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Verslag van de raad van bestuur
‘Ships are safe in the harbour, but that’s not where ships are meant to be’
Deze uitspraak geeft treffend weer voor welke
uitdagingen de instellingen in de geestelijke
gezondheidszorg,
de
maatschappelijke
dienstverlening en het welzijn in 2015 stonden
en ook de komende jaren zullen staan. De
caleidoscopische hoeveelheid aan stelselwijzigingen, transities en decentralisaties
dwingt ons als het ware om de veilige haven te
verlaten
en
in
deze
maalstroom
van
veranderingen onze koers iedere keer opnieuw
te bepalen. De uitkomst van de reis is meer
dan ooit onzeker. Het afscheid nemen van
bestaande
werkwijzen,
gedragingen
en
organisatievormen houdt echter niet in dat
onze waarden en commitment ook moeten
verdwijnen. Onze passie voor klanten, cliënten
en patiënten, is onverminderd groot, onze drive
om ervoor te zorgen dat zij het beste uit
zichzelf kunnen halen, blijft een veilige haven
waar wij elkaar vinden.
De vloot van de Dimence Groep bestaat
inmiddels uit acht schepen die met overtuiging
de reis hebben aanvaard. In 2015 hebben wij
in
woelige
wateren
een
buitengewoon
behouden vaart gehad en vele zeemijlen achter
ons gelaten. Wij zijn koersvast geweest in de
richting die we willen varen, maar ook flexibel
genoeg om de stand van onze zeilen te
veranderen
in
het
belang
van
onze
doelgroepen. Alle stichtingen zijn zeewaardig
en kunnen de nodige golven weerstaan.
Daarmee zijn we in staat ook de komende
jaren scherp aan de wind te zeilen.
Differentiatie als antwoord op verandering
In 2014 is de Dimence Groep een feit
geworden. Daarmee is een groepsstructuur
ontstaan
van
een
moederstichting
en
dochterstichtingen, die samen een breed
spectrum aan ondersteuning en zorg leveren,
van projecten met inzet van vrijwilligers tot
topklinische ggz en forensische GGZ.
De basisprincipes van organiseren zijn de
volgende:
We organiseren de stichtingen van de
Dimence Groep rond doelgroepen en niet
zozeer rond ons aanbod;
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We
kiezen
voor
differentiatie
als
organisatievorm. Dit geeft de stichtingen
de nodige vrijheid om met een eigen
profiel, eigen waardestrategieën, eigen
organisatie- en besturingsmodellen naar de
doelgroep(en) te opereren;
De
stichtingen
staan
voorop
naar
cliënt/patiënt en markt, de Dimence Groep
is ondersteunend en faciliterend. Anderzijds
zijn de stichtingen en de Dimence Groep op
het niveau van visie en waarden goed
verbonden en is het geheel van de Dimence
Groep meer dan de som der delen;
De meerwaarde van de groep moet
merkbaar zijn voor de klanten, die het
onderscheid tussen de stichtingen zo min
mogelijk moeten voelen als zij van de
diensten van meerdere stichtingen gebruik
maken.
De differentiatie binnen de Dimence Groep
geeft de ruimte om de organisatie in
toenemende mate flexibel te vormen naar
specifieke doelgroepen in het sociale domein en
de geestelijke gezondheidszorg. De klant, cliënt
of patiënt, gaat daarmee steeds meer de
organisatorische vormgeving van de Dimence
Groep en de stichtingen bepalen. We gaan van
confectie naar maatwerk, van ‘one size fits all’
naar ‘one size fits one’. Deze koers sluit
maximaal
aan
bij
de
maatschappelijke
ontwikkelingen en de veranderingen in het
stelsel en werpt al duidelijk zijn vruchten af.
Aanpassing topstructuur Dimence en
inrichting ondersteunende diensten
Eind 2014 besloot de raad van bestuur om een
traject in te gaan om zich te heroriënteren op
de organisatiestructuur en besturing van
Dimence.
De belangrijkste reden hiervoor was dat er
door de invoering van de generalistische basis
ggz, die bij ons vorm krijgt in Mindfit, ook veel
verandert in de gespecialiseerde ggz, vorm
gegeven door Dimence. De directies en de
divisie Topreferente GGZ hebben onder hun
verantwoordelijkheid het project Duidelijk
Dimence gerealiseerd.

De uitkomst van dit project is een innovatief
inrichtingsplan geworden, waarbij de ambities
ten
aanzien
van
inhoud
en
organisatieontwikkeling binnen Dimence zijn
beschreven. Het project en het inrichtingsplan
zijn met inzet en medewerking van velen
opgesteld en het resultaat mag er zijn.
Met betrekking tot Dimence zijn twee besluiten
genomen:
Dimence zal worden geleid door een
driehoofdige directie die leiding geeft aan
de managers op de deelmarkten;
Dimence zal worden geordend naar vijf
deelmarkten. De volgende deelmarkten
worden geleid door een management duo:
1. Specialistische
diagnostiek
en
behandeling;
2. Spoedeisende GGZ;
3. EPA (Ernstig Psychiatrische
Aandoeningen);
4. Ouderen;
5. voor de deelmarkt Topreferente GGZ is
sprake
van
een
manager
bedrijfsvoering gecombineerd met een
inhoudelijk hoofd per specialistisch
centrum.
In de eerste helft van 2015 heeft dit zijn beslag
gekregen.
Gelijktijdig met dit proces bleek uit de jaarlijkse
vergelijking van onze overheadkosten met
andere ggz-instellingen van dezelfde omvang
dat de kosten van ons management duidelijk
hoger liggen dan bij de anderen. Daarbij kwam
dat door de vorming van de Dimence Groep het
ook nuttig en nodig was opnieuw naar de
opbouw van onze ondersteuning te kijken. Om
deze reden is door de raad van bestuur
besloten gelijktijdig met het traject voor
Dimence ook een heroriëntatie op de structuur
en inrichting van de ondersteunende diensten
plaats te laten vinden.
Dit leidde tot het besluit om over te gaan naar
een nieuwe hoofdstructuur bestaande uit vier
ondersteunende
diensten,
centraal
gepositioneerd, ieder geleid door een manager:
•
HRM & Development;
•
Control, Financiën & Informatievoorziening;
•
Informatisering, Automatisering & Service;
•
Vastgoed & Huisvesting.
Daarnaast is een bestuurssecretaris benoemd
die leiding zal geven aan het bestuursbureau.
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Aanstelling geneesheer-directeur
Dimence Groep
Het wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz)
vervangt de huidige Wet BOPZ. Vanaf 2007 is
het wetsvoorstel door de ministeries van VWS
en Veiligheid en Justitie in voorbereiding. De
inwerkingtreding van het wetsvoorstel was
beoogd op 1 juli 2015, maar dit is niet gehaald.
De nieuwe wet gaat uit van (ambulant)
behandelen en begeleiden en stelt de
gedwongen opname niet langer centraal. De
Wvggz is een patiëntvolgende regeling, waar
de Wet BOPZ een locatie gebonden regeling is.
Daarnaast eist de wet een geneesheerdirecteur functie die separaat georganiseerd is
van de organisatorische lijn in een organisatie.
Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer de
Wvggz precies in werking treedt, heeft de raad
van bestuur besloten hierop te anticiperen door
de
geneesheer-directeur
centraal
te
positioneren en deze functie los te maken van
de psychiater in de raad van bestuur. Dit
betekent dat de geneesheer-directeur in dienst
is bij de Dimence Groep en werkzaam is voor
alle dochterstichtingen waar verplichte ggz
uitgevoerd
wordt.
De
taken
van
de
geneesheer-directeur liggen op het vlak van de
verplichte ggz en daarmee samenhangende
zorg ter voorkoming van verplichte zorg vanuit
het perspectief van de individuele casuïstiek.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
zorg wordt ook door de directies vorm
gegeven. De kwaliteit van zorg vanuit het
perspectief
van
de
kwaliteitswet
zorginstellingen
valt
primair
onder
de
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
en is voor groot deel gedelegeerd aan
directeuren (zorg). De samenhang tussen de
verplichte ggz en de kwaliteit van zorg wordt
gewaarborgd doordat de geneesheer-directeur
deelneemt aan het college Kwaliteit van Zorg.
Op grond van bovenstaande besluitvorming is
de heer Arnoud Jansen, tot dan directeur zorg
van de regio Midden-Overijssel, benoemd tot
geneesheer-directeur van de Dimence Groep.

Invoering Jeugdwet en veranderingen
WMO
De complexiteit van het DBC-systeem heeft in
de afgelopen jaren dusdanige vormen
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van
kracht geworden, die erin voorziet dat de
bekostiging en sturing van de verschillende
vormen van jeugdzorg inclusief de jeugd ggz
onder de verantwoordelijkheid van gemeenten
komt te vallen. Voor de jeugd ggz houdt dit in
dat middelen vanuit de Zorgverzekeringswet
overgeheveld zijn naar alle gemeenten in
Nederland.
Het jaar 2015 heeft sterk in het teken gestaan
van de transitie van de jeugdzorg en het
realiseren van de inkoop en daarmee
continuïteit van zorg. Voor de Dimence Groep
betekende dit dat Jeugd GGZ met in totaal 9
RTA’s (Regionale Transitie Arrangementen,
samenwerkingsverbanden van gemeenten die
de inkoop van jeugdzorg regelen) en circa 35
gemeenten tot afspraken is gekomen over het
leveren van jeugdzorg.
Jeugd GGZ onderhoud met de verschillende
gemeenten intensieve contacten. In onze
relaties met gemeenten werken we enerzijds
aan de transformatie in het sociaal domein,
anderzijds blijven we ook staan voor snel
toegankelijke en hoogwaardige zorg voor
ernstig zieke kinderen. Door de samenstelling
van de stichting is het mogelijk gebleken om in
korte tijd al tot unieke vormen van
productontwikkeling en -vernieuwing te komen.
Co-creatie van informele en vrijwilligershulp,
welzijn, maatschappelijk werk en jeugd ggz
zorgt voor buitengewoon goede mogelijkheden
om vanuit een veel meer integraal perspectief
in te spelen op vragen van burgers. Gezegd
moet worden dat het proces van decentralisatie
en verandering in het sociaal domein in 2015
niet zonder slag of stoot is verlopen.
Decentralisatie houdt naast lokaal maatwerk
namelijk ook het risico van suboptimalisatie in
zich.
We
hebben
in
inkoopprocessen,
verantwoordingseisen en de aanwezigheid van
deskundigheid over met name de jeugd ggz
grote verschillen gezien, die geleid hebben tot
een explosie aan administratieve lasten voor
onze organisatie (en vele anderen). De
opdracht voor ons allen moet zijn tot een nieuw
en gezond evenwicht te komen tussen
gerechtvaardigde eisen en ‘vinklijstjes’.
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Voor ons betekent dit met name dat we met
veel energie de inhoudelijke dialoog met
gemeenten willen vormgeven om vanuit onze
verantwoordelijkheid
te komen
tot
een
kwalitatief goed en betaalbaar aanbod aan
diensten, ondersteuning en zorg.
Start Transfore
Na het voorbereidende jaar 2014 is in 2015 de
daadwerkelijke start van de voorzieningen van
Transfore vorm gegeven. Een Forensische
Psychiatrische Kliniek in Balkbrug en een
Forensische Psychiatrische Afdeling in het
nieuwe gebouw Westerdok in Almelo, naast de
al bestaande ambulante en transmurale
voorzieningen van Transfore. De start om te
werken
aan
trajecten
voor
forensische
patiënten in samenwerking met de collega
instellingen verbonden in het Forensische
Netwerk Oost-Nederland werd daarmee een
feit.
Afwikkeling jaarrekeningen en
zelfonderzoek
De complexiteit van het DBC-systeem heeft in
de
afgelopen
jaren
dusdanige
vormen
aangenomen dat over het jaar 2013 door de
organisatie van accountants een zogenaamd
‘NBA Alert’ is uitgegeven. Op basis hiervan is
door veel accountants over de jaarrekening
2012 van ggz-instellingen een verklaring met
beperkingen afgegeven.
Dit komt niet door de kwaliteit van de
administratieve processen, maar meer door de
onduidelijkheden die er bij de interpretatie van
DBC-spelregels tussen partijen zijn ontstaan.
Op
grond
hiervan
zijn
verzekeraars,
aanbieders, NZa, VWS en accountants in 2014
al om de tafel gaan zitten om een plan van
aanpak voor de oplossing van de knelpunten
vanaf 2013 te realiseren.
Dit plan is ultimo 2014 vastgesteld en voorziet
erin dat op 27 controlepunten de ggzinstellingen een zelfonderzoek uitvoeren. De
uitkomsten hiervan worden met verzekeraars
besproken en vastgesteld en leiden tot
financiële afwikkeling, op grond waarvan de
accountant over de jaarrekening 2014 ook een
goedkeurende
verklaring
(indien
van
toepassing) kan afgeven.

Door de Dimence Groep is al in een zeer vroeg
stadium het zelfonderzoek uitgerold. Door de
kwalitatief goede organisatie van de financieeladministratieve processen in combinatie met
een voor dit doel goed werkend EPD heeft
snelle
oplevering
en
bespreking
met
verzekeraars kunnen plaatsvinden. Op grond
hiervan heeft de externe accountant een
goedkeurende verklaring over de jaarrekening
2014 afgegeven.
Het landelijke proces om gezamenlijke duiding
te geven aan de DBC-regels en het vaststellen
van de controlepunten voor 2014 en 2015 is
een zeer moeizaam proces gebleken. Door de
aanpak voor 2014 en 2015 is in het verslagjaar
geen overeenstemming bereikt en ook rond de
afwikkeling van 2013 zijn er de nodige
strubbelingen geweest. Dit heeft er ook toe
geleid dat de formele afwikkeling van ons
zelfonderzoek over 2013 pas begin 2016 kon
plaatsvinden. Daarbij moet worden opgemerkt
dat het proces van zelfonderzoek doen enorm
intensief is. Door onze dienst CF&I zijn in 2015
grote inspanningen verricht om keer op keer de
benodigde informatie op te leveren.
Om een nieuw perspectief op verantwoording
te creëren is in 2015 een pilot ‘Horizontaal
toezicht’ gestart, waaraan naast de Dimence
Groep ook Altrecht, Zilveren Kruis en VGZ
meedoen. De pilot wordt ondersteund door
KPMG.
Doel van de pilot is te komen tot meer
verantwoording vooraf door goede borging van
regels
en
richtlijnen
in
systemen
en
werkwijzen. Op deze manier kan veel
inspanning achteraf bij verzekeraars en
aanbieders worden voorkomen. Door het
stevige financieel-administratieve fundament
van de Dimence Groep worden goede
vorderingen gemaakt en verwachten wij in
2016 als eerste ggz-instelling in Nederland
horizontaal toezicht te kunnen gaan toepassen.
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Vertrek voorzitter raad van toezicht
Eind 2015 nam de heer Frans van Kesteren
afscheid als voorzitter van de raad van toezicht
van de Dimence Groep. Hij heeft 12 jaar lang
de voorzittershamer gehanteerd bij de Dimence
Groep en haar rechtsvoorgangers. De Dimence
Groep is de heer Van Kesteren veel dank
verschuldigd voor de inzet en toewijding
waarmee hij al deze jaren de rol van voorzitter
heeft vervuld. De heer Van Kesteren wordt
opgevolgd door de heer Sam Terpstra, die
daarvoor de functie van vicevoorzitter had.
Nieuwe vicevoorzitter van de raad van toezicht
wordt de heer Bert Bruggeman. Per 2016
treedt daarnaast de heer Ted van Essen aan als
lid van de raad van toezicht en lid van de
Commissie Veiligheid en Kwaliteit.

Ernst Klunder en Herma van der Wal,
raad van bestuur
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1.1 Profiel van de stichting
1.1.1

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht
in een aantal slagvaardige stichtingen met
ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we
sneller inspelen op de wensen en behoeften
van onze patiënten, cliënten, verwijzers en
financiers. We hebben de collectieve ambitie
om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van de
mensen in ons werkgebied te verbeteren. We
vormen samen een groep en niet zonder reden.
We werken samen, delen kennis en vormen
een keten. We leren van elkaar en versterken
elkaar. Het geheel is meer dan de som der
delen. Voor het organogram wordt verwezen
naar bijlage 1.

1.1.2

“Transformatie, gezondheidswinst en

Onze structuur

Collectieve ambitie

Geestelijke gezondheid verbeteren
De Dimence Groep verbetert de geestelijke
gezondheid van de mensen in haar werkgebied
door een breed aanbod van geestelijke
gezondheidszorg,
maatschappelijke
dienstverlening en welzijn dicht bij de mensen te
realiseren.

maatschappelijke bijdrage”
Het begrip transformatie omvat alle ingezette
en nog in te zetten acties om de organisatie
klaar te maken en te houden voor de nieuwe
werkelijkheid
die
zich
op
grond
van
stelselherziening, transities en nieuwe wetten
ontvouwt.
Dit vraagt veel van het verandervermogen en
de veranderbereidheid van de organisatie. Het
biedt
ook
kansen
om
noodzakelijke
verbeteringen in het werken en in de relatie
naar cliënten en patiënten aan te brengen.
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.
Gastvrijheid

Meerwaarde creëren
We bundelen en delen onze kennis en krachten
en daarmee creëren we meerwaarde voor onze
cliënten en patiënten, medewerkers en externe
partners.
Op weg naar de top 3
Ons werk is state of the art en we behoren tot
de top 3 van beste aanbieders van ggz,
maatschappelijke dienstverlening en welzijn in
Nederland. Dat blijkt uit onze resultaten op het
gebied van kwaliteit, veiligheid, bedrijfsvoering
en tevredenheid van onze cliënten / patiënten
en medewerkers.

