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Juryrapport 
 
26e Roos van Elisabeth 2018 
Uitreiking op donderdag 29 november 2018 

 
 
De roos in de categorie vrijwilligers 
 
Voor de categorie vrijwilligers heeft de jury de Roos toegekend aan  

 

Diny Vloedgraven 
 
Diny is begonnen in de medezeggenschap binnen de RIBW Groep Overijssel in het 
Partnerberaad Raalte. Hier voerde ze overleg over onderwerpen die cliënten aangaan in Raalte 
en directe omgeving. Vanuit die rol is ze destijds betrokken geraakt bij het 
Activiteitencentrum aan de Westdorplaan en wist binnen no time de harten te stelen van de 
cliënten die daar hun vaste stek hadden. Met veel enthousiasme zorgde ze dat er samen met 
anderen gekookt werd en gezamenlijk gegeten. Het verdwijnen van dit activiteitencentrum 
was brandstof voor haar om zich in te zetten voor een eigen centrum voor ggz-cliënten in 
Raalte. Als bekroning voor haar inspanningen is onlangs het Zelfregiecentrum Raalte geopend; 
een centrum dat er niet zou zijn geweest als Diny zich daarvoor niet het vuur uit de sloffen 
had gelopen. 
Ze heeft zich via de Overlegtafel Midden-Overijssel ingespannen voor de medezeggenschap 
van cliënten in Salland. De ontwikkelingen met het zogenoemde arbeidsmatige werk in 
Werkstation De Hees en later het ATC Salland in Raalte kon rekenen op haar support.  
Sinds 2011 is Diny lid van de centrale cliëntenraad van de RIBW Groep Overijssel. Ze is een 
volwaardige en prettige gesprekspartner van de raad van bestuur. Met humor weet ze 
bestuurders voor de goede zaak te winnen.  
Behalve bij de vaste vormen van overleg is Diny regelmatig gast in allerlei werkgroepen. In 
het bijzonder die werkgroepen die zich bezighouden met de organisatie van de begeleiding.  
Met de ontwikkeling van lokale politieke partijen heeft Diny zich ook op dat vlak verdienstelijk 
gemaakt. Ze is lid van Burgerbelangen Raalte geworden en heeft zich als lijstduwer 
verkiesbaar gesteld in het voorjaar van 2018. Het verkiezingsprogramma is sterk gekleurd 
door zorginhoudelijke thema’s, die mede door haar zijn aangedragen. 
Naast het werk dat Diny verricht voor haar eigen doelgroep, is ze als vrijwilliger actief bij de 
Parabool, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.  
 
Waar haalt Diny al die energie vandaan? Omdat ze gek is op mensen. Omdat mensen haar 
motiveren het beste uit zichzelf te halen. Omdat ze houdt van gezelligheid. Omdat ze een 
groot hart heeft. Ze laat een tomeloze inzet zien op velerlei gebied voor mensen met een 
kwetsbaarheid. Voor deze mensen is de Roos van Elisabeth indertijd ingesteld en daarom 
verdient zij ten volle deze prijs. 


