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Samenstelling Adviesraad 

De adviesraad bestond in 2021 uit de volgende leden: 

Jan Korterink, Jan Besselink, Will de Wreede , Susan van Oosten, Joke de Gooijer, Jacob Bos. 

Corona heeft de Adviesraad ook getroffen, waardoor Will een deel van het jaar niet kon deelnemen aan ons werk. 

Coach/ondersteuner: Patricia Otto. Huub te Braake heeft een deel van het jaar de taken van Patricia waargenomen.  

Secretaresse: Ria Wolfkamp-van Dam 

Brandina Raap heeft in 2021 helaas afscheid moeten nemen. Tijdens een lunchbijeenkomst hebben we afscheid van Brandina genomen en van Christine 
Brinkman, die per 1 januari 2021 is afgetreden. Helaas ontvingen we in 2021 het bericht dat Christine aan de gevolgen van corona is overleden.  

Heel fijn dat we in de persoon van Jacob Bos een nieuw lid van de Adviesraad mochten verwelkomen. Jacob is betrokken bij ons werk vanuit Jeugd ggz. 

Bijeenkomsten Adviesraad en Centraal overleg 

In 2021 hebben we 11 keer vergaderd als Adviesraad. 

We hebben 13 keer overleg gehad met de Directie en/of specialisten. 

Doordat de Centrale Cliëntenraad in 2021 formeel niet is ingesteld heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de Raad van Bestuur over onderwerpen die 
de hele organisatie betreffen. Ook overleg over het formeel regelen van een Centrale Cliëntenraad heeft een aantal keren plaatsgevonden Verder zijn we 
betrokken bij sollicitatieprocedures voor functies binnen de organisatie van de Dimence Groep als geheel. 

Op de volgende pagina is op hoofdlijnen aangegeven wat we in 2021 als Adviesraad hebben behandeld.  

Maart 2022. 



 

Overzicht

Overzicht

2021 was een jaar waarin de  Adviesraad moest improviseren. Niet alles wat 
gepland was konden we doen. Maar we hebben ons best gedaan om in te 
spelen op alle ontwikkelingen. En wennen aan digitaal overleg. 

Vooral het overleg voor persoonlijke ontwikkeling is lastig als je niet samen 
aan de tafel zit en elkaar in de ogen kunt kijken. Dat speerpunt voor 2021 
hebben we daarom beperkt opgepakt. Ook het werven van nieuwe leden is 
lastiger. Maar we hebben ons ingezet om de onderwerpen die op onze 
(digitale) tafel zijn gelegd te behandelen, daarover in gesprek te gaan en 
adviezen uit te brengen.

Heel mooi was het samenwerken met een extern bureau voor het in beeld 
brengen van het werk van de Adviesraad. De motivatie  van de leden om een 
bijdrage te leveren in de Adviesraad. Dat is een filmpje geworden dat eind 
2021 is opgenomen en in 2022 wordt uitgezet op de verschillende locaties 
en websites van de organisatie. We hopen dat dit jaarverslag aanleiding is    
voor jou dit filmpje te bekijken en met ons mee te doen.

adviezen

Adviezen

- Dimence Groep rookvrij: twee adviezen, eerst geadviseerd dat meer 
duidelijkheid nodig is voordat een positief advies kan worden uitgebracht; 
vervolgens een postitief advies na gesprekken over een aanpak waarbij per 
lokatie wordt beoordeeld wat dit voor de client betekent.

- digitaal versturen van correspondentie: over dit onderwerp hebben we 
voordat we een positief advies hebben uitgebracht verschillende  vragen 
gesteld en gesprekken gevoerd. Niet iedereen is digitaal vaardig. Wat 
dooet de organisatie als daarvan sprake is. Nadat afgesproken is, dat de 
keuze voor digitaal of op papier wordt opgenomen in het protocol voor het 
eerste contact, hebben we positief geaviseerd.

- jaarrekening 2020 en begroting 2022, positief advies uitgebracht.

- deelname aan de Centrale Clientenraad: mee ingestemd met enkele 
aandachtspunten.

- overname activiteiten MeeleefGezin: positief advies

Opgenomen speerpunten in jaarplan 2021

- vaststellen huishoudelijk reglement: dit is niet afgerond. Eerst moet 
afgestemd worden met  het Centraal Overleg over de vaststelling van een 
regeling voor een centrale clientenraad.

- overleg regiomanagers/projectleiders: het werkterrein van de organsiatie 
is heel breed. We willen als Adviesraad graag meer inzicht in het 
werk/ontwikkelingen/ problemen die er leven. Bij toerbeurt hebben we met 
de regiomanagers en projectleiders van nieuwe ontwikkelingen gesproken. 
Dit heeft ons inzicht in de zorgverlening in de praktijk verdiept. We 
verwachten dat dit ook een positieve bijdrage oplevert voor ons doel om 
meer clienten te betrekken bij het werk van de Adviesraad.

- tijdig uitbrengen van adviezen: zie kolom Adviezen.

- onderzoek  naar het betrekken van jeugdige clienten bij ons werk. Hierover 
is een notitie opgesteld en hebben we een paar keer overleg gehad. Er zijn 
lijnen uitgezet om dit in 2022 praktisch te kunnen invullen.

Activiteiten

- deelname Centraal Overleg (Centrale Clientenraad in oprichting): 
diverse overleggen hebben plaatsgevonden met Raad van 

Bestuur.

- deelnemen in werkgroep medezeggenschapsportaal: het toegankelijk maken van 
informatie over de Adviesraad.

- lokatiebezoeken: in 2021 is dit vooral telefonisch opgepakt. Hoe gaat het op de 
verschillende lokaties nu er allerlei beperkingen gelden.

- deelnemen in werkgroep Dimence Groep rookvrij: deelname aan de werkgroep 
voor het doen van voorstellen hoe de verschillende lokaties rookvrij kunnen 
worden.

- deelnemen in werkgroep hoe we clienten uit de Jeugdzorg kunnen betrekken bij 
ons werk.

- deelnemen in werkgroep Primair Proces: procesbeschrijving opstellen  dat een 
kader is voor het verlenen van zorg vanuit de insteek Positieve Gezondheid. 
Gezondheid heeft met het hele leven te maken: persoon, thuis, omgeving.
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