1.1.3

Kernwaarden

Ten opzichte van 2014 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 2015 is
gekozen voor het volgende algemene thema:

Wij richten onze zorg en werkomgeving in zoals
wij zelf geholpen en ontvangen willen worden.
Wij staan open voor de wensen van cliënten,
familie, naastbetrokkenen en andere relaties en
zijn toegankelijk en bereikbaar voor wie onze
hulp nodig heeft. Wij hebben een open houding
en zijn toegewijd aan onze klanten1. Onze
bejegening
is
oprecht,
respectvol
en
hulpvaardig.
Veiligheid
Bij de Dimence Groep streven wij naar een
veilige omgeving waarin wij prettig werken en
onze klanten zich op hun gemak voelen.
Veiligheid is vanzelfsprekend de basis van al
ons denken en doen.
Door met name Stichting Dimence is het
afgelopen jaar veel energie gestoken in het
realiseren van resultaten op het gebied van
risicomanagement en patiëntveiligheid.

1

Met een klant bedoelen wij hier: iemand die van onze diensten
gebruik wil maken. Dit kan een patiënt, collega of bijvoorbeeld een
ketenpartner zijn.
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Resultaatgerichtheid
Wij meten ons met de beste ggz-instellingen op
het gebied van kwaliteit, efficiëntie en
effectiviteit van onze hulpverlening en onze
klanten
medewerkerstevredenheid.
De
tevredenheid van mensen vinden wij net zo
belangrijk als hun ontwikkeling. In de betekenis
van herstel of genezen, maar ook van groei als
persoon, als professional en als organisatie.

1.1.4

Medezeggenschapsorganen

Diverse
medezeggenschapsorganen
zijn
ingesteld die de raad van bestuur gevraagd en
ongevraagd advies geven.
Cliëntenraad
Elke stichting heeft een cliëntenraad. Binnen
Stichting
Dimence
is
de
cliëntenraad
georganiseerd naar regio en divisie. De
cliëntenraden zijn nog niet allemaal ingericht
naar deelmarkten. De algemene, Dimence
Groep brede belangen van cliënten en
patiënten worden behartigd door de centrale
cliëntenraad.
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad is het inspraak- en
medewerkersmedezeggenschapsorgaan binnen
de Dimence Groep. Iedere stichting heeft haar
eigen
ondernemingsraad.
Daarnaast
is
overkoepelend een centrale ondernemingsraad.
Deze
centrale
ondernemingsraad
wordt
gevormd door leden uit de ondernemingsraden
van de stichtingen.
Vakgroepen
Binnen de Dimence Groep zijn vier vakgroepen
actief: Verpleging & Verzorging, Vaktherapie &
Vakbegeleiding, Sociale Wetenschappen en
Medische Vakgroep. Voor de ondernemingsraad
en de cliëntenraad is in de statuten van de
Dimence Groep het formeel adviesrecht en
recht van enquête vastgelegd. De vakgroepen
hebben een adviserende functie.

1.1.5

In deze reglementen zijn aspecten toegelicht
op het gebied van benoeming, samenstelling,
bevoegdheden,
verantwoordelijkheden
en
informatievoorziening. Beide reglementen zijn
goedgekeurd en vastgesteld door de raad van
toezicht. In de afspraken is onder meer
vastgelegd hoe de Dimence Groep zorgdraagt
voor goed bestuur, goed toezicht en adequate
verantwoording in de gezondheidszorg.

Intern toezicht

Op basis van de statuten van de Dimence
Groep wordt het intern toezicht gevormd door
een reglement raad van toezicht en een
reglement raad van bestuur. In overeenstemming met de zorgbrede Governance Code
zijn deze regelingen opgesteld.
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1.1.6

Gegevens Dimence Groep

De Dimence Groep bestaat per eind 2015 uit de
stichtingen Dimence, Mindfit, Transfore, Jeugd
GGZ, Dimence Groep, WijZ, De Kern en
Impluz. In 2015 is de naam van stichting E.
van Thüringen statutair gewijzigd in stichting
Impluz. Deze stichting richt zich op innovatieve
projecten en ideeën van medewerkers.
Paragraaf 1.10.2 bevat meer informatie over
deze stichting.
Daarnaast is in 2015 vorm gegeven aan de
herinrichting van de ondersteunende diensten
van de Dimence Groep. Hierbij is overgegaan
van zeven naar vier diensten, gebaseerd op
vier strategische pijlers. Iedere dienst wordt
geleid door een manager. De nieuwe structuur
bestaat uit de volgende ondersteunende
diensten:
HRM & Development;
Control, Financiën & Informatie;
Informatisering, Automatisering & Service;
Vastgoed & Huisvesting.
In tabel 1 zijn de belangrijkste gegevens van
de Dimence Groep opgenomen.
Tabel 1, Gegevens Dimence Groep
Naam

Adres

E-mail
Website
Facebook
Twitter
KvK

Stichting Dimence Groep
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB
Deventer
0570 - 639 600
info@dimence.nl
www.dimencegroep.nl
www.facebook.com/dimenceggz
www.twitter.com/dimencegroep
08167519

1.2 Kerngegevens over 2015
1.2.1

Financieringsstromen

Door wetswijzigingen zijn de financieringsstromen van de Jeugd GGZ en de WLZ
(voorheen AWBZ) veranderd. Hierdoor zijn op
31 december 2014 diverse DBC’s administratief
gesloten. En per 1 januari 2015 zijn nieuwe
DBC’s geopend. Dit heeft geleid tot een
verschuiving van het aantal patiënten binnen
de financieringsstromen.

Voor het verlenen van de diensten wordt vanuit
diverse financieringsstromen geld ontvangen.
De Dimence Groep beschikt over WTZitoelatingen om uitvoering te geven aan
persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende
begeleiding,
activerende
begeleiding, behandeling en verblijf. Deze
werkzaamheden
worden
voornamelijk
gefinancierd vanuit de ZVW, gemeenten,
zorgkantoren en Justitie. De maatschappelijke
dienstverlening en welzijnsactiviteiten worden
gefinancierd vanuit de WMO.

In totaal zijn het afgelopen jaar meer patiënten
ingeschreven dan uitgeschreven. Het aantal
patiënten is met iets meer dan 1.000
toegenomen.

Aantal patiënten in zorg

Unieke casussen WMO

Tabel 2 biedt inzicht in het aantal patiënten per
financieringsstroom van de Dimence Groep.
Hierbij is de financieringsstroom opgesplitst in
het type zorg dat verleend is. De tabel geeft als
eerste het aantal patiënten in de zorg weer op
1 januari 2015. Daarnaast zijn de nieuwe en
uitgeschreven patiënten weergegeven. Tot slot
is te zien hoeveel patiënten op 31 december
2015 in zorg zijn.

In tabel 3 wordt het aantal unieke casussen
weergegeven voor het maatschappelijk werk en
de welzijnsactiviteiten. Bij de financieringsstromen voor maatschappelijk werk en
welzijnsactiviteiten is het aantal unieke
casussen de parameter bij het weergeven van
volumes. In 2015 is de instroom hoger dan de
uitstroom.

Tabel 2, Aantal patiënten per financieringsstroom2
In zorg op
01-01-2015
ZVW
Gemeenten
Justitie

DBC

Uit de zorg

In zorg
31-12-2015

10.086

8.310

8.258

10.138

Basis GGZ

2.387

5.168

4.399

3.156

Jeugd DBC

2.417

1.601

1.502

2.516

Jeugd Basis GGZ

259

482

413

328

DBBC

357

471

332

496

Particulier
Overige

Nieuw in
zorg

WLZ
WMO

Totaal

4

21

18

7

384

12

93

303

58

49

32

75

15.952

16.114

15.047

17.019

Tabel 3, Aantallen unieke casussen WMO in 20153
Casussen per 01-01-2015

Nieuwe casussen

Uitschrijvingen

Casussen per 31-12-2015
2.505

Welzijn

2.468

-

-

Maatschappelijke Dienstverlening

4.776

5.072

3.804

6.044

Totaal

7.244

5.072

3.804

8.549

2
Daarnaast hebben er correcties plaatsgevonden op het trajecttype van diverse patiënten. Hierdoor sluiten de cijfers van 2014 en
2015 niet volledig op elkaar aan.
3
Bij welzijn is niet geregistreerd hoeveel nieuwe- en uitgeschreven casussen er zijn geweest in 2015.
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1.2.2

Informatie over patiënten

De
verhouding
mannelijke
(49,5%)
en
vrouwelijke (50,5%) patiënten is eind 2015
bijna gelijk aan elkaar. In de figuren 1 en 2 is
voor beide geslachten een onderverdeling
gemaakt naar leeftijdscategorie.

Daarnaast valt 17,1% van de patiënten in de
diagnosegroep angststoornissen. Ook dit is een
toename ten opzichte van vorig jaar (14%). Zie
ook figuur 4.

1.2.3
Bij zowel mannelijke als de vrouwelijke
patiënten valt het merendeel van de patiënten
in de leeftijdscategorie 18-64 jaar. Ten
opzichte van vorig jaar is daar geen
verandering in opgetreden. In figuur 3 is het
percentage
patiënten
per
diagnosegroep
weergegeven. Voor de vaststelling van dit
percentage is uitgegaan van het aantal
patiënten per trajecttype.
De
meeste
patiënten
vallen
in
de
diagnosegroep stemmingsstoornissen (26,4%).
Dit is een toename van 2,4% ten opzichte van
vorig jaar.

Bedden en behandelplaatsen

Tabel 4 geeft inzicht in het totaal aantal bedden
en het totaal aantal verzorgingsplaatsen in
2015. Hierbij is een onderverdeling gemaakt
tussen het aantal toegelaten bedden / plaatsen
en het aantal bedden / plaatsen bezet.
Het totaal aantal bedden en plaatsen bezet in
2015 bedroeg 561 bedden en 100 plaatsen.
Ten opzichte van 2014 is dat een stijging van
20 bedden bij het totaal aantal bedden bezet.
Deze toename kan deels verklaard worden door
het opzetten van Voorziening Oost Nederland,
met onder andere een fpa en fpk.

Figuur 1, Percentage mannen per leeftijdscategorie

Figuur 2, Percentage vrouwen per leeftijdscategorie

Figuur 3, Verdeling patiënten per trajecttype

Figuur 4, Verdeling patiënten per diagnosegroep

Tabel 4, Aantal bedden en behandelplaatsen4
Bedden en behandelplaatsen
Totaal bedden
Waarvan
Waarvan
Waarvan
Waarvan

4

bedden volwassen en ouderen
bedden kinderen en jeugd
verslaving
bedden forensische psychiatrie

Aantal
toegelaten
778
681
4
37
56

Aantal
bezet
561
456
13
34
58

Er zijn geen toegelaten bedden voor jeugd DBC’s. in 2015 zijn hiervoor 13 bedden begroot.
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1.2.4

Gestarte trajecten

Het gemiddeld aantal fte bedroeg 2.002 in
2015 en in 2014 was dit 1.867 fte. De cijfers in
dit jaarverslag wijken af ten opzichte van de
cijfers zoals weergegeven in het jaarverslag
over 2014. In het vorige jaarverslag zijn bij de
berekening
van
het
gemiddeld
aantal
medewerkers ook de stagiaires meegeteld.
Conform het beleid van de Dimence Groep
worden stagiaires niet meegeteld bij het maken
van de berekeningen. De figuren 5 tot en met
13 bieden inzicht in het gemiddeld aantal fte en
gemiddeld aantal medewerkers in loondienst.

In 2015 zijn 25.189 behandeltrajecten gestart.
Het aantal gestarte trajecten is hoger dan in
2014. Deze verhoging kan verklaard worden
door de transitie van de ggz voor de jeugd.
Eind 2014 zijn alle jeugd trajecten van de ZvW
afgesloten en deze zijn begin 2015 opnieuw
geopend. Hierdoor is het aantal gesloten
trajecten in 2015 ook lager dan in 2014. Zie
ook tabel 5.
Het aantal uren ambulante behandeling is in
2015 gestegen met 68.222 uur naar 779.238
uur. Deze stijging kan deels verklaard worden
doordat steeds meer gestuurd wordt op
ambulante zorg. De dagen met verblijfszorg
zijn in 2015 ook gestegen in vergelijking met
2014. Dit resultaat is voornamelijk behaald
door de nieuwe Voorziening Oost Nederland.
Ondanks de ambulantisering is er een stijging
in het aantal dagen met verblijfszorg. Bij de
ZZP-dagen met verblijfszorg zijn nauwelijks
verschillen te constateren.

Bij Transfore is een grote toename zichtbaar in
het gemiddeld aantal fte en het aantal
medewerkers.
Deze
stijging
komt
door
overname van medewerkers van stichting
Oldenkotte, dat per 1 januari 2015 haar deuren
sloot en het hierna opzetten van de nieuwe
voorziening Oost-Nederland.
Bij Dimence is een daling zichtbaar in het
gemiddeld
aantal
fte
en
het
aantal
medewerkers in loondienst. Een verklaring voor
deze
daling
is
de
overdracht
van
werkzaamheden naar stichting Jeugd GGZ.
Deze stichting is per 1 januari 2015 opgericht.
Naast Jeugd GGZ is ook bij Mindfit in 2015 een
stijging zichtbaar van het gemiddeld aantal fte
en medewerkers in loondienst. Stichting
’t Centrum is per 31 december 2014
opgeheven. De medewerkers zijn overgegaan
naar de stichtingen Dimence en Jeugd GGZ.

Tabel 5, Aantal behandeltrajecten 2015
Behandeltrajecten
Gestarte trajecten
Gesloten trajecten
Dagen met verblijfszorg
Waarvan ZZP-dagen
Uren ambulante behandeling

1.2.5

2015

2014

25.189

20.296

23.033

27.392

241.568

235.026

135.835

134.145

779.238

711.016

Medewerkers Dimence Groep

Het afgelopen jaar waren gemiddeld 2.431
medewerkers in dienst bij de stichting Dimence
Groep. In 2014 waren dit gemiddeld 2.382
medewerkers.
Figuur 5, Personeel Totaal

Figuur 6, Personeel Dimence Groep

Totaal
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Gem. aantal fte
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loondienst
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1.500
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loondienst

Gem. aantal fte

't Centrum
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60

15

50

2014
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50
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0
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Gem. aantal in
loondienst
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2015
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0

0

0

0

Gem. aantal fte
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Figuur 10, Personeel ‘t Centrum
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Figuur 9, Personeel Jeugd GGZ
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Figuur 8, Personeel Transfore
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Figuur 7, Personeel Dimence
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Figuur 11, Personeel Mindfit

Figuur 12, Personeel De Kern
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Figuur 13, Personeel WijZ
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1.2.6

BOPZ-cijfers

De Wet Bijzondere Opname psychiatrische
ziekenhuizen (hierna BOPZ) beschermt de
rechten van patiënten die te maken krijgen met
dwang in de zorg. Een belangrijk uitgangspunt
bij gedwongen opnemen is het afwenden van
gevaar voor de personen zelf, anderen of de
omgeving.
Juridische maatregelen
In september 2015 is Stichting Dimence
ingericht in deelmarkten. Met deze wijziging is
de registratie van de BOPZ-cijfers verplaatst
van regionale BOPZ-bureaus naar één BOPZbureau. Om de cijfers betekenis te kunnen
geven zijn daarom ook de cijfers van 2014
opgenomen in tabel 6. Hierdoor kunnen de
cijfers met elkaar vergeleken worden.
Tabel 6, Juridische maatregelen 2015 en 2014
Maatregel

2015

2014

Aantal IBS

286

285

Aantal artikel 2 (interne)

100

97

Aantal artikel 16

166

152

Aantal artikel 14a

86

68

Aantal artikel 14c

93

74

Aantal afgewezen maatregelen

98

91

Verpleeghuis RM (en overige
buiten Dimence)

117

93

Totaal

946

860

Bij artikel 14a en 14c is een toename te zien in
2015, welke veroorzaakt wordt door een
toename van het aantal voorwaardelijke
machtigingen. De stijging van het aantal
maatregelen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door
een
toename
van
het
aantal
voorwaardelijke machtigingen (artikel 14a en
14c). De regio Deventer is vrijwel geheel
verantwoordelijk voor deze groei. Daarnaast is
het aantal aanvragen vanuit verpleeghuizen
toegenomen in 2015.

Gem. aantal in
loondienst

2014
2015
Gem. aantal fte

Gem. aantal in
loondienst

Bij de bespreking van de BOPZ-cijfers van 2015
stelt het College Kwaliteit van Zorg (CKZ) voor
om deze ontwikkeling door te zetten en in te
bedden
in
de
behandelvisies
van
de
afzonderlijke stichtingen.
Dwang- en noodmaatregelen
Sinds januari 2012 is het bijhouden van een
Argus registratie verplicht voor ggz aanbieders.
In dit systeem worden alle dwang- en
noodmaatregelen gerapporteerd. Dit betreffen
cijfers over separatie (vrijheidsbeperkende
interventies) en nood- en dwangmedicatie
(gedwongen medicatie). Bij de weergave van
de cijfers is geen onderscheid tussen nood
(acuut) of dwang (volgens behandelplan).
Het aantal incidenties (de periode van separatie
die voor een patiënt wordt toegepast) is in
2015 licht afgenomen. Daarentegen is het
aantal episodes (keren separatie binnen een
periode) het afgelopen jaar zeer sterk gedaald.
Dit betekent dat voor dezelfde patiënt minder
gebruik is gemaakt van de separeer. Ook het
aantal uren separatie is in 2015 weer
afgenomen. De gemiddelde separatie duur is
het afgelopen jaar veel hoger, echter de
mediaan is nagenoeg gelijk gebleven. Dit
betekent dat de separatiecijfers gekleurd zijn
door één of enkele patiënten die langer durend
gesepareerd zijn geweest. Tabel 7 bevat een
overzicht van de cijfers van 2015 en 2014.
Tabel 7, Dwang- en noodmaatregelen 2015 en 2014
2015

2014

Aantal incidenties

317

326

Aantal episodes

621

1.608

11.058

13.920

17,8

8,7

2,0

1,8

Totale duur in uren van de episodes
Gem. duur in uren episodes
Mediaan

1.2.7
De toename van het aantal voorwaardelijke
machtigingen past bij de ontwikkeling van
Stichting Dimence om te verschuiven van
dwangtoepassingen naar drangtoepassingen.
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Klachten

De Dimence Groep registreert alle klachten van
cliënten, patiënten, naasten en externen die
binnenkomen, met als doel om van klachten te
leren.

