
Hendrie 
(cursist De Kern): “Ik was 

te lief, wilde iedereen wel helpen 
en stond voor iedereen klaar. Maar mijn 
lichaam kon het niet aan. En hoe breng 

je dat over aan de buitenwereld?”

Feiten en cijfers 2016
Dimence Groep

De stichtingen van de Dimence Groep bieden geestelijke gezondheidszorg, 

welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt.

- Dimence: 13.722

- Mindfit: 8.191

- Jeugd: 3.789

- Transfore: 1.562

Aantal casussen
- WijZ: 2.699

- De Kern: 7.477
Helpt mensen 
ontwikkelen

Lees alle verhalen: http://verbinding.dimencegroep.nl
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Dimence Groep
Raad van toezicht en Raad van bestuur

Specialistische 
opleidingen

Dienst Informatisering, Automatisering & Services - 
Dienst Vastgoed & Huisvesting - Dienst Control, 
Financiën & Informatievoorziening - 
Dienst Human Resource 
Management & Development 
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Werkgebied 
Dimence Groep

Ernst 
Klunder en Herma van 

der Wal (Raad van bestuur Dimence 
Groep): “We hebben zoveel kennis, 
ervaring, talent en ruimte. Die overvloed 

willen we delen zodat mensen zich 
kunnen ontwikkelen.”

Lambert 
(Patiënt Dimence) zorgt 

weer voor zijn eigen maaltijden: 
“Vanavond macaroni. Maar zonder 

pastagroente, want dat lust 
ik niet.

Jan 
van Oosten (25 jaar 

vrijwilliger bij WijZ): “Zo lang 
als ik een stap kan zetten, blijf ik 

dit doen. En met net zo veel 
plezier als vroeger.”

Albert 
(Client Transfore) 

gaat stap voor stap terug 
naar de maatschappij:  “Ik 
werk inmiddels als vrijwilliger 

en daar heb ik goed contact 
met mensen.”

Remco: “Impluz had een website nodig en 
omdat ik door mijn autisme bij Lorna Wing 
bekend ben, mocht ik meehelpen de site te 
bouwen. Een mooie uitdaging waar ik elke 
maandagmiddag met Peter Grob (webdeveloper 
bij de Dimence Groep) mee bezig ben.”

Nathalie (cliënt Mindfit): 
“Ok, ik ben een beetje anders 
en kan niet alles. Maar kijk eens 
naar al mijn positieve kanten? En 
daar ben ik trots op!”?

Vijf jongens doen  psycho motorische therapie in 
het koude bos: Hoe ga je om met de spanning voor 
de activiteit en de nieuwigheid? Hoe ga je om met 
afspraken tijdens de activiteit? Lukt het je om je aan de 
regels en afspraken te houden en wat is daarvoor nodig?



Participatie

Elke stichting heeft een cliëntenraad. Brede 

belangen worden behartigd door de centrale 

cliëntenraad. 

Zij bewaken de rechten en geven 

gevraagd en ongevraagd advies 

aan de directies van de stichtingen 

en aan de raad van bestuur.  

Ook onze medewerkers worden 

betrokken bij de ontwikkeling 

van de organisatie. 

Kernwaarden
Ten opzichte van 2015 zijn de thema’s en focusgebieden van de Dimence Groep niet fundamenteel veranderd. 

Wij brengen, waar mogelijk, continuïteit aan in de prioriteiten en keuzes die gemaakt worden. 

Voor 2016 is gekozen voor het volgende algemene thema: 

‘Onze overvloed aan kennis, ervaring, talent en ruimte voor iedereen bereikbaar 
en beschikbaar maken zodat persoonlijke groei ontstaat’

Gezondheidswinst is een belangrijk onderscheidend kenmerk voor de Dimence Groep en haar stichtingen. 

Voor alle stichtingen geldt dat in de missie, visie en strategie terugkomt dat we de geestelijke gezondheid 

en het welbevinden van patiënt en cliënt willen bevorderen.

Door continu te streven naar gezondheidswinst, door te participeren in netwerken en ketens en door 

meerwaarde te creëren, levert de Dimence Groep een bijdrage aan het welbevinden van de maatschappij.

VISIE  -  MISSIE  -  KENNIS

Onderzoek in het kader van promotie

Onderzoeken in kader van opleiding: (GZ) psychologen (i.o 
tot specialist), klinisch psycholoog, Verpleegkundig Specialisten, 
AIOS, verpleegwetenschappers, toegepaste psychologie etc.

