Pol, strategische beleid Dimence Groep,  
 productie Jeugd, situatie Hardenberg, voorstel  
 voor meedenksessies, danslokaal Hedon.

- De werving van nieuwe leden stond hoog 
 op de agenda van de raad. De Adviesraad was  
 betrokken bij een wervingsactie in het voorjaar  
 (ijsjesactie) en in het najaar (pepernotenactie).  
 De raad stond bij diverse locaties bezoekers te  
 woord en enthousiasmeerde om lid te worden.  
 Het promotiefilmpje van de raad is nogmaals  
 verspreid via diverse kanalen.
- Via de Tv-schermen in wachtkamers laat de raad  
 zich zien. Op verschillende locaties zijn posters  
 en wervingsfolders verspreid. Via Zwolle Doet! is  
 een vacature geplaatst.

- De raad publiceerde vier keer in het cliënten-  
 en naastenblad Diverce. Op die manier is de  
 achterban geïnformeerd en laat de raad zich  
 zien. Verschillende leden stelden zich voor in 
 het blad.
- Ook was de raad betrokken bij de werkgroep  
 Sociale media en publiceerde via Facebook en  
 Instagram. De raad publiceerde op de website  
 van de 
 https://www.clientenradendimencegroep.nl/  
 Alle De inspanning leverde 4 nieuwe leden op! 
- De raad publiceerde het jaarverslag 2022 op  
 Brein – het intranet van de Dimence Groep.

Publiciteit



- jaarrekening 2021 en begroting 2023:  positief  
 advies uitgebracht.
- Jeugd GGz Heerde
- Registratie van meldingen bij Jeugd GGz door de  
 klachtenfunctionaris. 

Deelname werkgroepen

Prio’s 2023

Formele adviezen

- De raad was vertegenwoordigd in werkgroepen  
 Hybride werken, Kwaliteitsdocument, Ut Huus  
 in Olst/Wijhe, Medezeggenschapsdocument CCR,  
 vrijwilligersvergoedingen, en primair proces.
- Leden van de Adviesraad zijn verschillende keren  
 betrokken geweest bij sollicitatiegesprekken van  
 nieuwe managers. 

- Twee leden van de raad brachten 4   
 locatiebezoeken in 2022, waarvan zij verslag  
 deden in de raad.
 In het verslagjaar heeft het contact met de  
 participatieraad niet geleid tot een bijeenkomst.  
 Die volgt in 2023.
- De raad nam deel aan de Volantedag in  
 Amersfoort.

De Kern: 
Armoede

Jeugd GGz: 
Het hele systeem van ouders en verzorgers 
ook in beeld bij de behandeling

WijZ Welzijn: 
Eenzaamheid

ImpluZ: 
Verbinding tussen de verschillende onderdelen 
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