Niet alleen van individuele klachten, maar ook
van klachten over de gehele organisatie. Bij
structurele tekortkomingen wordt gestreefd
naar het vinden van structurele oplossingen.
Klachten komen op verschillende manieren
binnen bij de Dimence Groep. De belangrijkste
ontvangers zijn de klachtencommissie, de
klachtenfunctionarissen van de regio’s, de
patiënt vertrouwenspersoon (hierna PVP), de
dienst Facilitair Bedrijf en de dienst Control,
Financiën & Informatie.
De klachten kunnen in tien rubrieken
ingedeeld worden:
Hulpverlening (inclusief dossier en
wachttijd);
Dwang en drang (inclusief separeren en
fixeren);
Bejegening (gastvrijheid);
Juridische titel, ontslag, overplaatsing en
regels (RM, BOPZ);
Communicatie en informatie (uitleg regels
en procedures);
Ongewenste intimiteiten (inclusief
intimidatie);
Financiën;
Andere materiële zaken;
Hotelfunctie, gebouw;
Diversen (inclusief medicatie).
In vergelijking met 2014 is het totaal aantal
klachten in 2015 met 629 stuks afgenomen
naar
1090
klachten.
Deze
afname
is
voornamelijk te zien bij Control, Financiën &
Informatie met ongeveer 430 klachten.
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In 2013 en 2014 is het aantal klachten bij CF&I
aanzienlijk
toegenomen
door
de
grote
veranderingen in het verzekerd pakket. Met
name de wijziging rond de eigen bijdrage
hebben tot veel extra vragen geleid. Het aantal
afgehandelde klachten van de financieel
administratief klachtenbemiddelingscommissie
is, na de stijging in 2014, in 2015 weer
gedaald. Tabel 8 bevat een overzicht van het
aantal klachten per organisatieonderdeel.
Tabel 8, Klachten in 2015 per organisatieonderdeel
Organisatieonderdeel
Stichting Dimence

2015
85

Stichting Mindfit

32

Stichting Jeugd GGZ

11

Stichting De Kern / Stichting WijZ

0

Stichting Transfore

25

Klachtencommissie

56

Financieel administratief
klachtenbemiddelingscommissie
PVP (vragen en klachten)

633

C F&I

217

18

HRM&D

3

IA&S

5

Vastgoed & Huisvesting

0

Topreferente GGZ

2

Raad van Bestuur

1

Geschillencommissie
Totaal

2
1090

1.3 Maatschappelijk ondernemen
De Dimence Groep is een ambitieuze
organisatie. Dat geldt niet alleen voor de
behandeling en zorg, maar ook voor de
bijdrage aan de maatschappij als geheel.
Daarom zet de Dimence Groep in op
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De
werkgroep MVO heeft een verbindende taak
tussen de stichtingen en brengt een balans aan
tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit.
Daarnaast wordt het MVO besproken in de
vergaderingen van de raad van bestuur en de
raad van toezicht.
De Dimence Groep is in 2012 lid geworden van
MVO Nederland, een netwerkorganisatie die het
maatschappelijk ondernemen bevordert. Door
ontmoetingen te organiseren maken zij kennisuitwisseling mogelijk tussen organisaties. Vier
keer per jaar worden deze bijeenkomsten
georganiseerd. In 2015 bezocht de Dimence
Groep een aantal bijeenkomsten.
Het beleid voor MVO is geformuleerd en
vastgesteld. Hierbij zijn doelstellingen voor
korte en lange termijn vastgelegd. Daarnaast is
een plan gemaakt dat de komende jaren
concreet vorm geeft aan MVO. Het beleid bevat
ook een visie over MVO:
De Dimence Groep beoogt als maatschappelijke
onderneming haar maatschappelijke doelstellingen
op
een
maatschappelijk
verantwoorde manier uit te voeren.
Geestelijke
gezondheid,
welzijn
en
maatschappelijke participatie is de core
business van de Dimence Groep. Daarom
maakt de Dimence Groep zich voornamelijk
sterk op het gebied van ‘people’ in de meest
brede zin: Cliënten en naastbetrokkenen,
medewerkers, vrijwilligers, partnerinstellingen,
stakeholders, de lokale en regionale omgeving
en eventueel daarbuiten. Specifieke aandacht
gaat daarbij uit naar de kwetsbare mensen in
de samenleving.
Daarnaast wil de Dimence Groep ervoor zorgen
dat haar ecologische voetafdruk zo klein
mogelijk is. Verder beoogt de Dimence Groep
efficiëntere en dus goedkoper bedrijfsprocessen
op de langere termijn. Hierbij wordt gelet op de
gevolgen voor de directe omgeving en
infrastructuur en op het totale effect van de
(inkoop)kosten.
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In 2012 is een driejarig contract aangegaan
met psychiatrisch Ziekenhuis RAB in Kroatië. In
2015 is er voor de vijfde keer een vrachtwagen
met
(medische)
goederen
naar
Kroatië
gestuurd.

1.3.1

People

Goed werkgeverschap
Binnen de pijler people streeft de Dimence
Groep naar goed en gezond werkgeverschap.
Een belangrijk onderdeel hierin is de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. Inmiddels is
dat een onderdeel geworden van het reguliere
HRM-beleid.
Werkervaringsplaatsen
Binnen onze organisatie zijn werkervaringsplaatsen beschikbaar voor patiënten en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de
Gemeente Deventer is gesproken over een
Sociaal Pact.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Begin 2016 wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen met behulp van
een duurzaam inzetbaarheidsinstrument, de
Healthy
Workscan.
De
uitkomsten
zijn
bepalend voor de aandachtspunten ten aanzien
van tevredenheid, vitaliteit en inzetbaarheid
van de medewerkers. Hierdoor kunnen
specifieke activiteiten ontplooid worden.
Diversiteit
In 2014 is gestart met de werkgroep Diversiteit
met als doel een Dimence Groep breed beleid
te ontwikkelen. Het beleid is begin 2015
vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor
diversiteit bij de stichtingen ligt bij de directies.
De
werkgroep
houdt
zich
bezig
met
communicatie over het thema en monitort de
voortgang door twee keer per jaar bij elkaar te
komen.
Medewerkersparticipatie
Op het gebied van medewerkersparticipatie is
in 2015 aandacht besteed aan Beleid Maken we
Samen.
De
Ondernemingsraad
toetst
regelmatig in hoeverre medewerkers betrokken
zijn geweest bij de totstandkoming van
belangrijke beslissingen op hun afdeling.

Flexibel werken
Rondom flexibel werken is er een kadernotitie
opgesteld. Afdelingen krijgen de mogelijkheid
om zelf, binnen bepaalde kaders, te bepalen
hoe zij hiermee omgaan. Een ander belangrijk
onderdeel van goed en gezond werkgeverschap
is veilig werken.
Ook zijn het afgelopen jaar drie bijeenkomsten
verzorgd rondom het onderwerp ‘over de
schreef’. Hierbij stond ongewenst gedrag
centraal. Daarnaast is hard gewerkt aan de
ontwikkeling en implementatie van de Risico
Inventarisatie & -Evaluatie nieuwe stijl.
Ethiek
Verder heeft de P van People ook betrekking op
onze patiënten en cliënten. De Dimence Groep
wil een door waarden gedreven zorgorganisatie
zijn waarbinnen iedere medewerker zich
bewust is van het feit dat het professionele
handelen altijd ethische aspecten heeft.
Aandacht voor de ethische aspecten van het
werken levert een belangrijk bijdrage aan een
goed hulpverleningsklimaat. Dat is de reden
waarom de Commissie Ethiek actief is binnen
de Dimence Groep. Achterliggende gedachte is
dat ethiek van iedereen is en een integraal
onderdeel moet zijn van het dagelijks
handelen.
Moreel beraad
Moreel beraad is een gesprek waarin een
ervaring uit de eigen praktijk onderzocht en
besproken wordt. In 2015 is bij meer dan 40
teams moreel beraad uitgevoerd. Vanwege dit
grote aantal is besloten om het aantal
gespreksleiders uit te breiden van 6 naar 10.
Dit aantal is uitgebreid in samenwerking met
het VUmc.

1.3.2

Planet

Binnen de pijler planet wordt bewustwording
van milieubewust handelen gestimuleerd. Het
streven is om het besef te creëren dat als
iedereen een kleine bijdrage levert, dat dit bij
elkaar een grote stap vooruit is.
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Enkele onderwerpen waar in 2015 aandacht
aan besteed is:
De afdeling Voeding streeft naar het
terugdringen van verspilling door dit
onderwerp
te
bespreken
op
werkoverleggen van afdelingen;
In de centrale keuken en de restaurants
wordt gebruik gemaakt van biologische
zuivel;
De koffie is Fair Trade en de zwarte thee is
gecertificeerd Rainforest Alliance;
De maaltijden bevatten kip met het
keurmerk ‘twee sterren beter leven’;
Het wagenpark is volledig Euro IV of V,
waarmee de Dimence Groep ruimschoots
voldoet aan de emissie standaarden;
Er is een parkeerbeleid voor medewerkers
die op korte afstand van het werk wonen.
Van hen wordt verwacht dat zij met de
fiets of het openbaar vervoer komen;
Bij het ontwerp van nieuwe installaties
wordt
rekening
gehouden
met
het
energieverbruik. Zo is bijvoorbeeld het
gebouw
Lorna
Wing
voorzien
van
betonkernactivering (verwarmen en koelen
van het gebouw) en zonnepanelen.

1.3.3

Profit

Op het gebied van profit is het afgelopen jaar
aandacht
besteed
aan
maatschappelijk
verantwoord inkopen. De plannen rondom
strategische inkoop worden komend jaar nader
uitgewerkt.
Daarnaast is transparantie en communicatie
belangrijk.
Zo
is
een
Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording opgesteld.
Bovendien
worden
jaarlijks
prestatieindicatoren benoemd waarop, indien nodig,
verbetertrajecten worden ingezet.

1.4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap
1.4.1

Normen voor goed bestuur

Stichting Dimence Groep heeft een raad van
toezicht en een raad van bestuur. De taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
zowel de raad van toezicht als de raad van
bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de
stichting. In het reglement van de raad van
toezicht en raad van bestuur zijn specifieke
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt in een reglement.
De verdeling van de verantwoordelijkheden
tussen de raad van toezicht en de raad van
bestuur is schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk
gemaakt. Dit geldt ook voor de manier waarop
eventuele conflicten tussen beide organen zijn
geregeld.
De Dimence Groep hanteert de principes van
de Zorgbrede Governance Code en voldoet
daar volledig aan. Op grond van deze code is
besloten voor nieuw te benoemen leden van de
raad van toezicht uit te gaan van een
benoemingsperiode van vier jaar met de
mogelijkheid voor een herbenoeming voor nog
één periode van vier jaar.
Voor zittende leden van de raad van toezicht
geldt dit principe ook. Het is echter ook
mogelijk om de zittingstermijn met een periode
van vier jaar te verlengen als sprake is van
risico’s voor de continuïteit van het toezicht.
Daarmee wordt de continuïteit van de raad van
toezicht of één van haar commissies bedoeld.
In al zijn activiteiten is de Dimence Groep
ambitieus waar het gaat om openheid, fatsoen
en integriteit. Toch kunnen zich misstanden
voordoen.
De
instelling
van
een
klokkenluidersregeling stelt medewerkers in
staat om een (vermeend) misstand in een
vroeg stadium en op een veilige manier te
melden.
Hiervoor
is
een
meldpunt
klokkenluiders ingericht dat is belegd bij een
externe vertrouwenspersoon. In het verslagjaar
zijn geen meldingen gedaan.
Eind 2014 is door de raad van bestuur de
Gedragscode
van
de
Dimence
Groep
vastgesteld. Vaststelling vond plaats na
raadpleging van de organisatie en de
Medezeggenschap.
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Het behoort tot de organisatiecultuur dat
iedereen die werkzaamheden verricht voor de
organisatie onze kernwaarden gebruikt als
richtlijn bij het maken van keuzes, formuleren
van doelstellingen en de realisatie daarvan. Dit
is ongeacht of de werkzaamheden uitgevoerd
worden op basis van een arbeidsovereenkomst.
De gedragscode beschrijft deze kernwaarden,
de normen en het daarbij gewenste gedrag.
Daarmee vormt dit het uitgangspunt van
waaruit iedereen keuzes maakt. De code biedt
het kader waaraan medewerkers van de
Dimence Groep hun eigen gedrag en dat van
anderen kunnen toetsen.
De gedragscode is op intranet gepubliceerd en
in het handboek van de Dimence Groep
opgenomen. Alle medewerkers zijn persoonlijk
geïnformeerd over de gedragscode.

1.4.2

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de strategie,
de prestaties en de bedrijfsvoering van het
concern, alsook op het goed functioneren van
de raad van bestuur.
Voor de raad van toezicht geldt een algemeen
competentieprofiel. Hierin is beschreven welke
kennis - en achtergrond - binnen de raad van
toezicht aanwezig moet zijn. In dit profiel zijn
ook de eisen beschreven die gesteld worden
aan de individuele raadsleden ten aanzien van
functioneren en onafhankelijkheid. Ook is
vastgelegd dat alleen leden kunnen toetreden
die op geen enkele manier een direct belang
hebben bij de Dimence Groep.
De raad van toezicht bestaat uit zes leden die
allemaal lid zijn van de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (hierna
NVTZ). De leden ontvangen voor hun
werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding
conform de richtlijn Honorering raden van
toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.
Deze vergoeding is vermeld in de jaarrekening.
Een beschrijving van de samenstelling van de
raad van toezicht en de functies van de leden
binnen deze raad is opgenomen in bijlage 2.
Ook biedt deze bijlage inzicht in de
nevenfuncties van de leden en is het rooster
van aan- en aftreden opgenomen.

Overlegorganen
De raad van toezicht maakt gebruik van
diverse overlegorganen die hen in staat stelt
om toezicht te houden op het concern vanuit
een juiste balans tussen betrokkenheid en
afstand. De overlegorganen zijn onderstaand
toegelicht.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Deze
commissie
heeft het
doel
meer
kwalitatieve onderwerpen toe te voegen aan de
dialoog tussen de raad van toezicht en raad
van bestuur. Mevrouw Wallinga en de heer
Bruggeman hebben zitting in deze commissie.
Namens de raad van bestuur neemt mevrouw
van der Wal deel aan de commissie.

Reguliere vergadering
De raad van toezicht heeft in 2015 acht keer
vergaderd. Twee van deze vergaderingen
waren gedeeltelijk zonder raad van bestuur.
Algemene en bestuurlijke zaken zijn samen
met risicomanagement vaste onderwerpen op
de agenda. Bij de bespreking van de
jaarrekening en de managementletter was de
accountant aanwezig.

Ondernemingsraad
en
Centrale
Cliëntenraad
Een delegatie van de raad van toezicht woont
twee keer per jaar een vergadering bij van de
raad van bestuur met de Centrale Cliëntenraad
(CCR) en met de ondernemingsraad. Tijdens
deze vergaderingen wordt in ieder geval de
samenwerking tussen de raad van bestuur en
de medezeggenschap geëvalueerd.

Presidium / Voorzitterschap
Samen met de raad van bestuur bereidt het
Presidium de vergaderingen van de raad van
toezicht voor. Het Presidium bestond in 2015
uit de heer van Kesteren en de heer Terpstra.
Respectievelijk waren zij de voorzitter en de
vicevoorzitter van de raad van toezicht.
Naast de reguliere vergaderingen voerde het
presidium functioneringsgesprekken met de
afzonderlijke leden van de raad van bestuur.
Daarnaast
is
ook
een
gezamenlijk
functioneringsgesprek gevoerd met de raad van
bestuur. Als voorbereiding op deze gesprekken
zijn
gesprekken
gevoerd
met
de
ondernemingsraad
(OR),
de
Centrale
Cliëntenraad (CCR) en een delegatie van het
management met als doel inzicht te krijgen in
het functioneren van de raad van bestuur.
Auditcommissie
De Auditcommissie bewaakt financiële en
budgettaire zaken en adviseert daarover aan
de raad van toezicht. In dit verslagjaar waren
de heer Reintjes en de heer Haringsma lid van
de Auditcommissie.
De accountant is twee keer per jaar aanwezig
bij het overleg van de Auditcommissie. Namens
de raad van bestuur neemt de heer Klunder
deel in deze commissie.
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Evaluatie functioneren
Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar
eigen functioneren en dat van de raad van
bestuur. Op basis van deze evaluatie vindt een
functioneringsgesprek plaats met de raad van
bestuur. Na dit gesprek evalueren beide
organen het onderling functioneren.
Om zich op de hoogte te houden van relevante
ontwikkelingen nemen de leden van de raad
van toezicht met enige regelmaat deel aan
workshops en symposia. Jaarlijks wordt een
dag uitgetrokken om een bezoek te brengen
aan een of meerdere locaties om een goede
verbinding met de organisatie te krijgen.
Leden van de raad van toezicht zijn
geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrieven
van Zorgvisie en de nieuwsbrief van GGZNederland. Daarnaast voorziet de raad van
bestuur de leden van de raad van toezicht met
grote regelmaat van actuele informatie en
nieuwsberichten vanuit de ggz die voor de raad
van toezicht van belang zijn.

1.4.3

Raad van bestuur

Statutair is vastgelegd dat de raad van bestuur
belast is met de besturing van de Dimence
Groep.
Daarin
draagt
zij
ook
de
eindverantwoordelijkheid. In 2015 bestond de
raad van bestuur uit de heer Klunder en
mevrouw van der Wal.