Overig: o.a. deelname aan lopende onderzoeken 

andere organisaties

13wetenschappelijke
onderzoeken56

31
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Cliënten hebben waardering voor 

onze medewerker (deskundigheid, 

vertrouwen, respect, interesse) 

en bevelen de stichting aan 

bij anderen.
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Cliënttevredenheid

Onze overtuiging
Wij geloven dat we door het delen van overvloed samen 
meer bereiken en dat persoonlijke groei ontstaat. 
Wij maken onze overvloed aan kennis, ervaring, talent 
en ruimte voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. 
Samen kunnen we toveren!

Onze principes

- We werken samen vanuit gelijkwaardigheid

- We zijn oprecht nieuwsgierig naar de ander

- We durven te delen

Dimence Groep is financieel gezond, 
ondanks alle veranderingen in de 
samenleving. We investeren in 
mensen en in de kwaliteit van zorg.

Bedrijfsresultaat

We investeren onder meer in 
innovatie: de veranderende 
samenleving vraagt om 
andere aanpak van zorg 
en ondersteuning. In 2016 
realiseerde stichting Impluz 
diverse innovatieve en 
co-creatieve projecten.

Het resultaat van 2015 is in het jaarverslag over 2016 bijgesteld.
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1,9%
van de omzet

Aantal medewerkers

Plus 22 fte

Gemiddeld aantal fte 
in loondienst:

2.0012015

2016 2.023

Combinatie face-to-face 

en online behandeling

Realisatie 3 online 

modules Minddistrict

Ontwikkeling online 
cliëntportaal

Virtual reality

Mindfit TransforeDimence

Percentage online zorg

Online zorg

Oprichting 

cliëntenpanel

ROM

      
- ROM draagt bij aan goede therapeutische relatie en therapietrouw 

Onderzoeken in het kader 
van promotie

Onderzoeken in kader van opleiding 
van medewerkers (psychologen, GZ-
psychologen,  verpleegkundig specialisten)

Overige onderzoeken (o.a. deelname aan 
lopende onderzoeken andere organisaties)

Onderzoeken in het kader van
promotie

Onderzoeken in het kader van
opleiding van medewerkers
(psychologen, GZ-psychologen en
verpleegkundig specialisten)

Overige onderzoeken (o.a. deelname
aan lopende onderzoeken andere
organisaties)

1312

26

wetenschappelijke
onderzoeken

26,8% 23,2% 35,3% 21,0%

Dimence Groep

Ontwikkeling apps, 
o.a. door Transfore

 Ontwikkeling online 
modules, o.a. voor jeugdigen   

51

Visie op ambulantiseren
• Beter worden doe je thuis
• Opname is intermezzo in ambulante 
  behandeling
• Je bent nooit alleen patiënt 
  (ook burger, vader, zus, buurman)
• Patiënt ben je nooit alleen  
  (daarom betrekken we je naasten)
• Behandelen doen we samen
• Overlast veroorzaak je niet uit weelde, 
  maar kan voortkomen uit een 
  psychiatrisch probleem

De Dimence Groep maakt uitkomsten van behandelingen
inzichtelijk en bespreekbaar voor patiënt, behandelaar en
organisatie d.m.v. Routine Outcome Monitoring (ROM)

- Uitkomsten worden besproken door behandelaar met cliënt, 

  dit draagt bij aan gezamenlijke besluitvorming over behandeling

* stichtingen die geen gebruik maken van ROM, meten resultaten met andere 
   methodes

Verpleegkundige opleidingen, totaal 73
Mbo-verpleegkundigen in opleiding 16
Hbo verpleegkundigen in opleiding 24
Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in opleiding 4
Werkervaringsplaatsen 29

Aantal fte in 2015 bezig met een (medische) 
vervolgopleiding, totaal 78,3 fte 
Psychiater 23,6 fte
Gezondheidszorgpsycholoog 19,7 fte
Klinisch psycholoog 11,9 fte
Psychotherapeut 3,3 fte
Verpleegkundig specialist 19,8 fte

Opleidingen
De Dimence Groep is een erkende 
opleidingsinstelling voor alle 
ggz-beroepen binnen de CONO 
beroepenstructuur en creëert voor 
medewerkers de mogelijkheid 
voor het volgen van (medische) 
vervolgopleidingen. 

Erkende 
opleidingsinstelling
De Dimence Groep is een erkende opleidings-
instelling voor alle ggz-beroepen binnen de 
CONO beroepenstructuur en creëert voor
medewerkers de mogelijkheid voor het vol-
gen van (medische) vervolgopleidingen. 

Samen het Hogeschool Windesheim ont-
wikkelen we een scholingstraject op het 
gebied van het sociaal domein. 
We zijn nauw betrokken bij de ontwikke-
ling van accreditatie voor de sociaal werker.
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door Transfore