Tabel 9, Aandachtsgebieden raad van bestuur (1)
Naam

Functie

Aandachtsgebieden

Tabel 10, Aandachtsgebieden raad van bestuur (2)
Naam

Functie

Ontwikkeling & Kwaliteit

Auditcommissie

C ommissie Kwaliteit & Veiligheid RvT

Bestuurssecretariaat

Dimence

Bestuurssecretaris

Specialistische opleidingen (A, P, GGZ, VS)

Dimence

Informatisering, Automatisering & Services

Divisie Jeugd GGZ / De Kern / WijZ

Transfore

Mindfit
Drs. E. Klunder

Voorzitter

Aandachtsgebieden

Raad van Toezicht

Vastgoed

HRM&D
Drs. H.I.C . van der Wal

Lid

Ondernemingsraad

Risicomanagement

Beleid zorgprogramma ontwikkeling

Vakgroep Vaktherapie & Vakbegeleiding

Ervaringsdeskundigheid

C ontrol, Financiën & Informatiemanagement

Familiebeleid

Marketing & Sales

Medische Vakgroep

C entrale C liëntenraad

Vakgroep Verpleging & Verzorging

Financiering & Bekostiging

Gastvrijheid

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Patiëntveiligheid

Vakgroep Sociale Wetenschappen

De raad van bestuur bestuurt op strategische,
financiële, inhoudelijke en organisatorische
aangelegenheden. Er wordt gewerkt met een
portefeuilleverdeling en aandachtsgebieden. Er
blijft echter sprake van een integrale
verantwoordelijkheid. Tabel 9 en 10 geven
inzicht in de aandachtsgebieden van de
bestuursleden.
Voor de leden van de raad van bestuur zijn de
afspraken over de functie, arbeidsvoorwaarden
en de gevolgen van een tussentijdse
beëindiging
van
de
arbeidsovereenkomst
gebaseerd op de Wet normering topinkomens
(WNT), de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en
de beroepsvereniging voor bestuurders in de
zorg (NVZD).
Jaarlijks
vinden
functioneringsgesprekken
plaats tussen het presidium en de afzonderlijke
leden van de raad van bestuur.
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Voorafgaand aan deze gesprekken spreekt het
presidium met de OR, de CCR, de directies en
de managers. Op deze manier wordt invulling
gegeven aan de 360° feedback-cyclus.
De leden van de raad van bestuur bekleden
meerdere nevenfuncties. De raad van toezicht
heeft hiervoor goedkeuring gegeven, zodat
belangenverstrengeling voorkomen wordt. In
bijlage 3 is een overzicht van de nevenfuncties
opgenomen.
Vanaf 2015 houdt de raad van bestuur
halfjaargesprekken met de directies van de
stichtingen,
de
manager
van
de
ondersteunende diensten, de geneesheerdirecteur en de opleiders. Tijdens deze
gesprekken wordt de realisatie van de
kaderbrief en de jaarplannen besproken wordt.

1.5 Onderzoek en ontwikkeling
1.5.1

Scholing en opleiding

Tabel 12, Aantal (medische) vervolgopleidingen in fte

De Dimence Groep is een erkende opleidingsinstelling voor alle ggz-beroepen binnen de
CONO
beroepenstructuur.
Hierbij
wordt
samengewerkt met diverse opleidings- en
onderwijsinstellingen.

Opleiding
Psychiater
Gezondheidszorgpsycholoog
Klinisch psycholoog

Conform de gemaakte afspraken uit 2014 zijn
er 16 mbo en 24 hbo leerplekken binnen de
Dimence Groep. Aan de hand van een
zorgvuldige assessmentprocedure zijn de
leerlingen geworven en geselecteerd. Hierbij is
nauwe
samenwerking
tussen
vertegenwoordigers
uit
de
verpleegkundige
beroepspraktijk en HRM&D.

Psychotherapeut
Verpleegkundig
specialist
Totaal

Tabel 11, Aantal verpleegkundige opleidingen
September
2015
12
16

Begin 2015

Hbo-verpleegkundige in opleiding

7

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige in opleiding

2

4

Aantal werkervaringsplaatsen

29

29

Totaal

50

73

De ontwikkelingen in het hbo-onderwijs,
Bachelor 2020, worden nauwgezet gevolgd
door deelname in de projectgroep BN2020 en
de werkveldbijeenkomsten met de hogescholen
Viaa, Saxion en Windesheim.
Naast de leerplekken voor mbo- en hboverpleegkundigen creëert de Dimence Groep
ook de mogelijkheid voor het volgen van een
(medische) vervolgopleidingen. Het afgelopen
jaar
waren
er
vijf
vervolgopleidingen
beschikbaar. Tabel 12 bevat een overzicht van
de opleidingen en het aantal fte van in- en
doorstroom.
Hierbij
is
een
onderscheid
gemaakt tussen het aantal beschikbare
plaatsen in fte’s en het aantal bezette plaatsen
in fte’s. In het afgelopen jaar is 78,28 fte bezig
geweest met een (medische) vervolgopleiding.
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Instroom
Doorstroom

Beschikbaar
aantal fte

Realisatie
in fte

7,00

2,80

23,42

20,79

Instroom

11,00

7,17

Doorstroom

14,08

12,54

Instroom

3,25

3,17

Doorstroom

8,77

8,77

Instroom

1,00

0,67

Doorstroom

2,68

2,61

Instroom
Doorstroom

9,00

8,14

16,79

11,62

96,99

78,28

Het aantal begeleidingstrajecten is net als vorig
jaar
toegenomen.
Naast
individuele
coachingstrajecten zijn binnen de Dimence
Groep begeleidings- en ontwikkelingstrajecten
voor teams uitgevoerd, met als thema’s
communiceren,
samenwerken
en
verantwoordelijkheid.

Tabel 11 biedt inzicht in het aantal
verpleegkundige opleidingen en werkervaringsplaatsen. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen het aantal ingevulde leerplekken per
begin 2015 en per september 2015.

Mbo-verpleegkundige in opleiding

Instroom /
Doorstroom

24

Van het beschikbare scholingsbudget is in 2015
een groot deel ingezet voor een vijftal
categorieën scholingen. Aanleiding voor deze
scholingen is behoefte vanuit de organisatie en
het dwingende advies van de inspectie. De
thema’s
van
de
scholingen
waren
suïcidepreventie,
reanimatie,
injecteren,
HONOS
en
agressiehantering
&
sociale
veiligheid.
Daarnaast zijn ontwikkelingen gaande over
nieuwe vormen van leren. Hierbij staat het
leren van en met elkaar in de dagelijkse
beroepspraktijk
centraal.
Een
voorbeeld
hiervan is het leerconcept 70-20-10.
Door participatie in de GGZ Ecademy heeft de
Dimence Groep beschikking over e-modules
speciaal ontwikkeld voor en door de ggz. De
GGZ Ecademy ontwikkelt een nieuw Learning
Management Systeem (LMS) waar alle leden
gebruik van kunnen maken.
Dit systeem biedt meer mogelijkheden voor het
invullen van het individuele leerproces en het
leren in samenwerking met anderen. Anderen
kunnen daarbij van buiten de Dimence Groep
zijn.

1.5.2

Onderzoek

Binnen de Dimence Groep worden de
maatschappelijke
ontwikkelingen
en
ontwikkelingen
binnen
de
geestelijke
gezondheidszorg (hierna ggz) nauwlettend
gevolgd. De Dimence Groep wil zich blijven
ontwikkelen,
door
te
stimuleren
dat
vernieuwende en innovatieve ideeën tot
uitvoering worden gebracht.
Daarnaast
voert
de
Dimence
Groep
wetenschappelijk onderzoek uit als verdieping
van de kennis en inzicht in psychische
stoornissen, het beloop en de behandeling.
Het overkoepelende thema van het onderzoek
is zelfregulatie en persoonsgerichte zorg.
Binnen
de
Dimence
Groep
zijn
twee
specialistische centra met een TOP-GGZ
keurmerk. Dit zijn het Specialistisch Centrum
Ontwikkelings Stoornissen en het Specialistisch
Centrum Bipolaire Stoornissen.
Er is budget beschikbaar om promovendi vrij te
stellen voor het onderzoek dat zij uitvoeren.
Promovendi worden vaak één dag per week
vrijgesteld. Het afgelopen jaar waren 13
promovendi bezig met een onderzoek. Naast de
promovendi zijn door diverse medewerkers
onderzoeken gestart in het kader van de
opleiding. De meeste medewerkers zijn in
opleiding
tot
specialist:
psychiater,
verpleegkundig
specialist
en
klinisch
psycholoog.
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In 2015 zijn 3 medewerkers van de Dimence
Groep gepromoveerd. De heer van Andel is
gepromoveerd op zijn onderzoek naar ‘stress
reducing intervention in foster care’. Met haar
onderzoek naar ‘gender, comorbidity and
autism’
is
mevrouw
van
Wijngaarden
gepromoveerd.
Ten
slotte
is
mevrouw
Kronenberg
gepromoveerd met haar onderzoek naar
‘verpleegkundige
zorg
bij
verslavingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen’.
De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
van de Dimence Groep beoordeelt, initieert
(mede),
faciliteert
en
coördineert
wetenschappelijk onderzoek voor en door
medewerkers. Daarnaast formuleert zij het
onderzoeksbeleid binnen de Dimence Groep.
Ook bewaken zij de logistiek, financiering en
voortgang van het onderzoek. Dit is vooral van
toepassing bij promotiestudies. Momenteel
bestaat de commissie uit dertien leden en zijn
er ongeveer zestig projecten.
Verder werkt de Dimence Groep samen met het
Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc), de
Universiteit Twente, Radboud Universiteit
Nijmegen, het Leo Kannerhuis en de Vrije
Universiteit te Amsterdam.

1.6 Interne beheersing
1.6.1

Interne beheersing

De interne beheersing bestaat uit een kwaliteitmanagementsysteem
en
uit
diverse
beheersmaatregelen.
De
(administratieve)
organisatie en de administratieve systemen zijn
zo ingericht dat sprake is van management
control.
Bij het management ligt de verantwoording om
binnen de gestelde kaders te werken. De dienst
Control, Financiën en Informatie-voorziening
(hierna CF&I) bewaakt de gestelde kaders. Ook
verzorgt CF&I de periodieke managementinformatie.
Deze
informatie
vormt
een
essentieel onderdeel van de beleidscyclus. De
resultaten, voortgangs- en sturingsresultaten
worden maandelijks op concernniveau, per
regio, divisie en dienst gerapporteerd aan de
raad van bestuur en de directies.
De rapportage wordt besproken in het
managementoverleg. Daarnaast wordt de
rapportage op groepsniveau verstrekt aan de
raad van toezicht en de auditcommissie. Zij
bespreken de rapportage in hun vergadering.
De inhoud voor de rapportages wordt door
andere
functionarissen
aangeleverd
dan
degenen die de rapportages opstellen. Hiermee
zijn controlemomenten en controlemaatregelen
opgenomen
om
de betrouwbaarheid te
waarborgen.
De managementrapportage bestaat onder
andere
uit
financiële
sturingsinformatie,
productiegegevens,
personeelsgegevens,
ziekteverzuim en diverse zorginhoudelijke
parameters.
Verder is in het DataWareHouse voor een groot
aantal
parameters
sturingsinformatie
beschikbaar op detailniveau. Deze informatie
wordt dagelijks bijgewerkt en geven directies,
managers en teamleiders specifiek, gerichte en
actuele sturingsinformatie.

1.6.2

Administratieve
Interne Controle

organisatie

en

Vanuit landelijke wet- en regelgeving en vanuit
de interne organisatie worden eisen gesteld
aan de processen in de organisatie en de
controle daarvan.
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De Administratieve Organisatie en Interne
Controle (hierna AO/IC) is gericht op het
beoordelen van de opzet, het vaststellen van
het bestaan en het toetsen van de werking van
de
interne
beheersing
op
(financiële)
processen.
Jaarlijks wordt op basis van een risicoanalyse
een controleplan opgesteld. De betrokken
medewerkers vervullen vanuit de AO/IC een
derdelijns rol in de externe verantwoording.
Daarnaast hebben zij een actieve rol in de pilot
Horizontaal Toezicht. Paragraaf 1.6.4 licht deze
pilot nader toe.
De
uitkomsten
van
de
uitgevoerde
onderzoeken worden gerapporteerd aan de
raad van bestuur. Op basis van de
aanbevelingen wordt indien nodig besloten tot
verbeteracties.

1.6.3

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2015 zijn doorlopend activiteiten uitgevoerd
om het kwaliteitsmanagement-systeem actueel
te houden, inclusief de handboeken. Specifiek
is daarbij aandacht besteed aan de nieuwe
structuur van de Dimence Groep.
De interne auditoren dragen zorg voor de
uitvoering van interne en externe audits
volgens een auditprogramma. Dit programma
wordt aangepast aan de interne- en externe
ontwikkelingen. De uitkomsten van de audits
worden gerapporteerd aan de raad van bestuur
en de directies. Op basis van de aanbevelingen
wordt besloten of er nog verbeteracties
noodzakelijk zijn.
In november 2015 vond een hercertificering
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg
(hierna HKZ) audit plaats. Hierbij toetst een
onafhankelijke instelling of het kwaliteitsmanagementsysteem van de Dimence Groep
aan de HKZ-norm voldoet. Ook is gekeken of
de gemaakte afspraken in de praktijk werken.
De auditoren hebben aangegeven gesproken te
hebben met bevlogen medewerkers. Ook is
gebleken
dat
het
kwaliteitsmanagementsysteem structureel functioneert. Daarmee is
het HKZ certificaat verlengd.

1.6.4

Horizontaal Toezicht

In 2015 is het zelfonderzoek over startjaar
2013
volledig
afgewikkeld
dankzij
de
inspanningen van vele medewerkers. De
Dimence Groep is met het behaalde resultaat
een positieve uitzondering in ggz-land.
Naast dit zelfonderzoek neemt de Dimence
Groep deel aan de pilot Horizontaal Toezicht
met Zilveren Kruis en VGZ. Aan deze pilot
wordt deelgenomen vanwege de toenemende
complexiteit van de wet- en regelgeving in de
geestelijke gezondheidszorg.
Horizontaal Toezicht vindt plaats in het kader
van recht- en doelmatigheid van zorg. Bij dit
toezicht
stemmen
zorgverzekeraars
en
zorgaanbieders vooraf relevante regels, risico’s
en beheersmaatregelen af.
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De zorgaanbieder zelf controleert op de
naleving
daarvan.
Na
afloop
van
het
controlejaar legt de aanbieder verantwoording
af over de werking van de AO/IC en het
controleresultaat.
De verzekeraars stemmen hun controle hierop
af.
Een
belangrijk
onderdeel
van
het
Horizontaal Toezicht is het opstellen van een
control framework.

1.7 Risico’s en onzekerheden
De kernwaarde veiligheid betekent voor de
Dimence Groep dat er continu gewerkt wordt
aan een veilige en risicobewuste organisatie
die, indien nodig, verantwoording kan afleggen
aan externen.
Het integraal risicomanagementsysteem van de
Dimence Groep is ingericht volgens het ISO
31000
model.
Risicomanagement
is
geïntegreerd in de planning- en controlcyclus
van de organisatie. Daardoor is het zowel op
strategisch, tactisch als op operationeel niveau
ingebed in de organisatie.
Risicodossiers
De
Dimence
Groep
werkt
met
tien
risicodossiers. Aan ieder risicodossier is een
portefeuillehouder toegekend. De risicodossiers
zijn:
Dwang & drang;
Veilig werken;
Medicatieveiligheid;
Suïcidepreventie;
Psychiatrische en somatische
comorbiditeit;
Voedselveiligheid;
Gebouwveiligheid;
Informatieveiligheid;
Personeel;
Financiën.
In 2016 wordt gestart met het werken met
risicoscenarioanalyses. Dit is een manier om
risico’s te inventariseren, te analyseren,
beheersmaatregelen te bepalen en deze te
monitoren. De risicodossiers worden regelmatig
besproken met de raad van bestuur, de raad
van toezicht, het tactisch overleg en andere
overlegvormen binnen de Dimence Groep. De
commissie Kwaliteit en Veiligheid is ingesteld
door de raad van toezicht. Hiermee wordt de
monitoring geborgd.
In 2015 vonden beleidsevaluaties plaats van de
dossiers dwang & drang en agressie. Voor 2016
staan beleidsanalyses van twee andere
risicodossiers op de planning.
Dwang en drang
De Dimence Groep stond in 2015 in de
benchmark Dwang & Drang in de top 3. Het
werken met High Intensive Care-units (HIC) is
in 2015 voortgezet.
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Door andere werkwijzen toe te passen wordt in
HIC-units niet meer gesepareerd. Respectvol in
contact blijven met de patiënt staat hierbij
centraal. Een mooi resultaat aangezien het
wenselijk is zo min mogelijk separaties uit te
voeren.
Compliance
In 2015 is door een hbo-stagiaire onderzoek
gedaan naar het privacy- en compliance-beleid
bij stichting Dimence. Mede op basis hiervan
zijn stappen gezet op weg naar een concreet
beleid rond privacybescherming en informatieveiligheid. Per 1 maart 2016 is een security en
privacy officer aangesteld. Deze stappen sluiten
aan bij de nieuwe Europese wetgeving per 1
januari 2016.
Crisisorganisatie
In
2015
is
het
Zorgcontinuïteitsplan
toegevoegd aan het Crisisorganisatieplan van
de Dimence Groep. Door de reorganisatie was
het nodig de groep calamiteitencoördinatoren /
voorwachten opnieuw samen te stellen. In de
crisisorganisatie hebben alle echelons geoefend
met taakuitvoering en samenwerking. De
digitale omgeving voor de crisisorganisatie
wordt steeds beter ingezet.
Overleg en analyses
De Initiatiefgroep Risicomanagement werkt als
katalysator voor de verankering van het risicoen veiligheidsdenken in alle lagen van de
organisatie. Door deze groep zijn in Zwolle,
Deventer en Almelo succesvolle bijeenkomsten
georganiseerd over het grensoverschrijdend
gedrag. Deze bijeenkomsten zijn grotendeels
gefinancierd uit een subsidie van Veilig Werken
In de Zorg.
De decentrale veiligheidscommissie (dvc) van
Transfore is in 2015 toegevoegd aan de dvc’s
van de Dimence Groep. Door de reorganisatie
van regio’s naar deelmarkten worden de dvc’s
opnieuw ingericht. De decentrale risicocoördinatoren vervullen een rol bij de vorming
van de nieuwe dvc’s en bieden ondersteuning
bij het analyseren.

Er zijn voor bijna de gehele Dimence Groep
prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd
over de bereikbaarheid van het management
en het rookbeleid. Daarnaast hebben enkele
dvc’s prospectieve analyses gemaakt.
De centrale risicocoördinator sluit vanaf 2015
aan bij de werkgroep Veilig Werken. De lijnen
tussen de decentrale risicocoördinaten en de
consulent Veilig en Gezond werken zijn
hierdoor kort. Daarnaast is er verbinding
tussen het beleidsmatige risicomanagement en
de praktijk van veilig werken.
De raad van bestuur is niet op de hoogte van
eventuele fraudegevallen. De accountant let bij
de
accountantscontrole
op
mogelijke
frauderisico’s.

24 | Jaarverslag 2015 Dimence Groep

Prioriteiten
Binnen de groeiende Dimence Groep is meer
behoefte aan differentiatie en reductie van de
complexiteit van het risicomanagementbeleid.
In 2016 wordt vooral gewerkt aan een model
waarbinnen een goed werkbaar evenwicht
bestaat tussen verantwoordelijkheden en
ambities op centraal en op decentraal niveau.
Daarnaast
zijn
privacybescherming
en
informatieveiligheid speerpunten. Ook wordt
een methode aangereikt om de kwaliteit van de
prospectieve
risico-inventarisaties
te
verbeteren.

1.8 Financiële informatie
Afgelopen jaar is afgesloten met een positief
resultaat van € 5.161.434. Het resultaat van
2015 is € 2.761.886 hoger dan het resultaat
van 2014. Het hogere resultaat wordt
grotendeels
veroorzaakt
door
hogere
opbrengsten. Ook enkele incidentele baten
hebben geleid tot hogere opbrengsten.
Bedrijfsopbrengsten
Ten opzichte van 2014 zijn de bedrijfsopbrengsten gestegen met € 13.435.389. De grootste
stijging is bij de opbrengsten uit zorgprestaties
en
maatschappelijke
ondersteuning.
De
toename
van
deze
opbrengsten
kan
hoofdzakelijk verklaard worden door de
uitbereiding van Transfore. De opbrengsten zijn
in 2015 met € 9.162.732 gestegen naar
€ 14.067.401. Bij de subsidies en de overige
bedrijfsopbrengsten is een afname zichtbaar in
vergelijking met 2014. Figuur 14 biedt inzicht
in de totale bedrijfsopbrengsten.
De grootste inkomstenbronnen in 2015 waren
de
opbrengsten
uit
zorgprestaties
en
maatschappelijke
ondersteuning.
Deze
inkomsten vormen gezamenlijk 93% van alle
opbrengsten. Deze inkomstenbron bestaat uit
diverse financieringsstromen.
Hiervan zijn de opbrengsten uit zorgprestaties
het hoogst met € 167.984.735. In de
financieringsstromen is afgelopen jaar een
verschuiving geweest ten opzichte van 2014.
Dit komt door de transitie van de Jeugdwet.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in 2015 ook hoger dan in
2014. Voornamelijk de personeelskosten zijn
gestegen. Deze kosten zijn hoger als gevolg
van een toename in de hoeveelheid werk bij
voornamelijk Transfore. In 2015 zijn de
bedrijfslasten bij Transfore met € 9.162.732
gestegen naar € 14.067.401.
Figuur 14, Bedrijfsopbrengsten de Dimence Groep
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Verder zijn het afgelopen jaar ook de
afschrijvingskosten gestegen in vergelijking
met 2014. Deze stijging kan verklaard worden
door de in gebruik name van de nieuwe panden
Westerdok en enkele verbouwingen.
Daarnaast is de bijzondere waardevermindering
van de vaste activa licht gestegen. De overige
bedrijfskosten zijn in 2015 lager dan het vorige
verslagjaar. In figuur 15 zijn de bedrijfslasten
weergegeven.
Financiële ontwikkeling Dimence Groep
Om de financiële ontwikkeling weer te geven
wordt
gebruik
gemaakt
van
onderlinge
verbanden uit de jaarcijfers. Het berekenen
van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
zijn daarbij de uitgangspunten. De figuren 16,
17 en 18 geven deze cijfers weer.
Resultaatratio
Dit ratio wordt berekend door het jaarresultaat
te delen door de totale opbrengst. Voor 2015 is
dit ratio 2,86%. Dat is een stijging van 1,42%
in vergelijking met 2014.
Solvabiliteit
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen
vermogen te delen door het balanstotaal. In
2015 is de solvabiliteit 23,74%. Ten opzichte
van vorig jaar is dat een stijging van 2,17%.
Over het afgelopen jaar is dit ratio nog steeds
ruim boven de gestelde norm van 20%.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft weer wat de
vrije vermogensbuffer is voor het opvangen
van eventuele calamiteiten of de financiële
gevolgen daarvan. Het weerstandsvermogen is
in 2015 25,00%. Dit is een verbetering van
1,08% ten opzichte van 2014.

Figuur 15, Bedrijfslasten de Dimence Groep

Figuur 16, Verloop resultaatratio
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Figuur 17, Verloop solvabiliteit

Figuur 18, Verloop liquiditeit
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Current- en quick ratio
Deze twee ratio’s geven inzicht in de liquiditeit
van de Dimence Groep. Het verschil tussen
deze twee ratio’s is de berekening van de
vlottende activa. Bij de quick ratio worden de
voorraden voorzichtigheidshalve niet meegeteld
in de optelling van de vlottende activa. De
quick- en current ratio zijn gestegen in
vergelijking met 2014.

Weerstandsvermogen

Quick ratio

Current ratio

In de jaarrekening is een overzicht opgenomen
van de ontvangen subsidies. Deze is als bijlage
toegevoegd aan de resultatenrekening. Per
subsidiestroom zijn de opbrengsten en de
kosten weergegeven.

Voor 2015 is het totaalresultaat van de
Dimence Groep € 5.161.434. Dit resultaat
bestaat uit een totaaltelling van de resultaten
per stichting. In tabel 13 is deze totaaltelling
weergegeven.

Gemiddelde opbrengst en personeelskosten per fte
De gemiddelde personeelskosten per fte zijn
gestegen ten opzichte van 2014. De stijging is
deels te verklaren door de nieuwe cao en
wijzigingen van de functiemix. Het afgelopen
jaar is het hoger gekwalificeerd personeel
toegenomen. In 2015 bedragen de gemiddelde
personeelskosten € 66.983.

De Stichtingen Dimence, Transfore, De Kern en
WijZ kennen een positief resultaat in 2015. De
Stichting Dimence Groep heeft een neutraal
resultaat. Bij de Stichtingen Mindfit, Jeugd GGZ
en Impluz is het resultaat in 2015 negatief.

Door veranderingen in de financieringsstromen
is de gemiddelde opbrengst per fte dit jaar op
een nieuwe manier berekend. Bij de berekening
zijn de totale opbrengsten gedeeld door het
gemiddeld aantal fte.

Tabel 13, Resultaat per stichting

In 2015 is de gemiddelde opbrengst per fte
gestegen naar € 90.138. Dit is een positief
verschil van € 1.439 per fte. Tabel 14 bevat
een weergave van de gemiddelde opbrengsten
en kosten per fte.

Totaalresultaat Dimence Groep

Stichting

2015

Dimence Groep
Dimence
Mindfit

0
4.822.584
-446.542

Jeugd GGZ

-57.409

Transfore

678.967

De Kern

138.955

Tabel 14, Gem. kosten en opbrengsten per fte
2015

2014

32.358

Gem. personeelskosten per fte

66.983

64.319

Impluz

-7.479

Gem. opbrengst per fte

90.138

88.698

Totaal

5.161.434

WijZ

Overige opbrengsten
In 2015 is de Dimence Groep naast het
wettelijk budget ook gefinancierd vanuit andere
bronnen. De opbrengsten vanuit de overige
financieringsbronnen zoals de WMO en de POH
(praktijkondersteuner huisartsen ggz) zijn voor
de gerealiseerde productiewaarde opgenomen.
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1.9 Actuele ontwikkelingen
1.9.1

Investeringen

In 2014 is het strategisch vastgoedbeleid
opgesteld. Ook is dat jaar een parttime directeur
Vastgoed aangesteld. Het afgelopen jaar is
voortgeborduurd op deze ontwikkelingen.
Met de oplevering van het pand Westerdok in
Almelo is in 2015 een groot investeringsproject
van de Dimence Groep afgerond. De totale
waarde
van
deze
nieuwbouw
bedraagt
€ 37,3 miljoen. De financiering hiervan is
geregeld middels bouwkredieten. In 2015 zijn de
bouwkredieten geconsolideerd in langlopende
leningen. Deels vond dit plaats door middel van
geborgde
leningen.
Deze
borgstelling
is
ontvangen van het Waarborgfonds voor de
Zorgsector.
Daarnaast zijn in 2015 nog enkele investeringen
uitgevoerd en afgerond. De panden Tollerink en
Henri Dunant zijn gerenoveerd. In het pand
Schroeder van der Kolk zijn zes appartementen
gerealiseerd. En in Almelo is een woning
opgeleverd voor patiënten.
1.9.2

Relatie met zorgverzekeraars en
zorgkantoren

Zorgverzekeringswet
Over het jaar 2015 zijn productieafspraken
gemaakt met de koepels van alle grote
verzekeraars. Deze afspraken zijn gemaakt met
Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, Multizorg, CZ en
DSW. Maandelijks of tweewekelijks vinden
verschillende overleggen plaats met de grote
verzekeraars. Daarnaast vonden werk bezoeken
plaats op onze nieuwe locatie Westerdok in
Almelo. Tijdens deze bezoeken is onder meer
ingegaan op ambulantisering en de actuele
ontwikkelingen binnen de Dimence Groep.
De productieafspraken voor het jaar 2015 zijn
aan veel veranderingen onderhevig als gevolg
van de verschillende decentralisaties. Het
volume
van
de
afspraken
voor
de
zorgverzekeringswet is kleiner geworden als
gevolg van verschillende transities. Verblijf
langer dan één jaar wordt nu via verzekeraars
ingekocht. In het verleden verliep dit via de
AWBZ.
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Met ingang van 2015 worden geen afspraken
meer gemaakt met zorgverzekeraars voor
jeugdigen tot 18 jaar. Vanaf 2015 verlopen deze
afspraken via de gemeenten.
Er zijn verschillende afspraken gemaakt met de
diverse koepels van verzekeraars. Daarnaast zijn
ook andere vereisten per verzekeraar van
toepassing.
Op
hoofdlijnen
zijn
alle
onderhandelingen voor het komende jaar met de
zorgverzekeraars afgerond.
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling
Door verschillende decentralisaties zijn de
relaties veranderd met de zorgkantoren waarbij
voorheen de AWBZ werd ingekocht.
Subsidieaanvragen voor beschermd wonen zijn
toegekend aan de centrumgemeenten Deventer
en Almelo. Daarnaast is de begeleiding en
dagbesteding buiten de DBC verschoven naar
gemeentelijk niveau. Hiervoor zijn over 2015
afspraken gemaakt met de belangrijkste
gemeenten binnen het werkgebied van de
Dimence Groep.
Met de regio Deventer en Almelo zijn aparte
afspraken gemaakt voor de inloopfunctie ggz.
Voorheen werd daar vorm aan gegeven binnen
de AWBZ productieafspraak.
Jeugd GGZ
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop
van Jeugd GGZ door decentralisaties. In totaal
zijn met tien regionale transitie-arrangementen
(RTA’s) afspraken gemaakt. Binnen deze RTA’s
zijn de belangrijkste regio’s van het werkgebied
van Jeugd GGZ vertegenwoordigd. Met de
belangrijkste regio’s zijn afspraken gemaakt
over de Dubbel Diagnose (DD) Jeugd. Patiënten
van de DD Jeugd komen uit een grotere regio
dan het standaard werkgebied. Gedurende 2015
zijn
voor
meerdere
patiënten
declaratie
overeenkomsten gesloten, die buiten de regio’s
vallen waarmee de afspraken gemaakt zijn.
Afspraken vanuit de WLZ worden vanaf 2015
ingekocht via zorgkantoren. Dit betreffen
afspraken voor voormalige AWBZ patiënten.
Voor 2016 zijn de meeste overeenkomsten met
RTA’s geactualiseerd, waarbij in enkele gevallen
sprake is van fors lagere budgetten voor Jeugd
GGZ.

1.9.3

Treasury en financiering

Jaarlijks wordt voor treasury een jaarplan
opgesteld en ieder kwartaal wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt besproken in de
Treasury-commissie. Binnen de Dimence Groep
is een treasurystatuut van kracht en wordt
deelgenomen aan een treasurynetwerk.
Het verloop van de financiële positie wordt actief
bewaakt met behulp van een liquiditeitsprognose
en liquiditeitsoverzichten. Voor de ontwikkeling
van het liquiditeitssaldo en het werkkapitaal
wordt verwezen naar figuur 19 en 20.

De blauwe lijn in
ontwikkeling weer.

figuur

20

geeft

deze

Figuur 20, Ontwikkeling werkkapitaal

1.9.4

ICT

De huisbankier van de Dimence Groep is de
Rabobank. In mei 2014 is de kredietlimiet
verhoogd naar € 19 miljoen. Dit is terug te zien
in de rode lijn van figuur 19. Daarnaast is in
deze figuur zichtbaar dat het liquiditeitssaldo de
prognose volgt in 2015. Met uitzondering van
het laatste kwartaal, waarin het eindsaldo lager
is dan geprognosticeerd. In het laatste kwartaal
zijn de ontvangsten lager dan begroot, maar
vooral
de
uitgaven
waren
hoger
dan
geprognosticeerd. Het saldo blijft echter ver
boven de kredietlimiet. De resultaten van de
treasuryactiviteiten worden besproken in de
auditcommissie.

Het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het
bestuursbesluit over de herinrichting van de
ondersteunende diensten. Dit heeft invloed
gehad op de indeling van de afdeling
Informatisering & Automatisering. In 2015 is het
onderdeel Services ondergebracht bij de
afdeling. De naam van de dienst is om die
gewijzigd in Informatisering, Automatisering &
Services (hierna IA&S). Voor de periode 2015 –
2018 is een nieuw beleidsdocument opgesteld
met als naam: beschikbaar, beheersbaar en
veilig. De belangrijkste ICT-ontwikkelingen zijn
onderstaand toegelicht.

Figuur 19, Ontwikkeling liquiditeitssaldo

In maart 2015 is de locatie Westerdok in gebruik
genomen. Op deze locatie wordt gewerkt
volgens het Planetree concept. Er zijn relatief
veel innovatieve ICT en domotica toepassingen.
De belangrijkste toepassingen vanuit de ICT zijn
het
geïntegreerde
zorg-oproepsysteem,
personenalarmering en ontruimingssignalering in
combinatie met een private-GSM communicatie
oplossing.

ICT in nieuwbouw Westerdok Almelo

In 2015 heeft de Dimence Groep een aantal
langlopende leningen afgesloten. Hiermee zijn
nieuwbouwprojecten Westerdok en Lorna Wing
langdurig gefinancierd. Het betreft een geborgde
lening van € 18 miljoen in januari. Daarnaast is
in januari nog een ongeborgde lening afgesloten
van € 7,2 miljoen. De tweede ongeborgde lening
bedraagt € 10,2 miljoen en heeft een
stortingsdatum in maart.
Ten opzichte van 2014 is het werkkapitaal van
de Dimence Groep licht gestegen. Dit komt door
een grotere positie onderhanden werk.
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Dit is het eerste systeem op basis van PGSM dat
is gecertificeerd en door de brandweer
geaccepteerd. Daarnaast zijn er in Westerdok
aanmeldzuilen. Patiënten kunnen zich hierbij
aanmelden en zien waar zij de afspraak hebben.
De zorgverlener krijgt een melding wanneer een
patiënt zich heeft aangemeld. Op de achtergrond
worden
BSN
en
verzekeringsgegevens
gecontroleerd en eventueel bijgewerkt.
Verder zijn er in Westerdok flexwerkplekken. Op
iedere verdieping hangen overzichts-schermen
die laten zien waar beschikbare werkplekken
zijn. Via dit scherm kunnen ook medewerkers
gevonden worden.

Hervormingen langdurige zorg
Zoals reeds beschreven, is het afgelopen jaar
een
nieuwe
stelselwijziging
van
kracht
geworden. Hierbij gaat de overheid ervan uit dat
steeds meer zorg thuis wordt georganiseerd.
Voor Jeugd GGZ had deze wijziging grote
gevolgen. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor
de zorginkoop. Dit betekent dat andere
elektronische berichten tussen de Dimence
Groep en de betrokken gemeentes moest
worden geïmplementeerd. Voor het beheren van
de zorgcontracten met de gemeenten is op basis
van
Microsoft
CRM
een
aparte module
ontwikkeld.
Momenteel
is
er
landelijke
belangstelling voor deze module.
Doorontwikkeling van User

Overige ICT-ontwikkelingen
Voor de stichting Dimence is een online strategie
bepaald. Deze strategie vormt de basis voor de
nieuwe website die in april 2016 operationeel
wordt.
Mindfit, Dimence en Transfore hebben zich
aangesloten bij het landelijke verwijsportaal
Zorgdomein.
Voor de klinische patiënten kan laboratoriumonderzoek vanaf 2015 elektronisch aangevraagd
worden.
In 2015 is gestart met Office 365, waarbij
gewerkt wordt vanuit de cloud. Met Office 365 is
het mogelijk om gezamenlijk en gelijktijdig in
Office-bestanden te werken.

1.9.5

Routine Outcome Management

Zowel op functioneel als op technisch gebied is
User verder doorontwikkeld. De belangrijkste
veranderingen zijn:
Transfore is gestart met het EPD;
Zorgpaden zijn gedefinieerd binnen User;
De inrichting van de nieuwe gebruikersinterface User ALTA is gestart.

In 2015 heeft de Dimence Groep zich in
toenemende mate gericht op de oorspronkelijke
doelen van Routine Outcome Management
(ROM). Dit is het creëren van toegevoegde
waarde van ROM voor patiënt en behandelaar en
leren
van
de
behandel-uitkomsten
op
groepsniveau.

Doorontwikkeling Datawarehouse /
Management Informatie
Er is een dashboard voor verzekeraars opgezet
voor de verantwoording van de productie ten
opzichte van de afspraak per verzekeraar.
Op basis van de Materiële Controle 2013 zijn
controlepunten gedefinieerd. De informatie over
deze punten is verankerd in Datawarehouse.
Tenslotte zijn in het Datawarehouse diverse
rapportages ontwikkeld om het ROM proces te
kunnen monitoren en inhoudelijk naar de ROM
cijfers te kijken.

Bij het eerste doel gaat het concreet om het
direct gebruik van de uitkomsten van de ROMmeetinstrumenten tijdens de behandeling. In dit
kader heeft de vakgroep Sociale Wetenschappers
in
november
2015
een
symposium
georganiseerd met als titel: ‘ROM in de
behandelkamer, laat je inspireren!’.
Daarnaast heeft een behandelteam deelgenomen
aan het landelijke initiatief ‘Doorbraak ROM’. De
kennis en meetinstrumenten zijn vergroot. Ook
zijn goede stappen gezet in het doelgerichter
werken.

Informatiebeveiliging
Er is nieuwe hard- en software van Sophos in
gebruik genomen. De beveiliging tegen virussen
en malware blijft hiermee op niveau.
Daarnaast
is
een
externe
penetratietest
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de zwakke
punten in de netwerkbeveiliging van de Dimence
Groep.
Ook
zijn
beschikbaar
gestelde
webapplicaties en –pagina’s gecontroleerd.
Intern is een eerste aanzet gedaan om
informatiebeveiliging te auditen.
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De ervaringen van patiënten met ROM zijn in
kaart gebracht en ROM heeft een plaats
gekregen
in
de
behandelevaluaties.
De
resultaten zijn verschenen in de factsheet, dat
beschikbaar is voor alle teams.
Het tweede doel was het leren van de
behandeluitkomsten op groeps-, team- of
zorgpadniveau. Hiervoor is het rapport ROMBehandeluitkomsten in het Datawarehouse
verder ontwikkeld. Naast de gemiddelde
behandeluitkomst (delta T) zijn ook de
patiënttevredenheid, kostprijs en behandelduur
in één overzicht te raadplegen.

In dit kader heeft de Dimence Groep
deelgenomen aan een nieuwe benchmark pilot
van de Stichting Benchmark GGZ en aan dataanalyses binnen SynQuest. Op deze manier
wordt
gewerkt
richting
een
geestelijke
gezondheidszorg die in toenemende mate is
gebaseerd op ‘outcome’.
Naast voorgaande doelen is er blijvende
aandacht voor specifieke implementaties van
ROM. Bijvoorbeeld voor ROM binnen Mindfit en
Transfore, het gebruiksvriendelijker maken van
de vragenlijst voor de patiënt en het
toegankelijker maken van de ROM-resultaten
voor patiënt en behandelaar.
In 2015 is de norm voor de aan te leveren vooren nametingen ROM voor verzekeraars 50%.
Over 2015 is het gemiddelde ROM percentage
voor de gehele Dimence Groep 54,0%. Daarmee
is voldaan aan de door verzekeraars gestelde
norm. Figuur 21 geeft de ontwikkeling van het
ROM-percentage in heel 2015 weer. Het
afgelopen jaar is maandelijks de norm behaald.
Figuur 21, Ontwikkeling ROM-percentage
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1.9.6

Aanstelling geneesheer-directeur
Dimence Groep

Met ingang van 1 juli 2015 is de heer Jansen
aangesteld als geneesheer-directeur van de
Dimence Groep. De rol van geneesheer-directeur
wordt daarmee overgenomen van mevrouw van
der Wal, lid van de RvB.
De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg
vervangt binnenkort de huidige Wet BOPZ. De
nieuwe wet wil gedwongen behandeling van
mensen met psychische problemen minder
ingrijpend maken. Een belangrijk verschil met de
huidige wet is dat verplichte zorg straks ook
buiten een instelling kan worden opgelegd.
Een onderdeel van deze wet is de eis dat de
functie van geneesheer-directeur los staat van
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de organisatorische lijn in de organisatie.
Daarom is alvast besloten om de functie van
geneesheer-directeur los te koppelen van één
van de leden van de RvB. De geneesheerdirecteur is in dienst bij de Dimence-Groep en
werkzaam voor al haar stichtingen waar
verplichte ggz uitgevoerd wordt.
De
geneesheer-directeur
is
primair
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
verlening van de verplichte zorg onder de BOPZ
aan patiënten. Een belangrijk onderdeel van de
functie is het intern bespreekbaar maken van
zaken die van belang zijn voor goede
zorgverlening.

1.9.7

Vertegenwoordigers Dimence Groep

De raad van bestuur heeft een belangrijke rol in
het extern vertegenwoordigen van de Dimence
Groep. Zo wordt een actieve rol vervuld in de
branchevereniging van GGZ Nederland. De leden
van de raad van bestuur zijn lid van onder
andere de commissie Financiering & Bekostiging
en Zorgvisie & Normering.
Daarnaast dragen zij bij aan actuele thema’s
zoals patiëntveiligheid en de jaarrekeningproblematiek. Door de actieve deelname blijft de
Dimence Groep op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en kan indien noodzakelijk tijdig
bijsturen.
Verder zijn de raad van bestuur, directies en
managers actief betrokken bij een groot aantal
landelijke, regionale en lokale initiatieven. Deze
initiatieven zijn gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en
het bevorderen van samenwerking op lokaal en
regionaal gebied. Hieronder volgt een korte
toelichting op enkele initiatieven.
Redesigning Psychiatry
Toonaangevende
instellingen,
filosofen
en
wetenschappers werken samen om een visie
voor de geestelijke gezondheidszorg in 2030 te
ontwikkelen.
Herstel voor iedereen
Een groot aantal ggz-instellingen werkt samen
aan het realiseren van de doelstellingen zoals
verwoord in het document ‘Over de brug’.
‘Coalition of the willing’
Met een aantal ggz-instellingen wordt samen
opgetrokken met als doel het delen van kennis
en het verspreiden van best practices in de ggz.

Regionaal Overleg Acute Zorg
Aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
wordt deelgenomen voortvloeiend uit de
zorgparagraaf
van
de
Wet
Toelating
Zorginstellingen (WTZi). Door deze deelname
wordt gestreefd de kwaliteit van de acute zorg te
verbeteren
aan
de
hand
van
concrete
verbeteringsinitiatieven. Het doel is dat een
patiënt met een acute zorgvraag zo snel
mogelijk op de juiste plaats voor diagnostiek en
behandeling komt.
Overige deelnames
De Dimence Groep neemt deel aan het regionale
zorgnetwerken Zorg en Innovatie in Salland en
omgeving (ZiSo) en Regionaal Zorgnetwerk
Zwolle. Op ICT-gebied wordt deelgenomen aan
het netwerk IZIT.
Samenwerking vindt plaats op gemeentelijke en
regionale
schaal
in
sociale
wijkteams,
jeugdzorgverband en in bredere zin rond de
transformatie in het sociale domein.

1.9.8 Overige ontwikkelingen
Ingebruikname Westerdok
Zoals eerder is toegelicht, is op 2 maart 2015
Westerdok in gebruik genomen door de
stichtingen Jeugd GGZ, Mindfit, Transfore en
Dimence.
In Westerdok wordt hoogwaardige mensgerichte zorg geboden in een helende omgeving
met een gezonde organisatie. Het nieuwe zorgen
en werken is gebaseerd op het Planetreeconcept. Deze uitgangspunten zijn leidend
geweest voor de visie en de bouw van
Westerdok.
Winning Workplace Award
In 2015 won Westerdok de Winning Workplace
Award (WWA). Dit is een tweejaarlijkse
vastgoedprijs die wordt uitgereikt aan een
kantoorgebruiker
die
op
de
meest
vooruitstrevende en innovatieve manier invulling
geeft aan ontwikkelingen voor werkplekken en
werkstrategieën.
Bij deze editie van de award is specifiek
beoordeeld hoe huisvesting en de fysieke
werkplek
concreet
bijdragen
aan
de
doelstellingen van de organisatie.
Begin oktober kwam de vakjury op bezoek bij
Westerdok en was onder de indruk van de
mensgerichte zorg die in Westerdok geboden
wordt.
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Op 10 november vond de uitreiking van de WWA
plaats. Finalisten waren Deloitte, Uber en
Westerdok van de Dimence Groep. De jury
besloot unaniem de prijs aan Westerdok uit te
reiken. Paul van Rijn, Workplace Strategy bij
JLL: “Het is de Dimence Groep gelukt om in een
veelal proces gedreven sector een bottom-up
benadering te initiëren en haar organisatie in de
volle breedte te activeren om anders naar
zichzelf te kijken.
De jury definieert het succes als een optimale
interactie van de mensen met hun gebouwde
omgeving, waarbij de mens en het optimale
proces van zorgverlening leidend is. Dat de
mensen zowel medewerkers als patiënten
betreft, maakt het helemaal een prestatie van
formaat”.
Gulden Adelaar
Het
Specialistisch
Centrum
voor
Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) won in 2015
de tweejaarlijkse wetenschaps- en culturele prijs
van de gemeente Deventer, de Gulden Adelaar.
In 2016 wordt deze prijs uitgereikt aan de
persoon of instelling die de meest uitblinkende
prestatie heeft geleverd op het gebied van
beeldende kunsten, literatuur, muziek, toneel of
wetenschap.
Het SCOS ontvangt deze prijs vanwege haar
bijdrage aan de kennis over en de behandeling
van ontwikkelingsstoornissen. De kennis en
innovatieve inzichten over het ziektebeeld en de
behandeling worden door het SCOS op
verschillende manieren gedeeld. Ze geven
presentaties op (inter)nationale congressen,
bieden
promovendi
promotieplaatsen
en
verzorgen cursussen en bijscholingen. “Daarmee
draagt SCOS bij aan het vergroten van de
wetenschappelijke kennis over deze stoornis en
de toepassing ervan in de behandeling” aldus het
college van burgemeesters en wethouders.
Intensive Home Treatment
Op het gebied van Intensive Home Treatment
(hierna IHT) is stichting Dimence koploper. De
rol van voorzitter van het landelijk IHT
Platform wordt ingevuld door Bas van Wel,
directeur zorg.

Er zijn werkbezoeken gehouden voor de
verzekeraars. Tijdens deze werkbezoeken is
specifiek ingegaan op de inrichting van de
transmurale
keten
van
Dimence
Groep.
Algemeen wordt erkend dat de inrichting van de
transmurale keten bij de Dimence Groep als de
best practice kan worden gezien.
Reorganisatie Dimence Groep en Dimence
In 2015 is gestart met de reorganisatie binnen
de Dimence Groep en Dimence. Hierdoor
ontstaat er onder andere binnen de afdelingen
Vastgoed, Logistiek & Servicerecepties en Inkoop
boventalligheid.
Daarnaast is de samenstelling van diverse teams
gewijzigd, moesten medewerkers van werkplek
veranderen en kregen teams te maken met een
nieuwe leidinggevende. In 2016 wordt de
reorganisatie verder uitgevoerd.
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Binnen
Dimence
vinden
personele
verschuivingen plaats binnen drie regio’s, zodat
de aanwezige personele bezetting in lijn is met
de
benodigde
bezetting.
Het
aantal
personeelsleden dat boventallig verklaard is, is
lager dan verwacht. Dit komt onder andere door
natuurlijk verloop, het afbouwen van tijdelijke
contracten en door de flexibiliteit van
medewerkers die bereid waren om elders
binnen de Dimence Groep aan de slag te gaan.

1.10 Veranderingen in 2015
1.10.1 Transitie jeugdwet

1.10.2 Stichting Impluz

De Jeugdwet is per 1 januari 2015 ingevoerd.
Met deze nieuwe wet zijn de gemeenten
verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp.
De transitie van de jeugdzorg is daar een
onderdeel van. Per 1 januari 2015 is de
jeugdzorg overgegaan naar de gemeenten. Om
in te spelen op de veranderende wet- en
regelgeving is Stichting Jeugd GGZ (hierna
Jeugd GGZ) opgericht.

Impluz is de nieuwe, energieke stichting van de
Dimence Groep. De stichting richt zich op
innovatieve
projecten
en
ideeën
van
medewerkers.

Jeugd GGZ biedt gespecialiseerde ggz en
generalistische basis ggz. De visie van Jeugd
GGZ is dat zij er voor kinderen zijn met
psychiatrische problemen en hun omgeving.
Daarbij houdt Jeugd GGZ zich bezig met de
geestelijke gezondheid van kinderen en
jongeren. Ook wordt gekeken naar zijn of haar
omgeving, dus naar het leven thuis, op school
en met leeftijdsgenoten.
Het streven is dat problemen verdwijnen,
verminderen of beter hanteerbaar worden in
het dagelijks leven.
Het werkgebied van Jeugd GGZ omvat het
gehele gebied van de Dimence Groep. Zo
kunnen patiënten en cliënten van alle leeftijden
bij de Dimence Groep terecht.
Verder is Jeugd GGZ organisatorisch gekoppeld
aan De Kern. Hiermee krijgt Jeugd GGZ een
gezicht naar de gemeenten. Daarnaast laten
beide stichtingen zien een goed ketenaanbod te
ontwikkelen en presenteren aan de gemeenten.
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Het idee voor deze stichting is ontstaan
doordat de veranderende samenleving vraagt
om
innovatie.
Daarom
ontwikkelt
en
organiseert Impluz vernieuwende projecten en
producten die mensen sterker maken en
steunen waar dat nodig is. Binnen de huidige
samenleving wordt steeds meer van mensen
verwacht dat zij zelf hun weg vinden, keuzes
maken en oplossingen vinden.
Binnen de Dimence Groep is Impluz de plek
voor innovatie van de stichtingen. Ideeën
worden projecten en geslaagde projecten
worden regulier werk.
Ideeën voor Impluz komen voornamelijk vanuit
de stichtingen WijZ, De Kern en Jeugd GGZ. De
denkkracht van professionals, vrijwilligers,
patiënten en deelnemers staat daarbij centraal.
De hands on mentaliteit, deskundigheid en
grote betrokkenheid van de mensen maakt het
mogelijk om signalen op te pikken. Deze
kunnen verder ontwikkeld, onderzocht en
eventueel geïmplementeerd worden.

1.11 Toekomstparagraaf
Duurzame samenwerking SWiK
In 2015 is gestart met een duurzame
samenwerking met Stichting Welzijn in Kampen
(SWiK), welke voortkomt uit een jarenlange
samenwerking met Stichting De Kern. In 2015
wordt de samenwerking bevestigd met het
ondertekenen van een intentieverklaring.
SWiK verbindt burgers en organisaties zodat
mensen in staat zijn zich zo zelfstandig
mogelijk te redden en ontplooien. De afgelopen
jaren heeft SWiK een stevige omslag gemaakt,
waardoor een brede Welzijnsorganisatie voor
de gemeente Kampen is ontstaan.
Met de samenwerking wil de Dimence Groep
haar
welzijnswerkzaamheden
binnen
het
werkgebied verbeteren. Deze samenwerking
heeft geen effect op het resultaat, vermogen of
balanstotaal van de Dimence Groep.
Verdere vormgeving aan herinrichting
ondersteunende diensten Dimence Groep
Zoals eerder toegelicht is, is de Dimence Groep
in 2015 gestart met de herinrichting van de
ondersteunende diensten. Hierbij worden de
zeven diensten teruggebracht naar vier
diensten. In 2016 wordt verder vorm gegeven
aan de herinrichting.
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Een onderdeel van de herinrichting is het
versterken van de samenwerking tussen de
vier diensten. Daarnaast wordt per dienst
vastgesteld hoe de inrichting van de diensten
en de functies eruit komt te zien. Ook wordt
ruimte gecreëerd voor de overgang van de
facilitaire functies naar de andere diensten.
Inrichting deelmarkten Stichting Dimence
Het afgelopen jaar is een wijziging doorgevoerd
in de organisatiestructuur van stichting
Dimence, zoals eerder beschreven is. In plaats
van regio’s wordt er nu op deelmarkten
gestuurd.
Stichting Dimence heeft de ambitie om het
primair proces zo in te richten dat de patiënt
optimaal gefaciliteerd wordt. Om die reden
wordt in 2016 verder gekeken naar het
optimaliseren van de samenwerking binnen en
tussen
de
deelmarkten.
Enkel
in
gezamenlijkheid
bieden
de
deelmarkten
meerwaarde voor stichting Dimence en
daarmee voor de Dimence Groep.

Bijlage 1 Organogram
Figuur 22, Organogram Dimence Groep
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Bijlage 2 Samenstelling en nevenfuncties raad van toezicht
Tabel 15, Samenstelling en nevenfuncties raad van toezicht

Naam en functie

Nevenfuncties in 2015

Dhr. drs. L.C. Bruggeman

Beroep: gepensioneerd

Lid
Lid C ie Kwaliteit en Veiligheid
Beroep: gespensioneerd

Voorzitter MC A Gemini Groep
Voorzitter raad van commissarissen Groningen Seaports N.V.
Vice-voorzitter raad van toezicht Wageningen University and Research (WUR)
Lid raad van commissarissen Maastricht Health C ampus B.V.
Voorzitter bestuur Noorderzon Festival
Advieswerkzaamheden

Dhr. drs. J.J. Haringsma RA Beroep: eigenaar Haringsma Financieel Management
Lid
Lid auditcommissie

Lid raad van toezicht C osis, Assen
Lid raad van commissarissen F.C . Groningen B.V.
Docent / examinator Advanced Auditing Nivra / Nyenrode

Dhr. drs. F.A. van Kesteren Beroep: gepensioneerd
Voorzitter
Lid presidium

C ommissaris Advisie Holding B.V.
Lid raad van toezicht Martini Ziekenhuis
Voorzitter raad van commissarissen Matchcare B.V.
Directeur Ludershof B.V.
Voorzitter ondernemingskring Zwartsluis

Dhr. drs. J.J.P. Reintjes

Beroep: gepensioneerd

Lid
Lid auditcommissie

Lid raad van commissarissen Sallcon B.V., Deventer
Voorzitter Geert Groote Huis, Deventer

Dhr. drs. S.A. Terpstra

Beroep: voorzitter college van bestuur C SG Reggesteyn

Vice-voorzitter
Lid presidium
Zetel binnen RvT: op
voordracht van de OR

Voorzitter Kring Noord (periodiek overleg C hristelijke Scholen Noord Nederland)
Kerndocent leergang "excelleren in onderwijsbestuur" AOG
School of Management, Groningen
Lid stuurgroep Project Tech Your Future
Voorzitter stuurgroep Twents Meesterschap Universiteit

Mw. drs. G. Wallinga
Lid
Lid C ie Kwaliteit en Veiligheid
Zetel binnen RvT: op
voordracht van C C R

Beroep: Manager Verpleging en Verzorging stichting Icare
Lid Raad van Advies voor de opleiding Toegepaste Gerontologie, C hr.
Hogeschool Windesheim, Zwolle
Lid beoordelingscommissie Gezond Gebruik Geneesmiddelen ZonMW
Lid Themagroep 'Verbinding Praktijk en Onderwijs', Bachelor of Nursing 2020,
Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV)
Voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Verpleegkundigen
Maatschappij en Gezondheid
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Tabel 16, Jaar van benoeming en aftreden leden raad van toezicht
Naam

Jaar benoeming

Jaar aftreden

2012
2004
2005
2007
2006
2015

2020
2015
2016
2017
2016
2023

Dhr. drs. L.C . Bruggeman
Dhr. drs. F.A. van Kesteren
Dhr. drs. J.J.P. Reintjes
Dhr. drs. S.A. Terpstra
Mw. drs. G. Wallinga
Dhr. drs. J.J. Haringsma RA

Zoals in paragraaf 1.4.2 is toegelicht, wijkt de

In dat geval bestaat de mogelijkheid de

Dimence Groep voor zittende leden van de

zittingstermijn met een periode van maximaal

raad van toezicht af van de Governance Code:

vier jaar te verlengen. Hiertoe zijn van een

vanaf 2009 worden nieuw te benoemen leden

aantal leden de zittingstermijnen verlengd. In

van de raad van toezicht benoemd voor een

het kader van de Governance Code zijn alle

periode van vier jaar, met de mogelijkheid

leden op 31 mei 2008 benoemd in de raad

van herbenoeming voor nog één periode van

van toezicht van de Dimence Groep, met

vier jaar. Voor zittende leden geldt dit in

uitzondering van de heer Bruggeman die in

principe ook, tenzij er sprake is van risico’s

2012 en dhr. Haringsma die in 2015 is

voor de continuïteit van toezicht.

toegetreden.

37 | Bijlagen

Bijlage 3 Nevenfuncties raad van bestuur
Tabel 17, Nevenfuncties raad van bestuur

Naam

Nevenfuncties in 2015

Dhr. drs. E. Klunder

Lid Raad van Advies Zorgkantoor Zwolle
Lid Raad van Advies Zorgkantoor Midden-IJssel
Bestuursvoorzitter Stichting Zorg en Innovatie in Salland e.o.
Lid raad van commissarissen IZIT B.V.
Lid Stichtingsbestuur Postacademische PSY-Opleidingen
Lid Adviescommissie C ARE Nza
Lid C ommissie Financiering & Bekostiging GGZ Nederland
Lid Vereniging van Eigenaren Parkmanagement Rielerenk
Lid raad van toezicht De Ambelt

Mw. Drs. H.I.C. van der Wal Lid raad van toezicht Zorggroep Groningen
Lid bestuur NVZD (Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg) en
Psychiater
voorzitter Kwaliteitscommissie NVZD
Lid werkgroep 41 (intervisiegroep bestuurders GGZ-instellingen)
Lid C ommissie Zorgvisie en Normering van GGZ Nederland
Bestuurslid OOR Psychiatrie N&O-Nederland
Lid Raad van Advies Saxion Hogeschool
Lid werkveldcommissie Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS)
Universiteit Twente
Lid stuurgroep Rob Giel Onderzoekcentrum
Lid C ollege Geneeskundig Specialisten
Bestuurslid Elisabethfonds
Voorzitter Kernteam Autisme Kennisnetwerk Overijssel
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2.1.1 Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

2
3

135.377.186
239.424
135.616.610

135.405.186
547.686
135.952.872

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

4
5
6
7
9

189.785
13.619.005
1.033.392
28.795.950
10.664.999
54.303.131

232.248
13.628.223
0
26.495.760
8.817.848
49.174.079

189.919.741

185.126.951

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1.605.562
2.896.039
23.032.380
17.548.633
45.082.614

1.605.562
3.035.868
21.766.976
13.512.774
39.921.180

ACTIVA

Totaal activa

Ref.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

5.426.906

5.313.848

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

12

80.271.881

46.314.573

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva

6
13

0
59.138.340

272.410
93.304.940

189.919.741

185.126.951

Totaal passiva
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2.1.2 Resultatenrekening over 2015
Ref.

2015
€

2014
€

Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

16

167.984.735

156.133.767

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg)

17

3.517.309

3.966.393

Overige bedrijfsopbrengsten

18

8.863.686

6.830.181

180.365.730

166.930.341

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

134.033.632

121.047.610

Afschrijvingen vaste activa

20

8.520.498

7.389.734

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

21

1.208.687

1.079.000

Overige bedrijfskosten

23

28.510.856

31.923.392

172.273.673

161.439.736

8.092.057

5.490.605

-2.930.623

-3.091.057

5.161.434

2.399.548

2015
€

2014
€

-122.883
-16.946
1.258.407
6.997
4.035.859

-142.126
-16.713
562.885
0
1.995.502

5.161.434

2.399.548

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

24

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking:
Specialistische centra
Garantiesalarissen De Tender
Bestemmingsfonds AWBZ/WLZ
Organisatieontwikkeling
Overige reserves
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2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
2015
€

2014
€

8.092.057

5.490.605

8.520.498
1.208.687
641.354
113.058
10.483.597

7.389.734
1.079.000
0
-948.953
7.519.781

42.463
-3.848.219
1.557.247
-1.305.802
-5.491.263
-9.045.574

274.180
5.108.304
-7.298.656
-2.613.177
11.459.754
6.930.405

9.530.080

19.940.791

214.021
-3.144.644
-2.930.623

86.357
-3.177.414
-3.091.057

6.599.457

16.849.734

Investeringen materiële vaste activa
Desinvestering materiële vaste activa
Overige mutaties in financiële vaste activa

-10.208.728
507.543
-333.092

-21.267.101
250.697
-74.766

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-10.034.277

-21.091.170

Nieuw opgenomen leningen
Aflossingen langlopende schulden
Vermogensstortingen
Schulden aan kredietinstellingen

40.400.000
-3.609.640
0
-31.508.389

0
-6.617.613
367.895
17.327.557

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.281.971

11.077.839

Mutatie geldmiddelen

1.847.151

6.836.403

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- bijzondere waardevermindering
- bijzondere waardevermindering financiële vaste activa
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk - overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina | 44

Geconsolideerde jaarrekening 2015 Stichting Dimence Groep
_______________________________________________________________________________________________________________
2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.1 Algemeen
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Stichting Dimence Groep en haar
verbonden stichtingen kennen een goede samenwerkingsgeschiedenis met vele financiers. Met diverse financiers
(zorgverzekeraars, zorgkantoren, justitie en gemeenten) is Stichting Dimence Groep voortdurend in gesprek in het kader
van de financiering van de zorgactiviteiten voor het komende jaar/komende jaren. Stichting Dimence Groep kent geen
liquiditeitsproblemen en deze worden voor de komende periode ook niet verwacht.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met
uitzondering van het volgende:
De presentatie van het eigen vermogen in de balans met inbegrip van de vergelijkende cijfers is aangepast aan
het gewijzigde model van de Richtlijn 655 Gezondheidszorg. Naar onze mening geeft de nieuwe presentatie beter
inzicht in de herkomst en aard van de opbrengsten. Deze stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat,
vermogen en ratio's.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn stichtingen opgenomen die tot de groep behoren. Deze groepsmaatschappijen
betreffen rechtspersonen waarin Stichting Dimence Groep direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele
activiteiten kan beheersen.

Kapitaal
belang
• Stichting Dimence Groep, Deventer
• Stichting Dimence, Deventer
• De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Zwolle
• Stichting Wijz, Zwolle
• Stichting Transfore, Deventer
• Stichting Mindfit, Deventer
• Stichting Jeugd GGZ, Deventer
• Stichting Impluz, Deventer (voorheen Stichting E. van Thuringen)
Totaal

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Eigen
vermogen
€
36.164.988
6.988.026
654.163
170.841
1.616.026
-446.542
-57.409
-7.479
45.082.614

Resultaat
2015
€
0
4.822.584
138.955
32.358
678.967
-446.542
-57.409
-7.479
5.161.434

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing
van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Dimence Groep.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de
toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Er hebben zich geen transacties met
verbonden partijen voorgedaan met niet-zakelijke grondslag.
De stichting heeft de volgende deelnemingen niet betrokken in de consolidatie in verband met het ontbreken van
overheersende zeggenschap:
Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V., Almelo (Stichting Mindfit: 51%)
Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V., Deventer (Stichting Dimence Groep: 51%)
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2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten
in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen,
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, danwel is er gekeken naar
resterend gebruik en restwaarde en daarom is op onderdelen een versnelde afschrijving toegepast. Op bedrijfsterreinen
en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover
subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn
deze in mindering gebracht op de investeringen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval
verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de FIFO methode, indien noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.
Onderhanden projecten uit hoofde van DB(B)C's / DBC-zorgproducten
De onderhanden projecten uit hoofde van DB(B)C's en DB(B)C-zorgproducten worden gewaardeerd tegen de gemiddelde
opbrengstwaarde van de DB(B)C, waarop indien nodig een voorziening voor lagere opbrengstwaarde in mindering wordt
gebracht. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de
DB(B)C's die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn
van verzekeraars en gemeenten in mindering gebracht.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien bij de verstrekking van leningen sprake is van agio of disagio, wordt dit gedurende de
looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook
transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het
resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en
direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Alle overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Een voorziening wordt getroffen op de overige
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de Stichting Dimence Groep.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten. De voorzieningen worden, daar waar van toepassing, gewaardeerd tegen contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde
disconteringsvoet is 2,28% (2014: 2,28%).
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.
Voorziening jubileumverplichtingen:
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, en diverse, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Voorziening levensfase budget (toerekening aan jaren):
De voorziening levensfase budget (LFB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de
overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfase budget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren LFB-uren. De berekening is
gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voorziening langdurig zieken:
De voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor kosten voor medewerkers die gedurende het resterende
dienstverband naar verwachting niet zullen herstellen. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
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2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Dimence Groep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Dimence Groep betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een
gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In april 2016 bedroeg de dekkingsgraad
94,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen
12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Dimence Groep heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting Dimence Groep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de Dimence Groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de Dimence Groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.
Subsidies ter compensatie van de Dimence Groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-enverliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
Toelichting omzetverantwoording in de jaarrekening 2015 van Stichting Jeugd GGZ
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft Stichting Dimence Groep de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de
transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de
zorgverzekeraars naar de gemeenten ('decentralisatie')
Als gevolg van deze decentralisatie is er voor 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden.
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening
voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van
instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van Stichting Dimence Groep en verwerkt in de
jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten
grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden
(tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering en het gehanteerde
uurtarief voor het onderhanden werk).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening respectievelijk landelijke verantwoording van de zorg aan alle
gemeenten waar Stichting Dimence Groep een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol.
Niet alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan
worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend,
echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening
waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in
2016 of later.
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2.1.4.4 Marktrisico
Rente- en kasstroomrisico
Stichting Dimence Groep loopt renterisico over rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Dimence Groep risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Dimence Groep
risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
Met betrekking tot bepaalde langlopende schulden heeft Stichting Dimence Groep renteswaps gecontracteerd, zodat zij
variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt.
2.1.4.5 Financiële instrumenten
Financiële instrumenten
In de jaarrekening van Stichting Dimence Groep zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:
financiële vaste activa, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende
schulden en overlopende passiva. Deze worden per categorie toegelicht in de jaarrekening.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze
worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en
risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met
dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het
gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
resultatenrekening.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste waardering worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet
worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Stichting Dimence Groep maakt gebruik van renteswaps om de rentevariabiliteit van de opgenomen leningen af te
dekken. Hierbij wordt kostprijshedge-accounting toegepast. Op het moment van aangaan van de hegde relatie wordt dit
gedocumenteerd. Door middel van een test wordt periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld. Dit gebeurt
door de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in de hedge relatie met elkaar te
vergelijken. Stichting Dimence Groep hanteert voor deze vergelijking de volgende kritische kenmerken: omvang,
looptijd, afgedekt risico en de wijze van afrekening. Indien de kritische kenmerken aan elkaar gelijk zijn is er geen
sprake van ineffectiviteit. Wanneer de kritische kenmerken afwijken is er sprake (geweest) van ineffectiviteit. In dat
geval wordt de mate van ineffectiviteit vastgesteld door de verandering in de reële waarde van het afdekkingsinstrument
te vergelijken met de verandering in reële waarde van de afgedekte positie. Indien sprake is van een cumulatief verlies
op de hedgerelatie over de periode vanaf eerste verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan balansdatum, wordt
deze ineffectiviteit (het verlies) direct in de resultatenrekening verwerkt.
Bij de toetsing van de kritische kenmerken van de lening en de derivaten verwacht Stichting Dimence Groep dat deze
effectief zijn tot het einde van de looptijd van de derivaten. De verwachting is dat de te betalen kasstromen (afgedekte
positie) minimaal even groot zijn als de te ontvangen kasstromen van de derivaten (afdekkingsinstrument). Om deze
reden zijn de waarden van de swaps niet in de balans en resultatenrekening verwerkt.
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2.1.4.6 Toelichting met betrekking tot de omzetverantwoording
Onzekerheden omzetverantwoording ten gevolge van sectorontwikkelingen 2008-2015
Bij het bepalen van de DBC-omzet voor schadelastjaar 2013, 2014 en 2015 heeft Stichting Dimence Groep de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen.
Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestelijke gezondheidzorg prestatiebekostiging ingevoerd op basis van de
DBCsystematiek. In de periode 2008 tot en met 2012 is reeds gebruik gemaakt van de DBC systematiek voor de incasso
van het budget, maar vanaf 2013 zijn de DBC's ook bepalend voor de omzet in de jaarrekening. De systematiek kende
inherente beperkingen waardoor in de periode 2008 tot en met 2012 geen goedkeurende verklaringen bij de DBC
verantwoordingen konden worden verstrekt. Door de invoering van prestatiebekostiging in 2013 heeft dat ook geleid tot
verklaringen met beperkingen bij de jaarrekeningen 2013 van GGZ instellingen, ook van Stichting Dimence Groep.
Deze generieke landelijke risico's en onduidelijkheden zijn voor een belangrijk deel geadresseerd in het door de sector
breed overeengekomen en door Stichting Dimence Groep specifiek uitgevoerde zelfonderzoek (schadejaar 2013, 2014
en 2015) welke de onderwerpen bevat zoals uitgewerkt in:
1. Het 'Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve GGZ naar aanleiding van de NBA
audit alert 32' d.d. 1 december 2014 (hierna: Plan van aanpak GGZ) voor wat betreft hoofbehandelaarschap en
verwijsregistratie.
2. De 27 controlepunten (inclusief hoofbehandelaarschap en verwijsregistratie) zoals opgenomen in het Controleplan
'Onderzoek controles cGGZ 2013' opgesteld door de Nederlandse Zorgverzekeraars voor wat betreft de formele en
materiele controles van zorgverzekeraars; aangevuld met de actuele inzichten ten aanzien van de controlepunten, voor
schadelastjaar 2014 en 2015.
De in het voornoemde controleplan opgenomen overeenstemming tussen zorgverzekeraars om een 'coördinerend'
zorgverzekeraar te benoemen, die de uitkomsten van het self-assessment zal beoordelen en namens de
zorgverzekeraars afspraken kan maken over de te crediteren bedragen naar aanleiding van het self-assessment is
tevens een belangrijke bijdrage aan de afronding voor een schadelastjaar. De afwikkeling van schadejaar 2013 moet
nog definitief plaatsvinden, maar er is al wel definitieve overeenkomst met de coördinerend zorgverzekeraar. Stichting
Dimence Groep verwacht derhalve geen aanvullende (materiële) correcties.
Het voortschrijdend inzicht omtrent gepast gebruik (of liever: stand van wetenschap en praktijk, en cliënt is
redelijkerwijs aangewezen op de zorg) is een punt van aandacht in de omzetverantwoording over schadelastjaar 2013,
2014 en 2015 geweest. In het overleg met de coördinerend verzekeraar is dit punt aan de orde geweest en volgens het
controleplan is vastgesteld dat over de controles omtrent gepast gebruik nader overleg zal plaatsvinden tussen
zorgverzekeraars en de branche, die naar de toekomst hun effect zullen krijgen. Overigens heeft Stichting Dimence
Groep, gezien de beschikbare zorgprogrammering, zorgpaden en zorgprotocollen, gezien de ontwikkelingen ten aanzien
van ambulantisering en gezien de benchmarking van de dbc-prijzen naar stoornissen, aan dit onderwerp frequent
aandacht besteed, zowel bij de sturing als bij de verantwoording van de geleverde zorg. De verwachting is dat dit geen
materiele impact zal krijgen.
De aard en de opzet van de regelgeving met betrekking tot de curatieve GGZ en basis GGZ kent onzekerheden, die
inherent zijn aan de inrichting van de GGZ-sector in Nederland en daarmee inherent aan het leveren van de GGZ zorg
door Stichting Dimence Groep. Deze onzekerheden worden op basis van ervaring, van relevante informatie van derden
(waaronder benchmarking) en door diverse manieren van afstemmingsoverleggen binnen de sector en meer specifiek
met verzekeraars door Stichting Dimence Groep uitgewerkt door middel van schattingen bij de verantwoording van de
omzet. De bijzonderheden in de omzetverantwoording zijn onderstaand toegelicht.
Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2015, bestaande uit onder meer schadelastjaar 2014 en 2015
Stichting Dimence Groep heeft de ZvW-omzet en daarbij behorende balansposten (zoals voor alle balansposten geldt)
naar beste weten bepaald en daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en bijzonderheden die
landelijk een rol spelen en ook bij Stichting Dimence Groep van toepassing zijn.
Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2015 van Stichting Dimence Groep toegelicht:
Zelfonderzoek schadejaar 2013 en schadelastjaar 2014 (tot en met 31 december 2014)
Stichting Dimence Groep heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 2013 zoals beschreven in het Plan van aanpak GGz
en controlepunten ZN uitgevoerd en heeft het zelfonderzoek ook uitgevoerd op alle in 2014 geopende dbc's (rekening
houdend met de wijzigingen in de regelgeving voor 2014). De uitkomsten van het zelfonderzoek zijn in detail vastgelegd
en worden gerapporteerd aan de (coördinerende) zorgverzekeraar(s). Eventuele onduidelijkheden ten aanzien van de
uitkomsten van het zelfonderzoek worden afgestemd met de zorgverzekeraars. De definitieve afwikkeling van
schadelastjaar 2013 moet nog plaatsvinden, maar er is al wel definitieve overeenkomst met de coördinerend
zorgverzekeraar.
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Zelfonderzoek schadejaar 2014 en schadelastjaar 2015 (tot en met 31 december 2015)
Stichting Dimence Groep heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 2014 en 2015 in lijn met het Plan van aanpak GGZ
en controlepunten ZN uitgevoerd, aangevuld met de actuele inzichten en controlepunten, en heeft het zelfonderzoek ook
uitgevoerd op alle in 2015 geopende dbc's (rekening houdend met de wijzigingen in de regelgeving voor 2015). De
uitkomsten van het zelfonderzoek worden in detail vastgelegd en gerapporteerd aan de (coördinerende) zorgverzekeraar
(s). Eventuele onduidelijkheden ten aanzien van de uitkomsten van het zelfonderzoek worden afgestemd met de
zorgverzekeraars. De belangrijkste punten waar interpretatieverschillen in kunnen bestaan, zijn inmiddels mondeling
besproken.
In een vierdaagse sessie vanaf 13 juni 2016 tussen vertegenwoordigers van GGZ-instellingen en zorgverzekeraars
(waarbij tevens de NZa en het ministerie van VWS betrokken waren) zijn afspraken gemaakt over de controles 2014 en
de aanpak voor de controles over de jaren 2015, 2016 en 2017. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over
gezamenlijke uitgangspunten, gepast gebruik en er zijn inhoudelijke verbeteringen van controlepunten doorgevoerd.
Ook is het aantal deelwaarnemingen ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel sterk omlaag gebracht en ligt er een
procesafspraak voor de afrekening.
Voor 2015 en verder is de afspraak om risico gestuurd te controleren en controlepunten te laten vervallen voor
zorgaanbieders die een goed resultaat 2014 hebben gehaald. Daarmee kunnen de controles per zorgaanbieder ten
opzichte van 2014 verminderen. Voor 2017 wordt de slag gemaakt naar minder regels en wordt gezamenlijk
opgetrokken om het systeem dat tot deze regels leidt ter discussie te stellen.
Vanwege het vergevorderde stadium van Horizontaal Toezicht tussen Stichting Dimence Groep en zorgverzekeraars in
combinatie met bovenstaand bestuur akkoord gesloten tijdens de vierdaagse sessie is de verwachting dat afwikkeling
van voorgaande schadejaren alsmede toekomstige schadejaren sneller en efficiënter zal verlopen.
Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken
Stichting Dimence Groep heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar die van invloed kunnen zijn
op het totale schadelastplafond voor schadejaar 2014 en 2015. De plafonds verschillen per zorgverzekeraar en zijn
afhankelijk van een aantal factoren. De betreffende factoren worden door Stichting Dimence Groep in een
prognosemodel opgenomen, gebaseerd op het historische seizoenspatroon. Op basis van dit seizoenspatroon enerzijds
en op basis van de sturing van de variabelen die in de plafonds worden genoemd anderzijds, is eventuele overproductie
boven de plafonds gekwantificeerd in deze jaarrekening en in mindering gebracht op de omzet.
Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de bepaling van de
opbrengstverantwoording 2014 en 2015 in lijn met de Handreiking GGZ 2013 en voortbordurend op deze Handreiking
en rekening houdend met de veranderingen in regelgeving met betrekking tot 2014 en 2015.
De waardering van het Onderhanden werk DBC in relatie tot contractafspraken, in de registratie en waardering.
Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2015 verwijzen wij naar de
toelichting op de post onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen terzake.
Het bedrag dat voortvloeit uit de overgangsregeling NHC, zoals opgenomen in de omzet 2015 en waarvan goedkeuring
door de NZa van het door Stichting Dimence Groep berekende bedrag nog niet heeft plaatsgevonden
Stichting Dimence Groep heeft de berekening van de vergoeding uit hoofde van deze regeling gemaakt in lijn met de
beleidsregels en nadere aanwijzingen terzake en gaat uit van definitieve vaststelling en verrekening van de huidige
opgenomen positie. De wijze van berekening van deze (en dergelijke) nacalculatie-posten kent een bestendige
gedragslijn.
Afsluitend
De bijzonderheden bij de hiervoor genoemde factoren versterken en mitigeren elkaar. Deze factoren worden in de
handreiking omzetbepaling curatieve GGZ 2013 en de hierboven opgenomen toelichting behandeld. Stichting Dimence
Groep heeft de handreiking gevolgd en heeft in het verlengde daarvan aanvullende controles en monitoring uitgewerkt;
de in deze jaarrekening 2015 uitgewerkte en onderbouwde schattingen kunnen echter in de realisatie toch afwijken. De
uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met en kunnen afwijken van de in deze jaarrekening
opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

120.441.278
8.279.843
6.238.422
417.643

87.813.799
8.332.453
5.261.198
33.997.736

Totaal materiële vaste activa

135.377.186

135.405.186

2015
€

2014
€

135.405.186

122.857.516

10.208.728
8.520.498
1.208.687
507.543

21.267.101
7.389.734
1.079.000
250.697

Boekwaarde per 31 december:

135.377.186

135.405.186

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

198.850.960
63.473.774

192.123.058
56.717.872

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari:
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar
2.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa. In 2.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en
gereedgekomen projecten is een overzicht opgenomen van de onderhanden projecten.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Voorziening vorderingen op deelnemingen
Overige vorderingen
Aanloopkosten

37.511
0
0
129.006
72.907

21.380
582.000
-291.000
153.965
81.341

Totaal Financiële vaste activa

239.424

547.686

De specificatie is als volgt:

2015
€

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari:

547.686

Bij: kapitaalstorting
Bij: verstrekking lening
Af: waardeverminderingen
Af: afschrijvingen aanloopkosten

25.526
316.000
641.354
8.434

Boekwaarde per 31 december:

239.424

Toelichting:
Deelnemingen:
Door de toevoeging van INTEND B.V. aan Stichting Mindfit is de deelneming binnen Stichting Dimence Groep
afgeboekt en niet meer opgenomen in de balans eind 2015. Het resterende saldo bestaat uit de deelnemingen
Geïntregeerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V., de Praktijkondesteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V. en
IZIT.NL B.V. De resultaten van 2015 zijn nog niet vastgesteld en daarmee nog niet verwerkt in de waardering
van de deelnemingen.
Vorderingen op deelnemingen / Voorziening vorderingen op deelnemingen:
Door de toevoeging van INTEND B.V. aan Stichting Mindfit is de vordering op deelnemingen binnen Stichting
Dimence Groep afgeboekt en niet meer opgenomen in de balans eind 2015.
Overige vorderingen:
In 2015 heeft er een agiostorting van € 25.000 plaatsgevonden in B.V. IZIT NL. Hier tegenover staat een daling
door de afboeking van INTEND B.V. van € 50.000.
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ACTIVA

Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Verschaft Kapitaalbe-

Eigen

kapitaal
€

vermogen Resultaat
€
€

lang (in %)

Rechtstreekse kapitaalbelangen>=20%

Kapitaalbelangen:
Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen
Almelo e.o. B.V., Almelo

Geïntregreerde 1e lijns GGzorg regio
Deventer B.V., Deventer

9.709

51.00%

50.052

8.944

9.180

51.00%

17.618

-60

Toelichting:
De Praktijkondersteuning GGZ Huisartsen Almelo e.o. B.V. is in 2011 opgericht. De kapitaalstorting heeft in 2011
plaatsgevonden, Stichting Mindfit heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg voor
mensen met psychische en psychosociale klachten.
De Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. is in 2012 opgericht. De kapitaalstorting heeft in 2012
plaatsgevonden, Stichting Dimence Groep heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg
voor mensen met psychische en psychosociale klachten.
In 2004 bundelden diverse zorgpartijen uit Twente en de Achterhoek de krachten samen in de vereniging IC T
C onnectie Zorg Twente (icZt). Hieruit is in 2008 de B.V. IZIT.NL ontstaan als uitvoeringsorganisatie van de
vereniging. In 2011 heeft de vereniging haar aandelen overgedragen aan zes zorginstellingen: C arint Reggeland
Groep, De Twentse Zorgcentra, Stichting Dimence Groep, Livio, Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep
Twente. Stichting Dimence Groep heeft 5,4% ingebracht.

4. Voorraden
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Voorraden

189.785

232.248

Totaal voorraden

189.785

232.248

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In 2014 is een nieuw softwareprogramma Exact Intercompany Logistics in gebruik genomen. Dit is een logistiek
pakket waarin de voorraad wordt geregistreerd. De voorraad is hiermee aangesloten.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

5. Onderhanden projecten
De specificatie is als volgt:

Onderhanden projecten SGGZ
Onderhanden projecten BGGZ
Onderhanden projecten Jeugd DBC
Onderhanden projecten Jeugd BGGZ
Onderhanden projecten DBBC
Onderhanden projecten RZA
Onderhanden projecten Particulieren
Af: ontvangen voorschotten

Totaal onderhanden projecten

31-dec-15
€

31-dec-14
€

39.540.522
1.740.806
3.033.279
148.671
3.412.609
614.920
181.775
-35.053.577

39.876.066
2.425.454
0
0
1.023.784
408.199
0
-30.105.280

13.619.005

13.628.223

Toelichting:
Het onderhanden werk is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Per financier is er een gedifferentieerd
tarief gehanteerd welke zo dicht mogelijk bij de facturatiewaarde ligt per uur.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2012
€

2013
€

2014
€

2015
€

Totaal
€

-108.707

-93.252

-70.451

0

-272.410

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal

0
1.873.763
26.156
1.899.919

0
0
-2.033
-2.033

0
231.848
-60.591
171.257

-763.341
0
0
-763.341

-763.341
2.105.611
-36.468
1.305.802

Saldo per 31 december

1.791.212

-95.285

100.806

-763.341

1.033.392

De specificatie is als volgt:

Saldo per 1 januari

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c t/m 2012

c

c

b

a = Interne boeking.
b = Overeenstemming met zorgverzekeraars.
c = Definitieve vaststelling NZa.

Waarvan gepresenteerd als:
- Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1.033.392
0

0
272.410

1.033.392

272.410

31-dec-15
€

31-dec-14
€

30.698.603
31.461.944

34.461.875
34.532.326

-763.341

-70.451

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten

Totaal financieringsverschil

Toelichting:
Financieringssaldo t/m 2012:
Het financieringsverschil tot en met 2012 bestaat uit een nog te betalen post voor de AWBZ-zorg van € 82.778 en
een nog te ontvangen post voor de ZvW-zorg van € 1.873.990. De vordering onder correcties voorgaande jaren
ad € 1.873.763 is afkomstig van de ingediende opgave 'C orrecties ggz 2008-2012'. Hiermee is de DBC -omzet
over de jaren 2008 tot en met 2012 voor de ZvW-zorg definitief afgewikkeld.
Financieringssaldo 2013:
Het financieringsverschil voor 2013 bestaat uit een nog te betalen post van € 95.285 voor de AWBZ-zorg. Nog
niet alle afrekeningen hebben plaatsgevonden.
Financieringssaldo 2014:
Het financieringsverschil voor 2014 bestaat uit een nog te ontvangen post van € 100.806 voor de AWBZ-zorg.
Nog niet alle afrekeningen hebben plaatsgevonden.
Financieringssaldo 2015 :
Het financieringsverschil voor 2015 bestaat uit een nog te betalen post van € 763.341 voor de WLZ-zorg. Nog
niet alle afrekeningen hebben plaatsgevonden.
De nacalculaties tot en met 2014 zijn verwerkt door de NZa.
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ACTIVA

7. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet SGGZ
Nog te factureren omzet BGGZ
Nog te factureren omzet LGGZ
Nog te factureren omzet Jeugd DBC
Nog te factureren omzet Jeugd BGGZ
Nog te factureren omzet Jeugd LZ
Nog te factureren omzet DBBC
Nog te factureren omzet FBW
Nog te factureren omzet Wmo dagbesteding
Nog te factureren omzet Wmo beschermd wonen
Rekening courant gelieerde stichting
Rekening courant deelnemingen
Vorderingen op personeel
Vooruitbetaalde bedragen

12.874.221
6.765.811
638.369
440.940
2.867.597
1.864
410.768
1.050.572
654.616
106.996
69.410
43.477
115.012
228.544
751.509

2.199.279
17.859.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371.128
555.360
241.438
957.174

1.776.244

4.311.938

28.795.950

26.495.760

Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen bedragen
Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting:
Vorderingen op debiteuren:
De vorderingen op debiteuren zijn eind 2015 hoger dan eind 2014. Deze stijging wordt met name verklaard door
de facturatie aan zorgverzekeraars. Eind 2015 bedraagt de totale vordering op zorgverzekeraars ad € 7,8
miljoen. Daarnaast staan er nog vorderingen op debiteuren uit bij gemeenten ad € 2,0 miljoen, huisartsen ad €
1,8 miljoen en justitie ad € 0,5 miljoen.
Nog te factureren omzet SGGZ:
De nog te factureren omzet SGGZ is gedaald vanwege de facturatie van onder meer de Jeugd DBC 's die per 31
december 2014 gesloten zijn. Dit vanwege de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. Tevens zijn door
hervormingen in de zorg per 1 januari 2015 nieuwe financieringsstromen ontstaan. Deze stromen worden in de
jaarrekening separaat gepresenteerd.
Rekening courant gelieerde stichtingen:
De rekening courant gelieerde stichting is gedaald ten opzichte van 2014 vanwege de afwikkeling van de
rekening courant met Stichting Tactus Groep.
Rekening courant deelnemingen:
De rekening courant deelnemingen is gedaald ten opzichte van 2014 vanwege de opheffing van INTEND B.V. per
1 januari 2015.
Nog te ontvangen bedragen:
De post nog te ontvangen bedragen is eind 2014 hoger dan eind 2015. De daling wordt met name verklaard door
de inzet POH GGZ ad € 0,9 miljoen van Stichting Mindfit die eind 2014 nog niet gefactureerd was. Tevens was er
sprake van een nog te ontvangen bedrag inzake de NHC overgangsregeling voor zowel 2013 als 2014 ad € 1,2
miljoen, doorloop DBC 's 2012 ad € 0,6 miljoen, opleidingsgelden 2013 ad € 0,1 miljoen en afrekening
asielzoekers 2012 ad € 0,1 miljoen. Deze zijn behoudens de NHC overgangsregeling voor 2015 ad € 0,6 miljoen
dit boekjaar niet van toepassing.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
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ACTIVA

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

10.601.399
63.600

8.750.660
67.188

Totaal liquide middelen

10.664.999

8.817.848

Toelichting:
De liquide middelen per 31 december 2015 laten een stijging zien ten opzichte van 2014. Deze stijging wordt
enerzijds positief beinvloed door een mutatie bij Dimence (€ 5,6 miljoen), Mindfit (€ 0,6 miljoen), de Kern en
Jeugd GGZ (beiden + € 0,2 miljoen). Hiertegenover staat een daling van het banksaldo van Transfore van € 4,5
miljoen.
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PASSIVA

10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Algemene en overige reserves

1.605.562
2.896.039
23.032.380
17.548.633

1.605.562
3.035.868
21.766.976
13.512.774

Totaal eigen vermogen

45.082.614

39.921.180

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat
1-jan-15 bestemming
€
€

Kapitaal

1.605.562

0

0

1.605.562

Totaal kapitaal

1.605.562

0

0

1.605.562

Saldo per
Resultaat
1-jan-15 bestemming
€
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Organisatieontwikkeling
Nieuwbouw
Specialistisch centra
Garantiesalarissen De Tender

1.998.302
750.000
122.883
164.683

0
0
-122.883
-16.946

0
0
0
0

1.998.302
750.000
0
147.737

Totaal bestemmingsreserve

3.035.868

-139.829

0

2.896.039

Saldo per
Resultaat
1-jan-15 bestemming
€
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Bestemmingsfonds
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfonds AWBZ/WLZ
Organisatieontwikkeling

21.505.880
261.096

1.258.407
6.997

0
0

22.764.287
268.093

Totaal Bestemmingsfonds

21.766.976

1.265.404

0

23.032.380

Saldo per
Resultaat
1-jan-15 bestemming
€
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves

13.512.774

4.035.859

0

17.548.633

Totaal overige reserves

13.512.774

4.035.859

0

17.548.633
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11. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Jubileumvoorziening
Voorziening groot onderhoud
Voorziening levensfasebudget
Voorziening langdurig zieken
Voorziening deelneming
Reorganisatie voorziening
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-15
€

Dotatie Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-15
€

1.452.259
2.154.780
237.991
1.088.682
380.136
0

245.373
316.595
116.316
1.472.956
0
919.349

221.467
681.538
0
820.496
0
0

248.835
311.364
25.509
268.186
380.136
0

1.227.330
1.478.473
328.798
1.472.956
0
919.349

5.313.848

3.070.589

1.723.501

1.234.030

5.426.906

31-dec-2015
€
Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar)
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)

2.092.918
3.333.988
254.881

Toelichting:
Jubileumvoorziening:
De jubileumvoorziening is gevormd voor toekomstige verplichtingen in verband met jubilea van medewerkers.
De voorziening is mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers welke gebaseerd
is op reële cijfers. Daarnaast is rekening gehouden met een verwachte C AO-stijging van 1,00% en met een
disconteringsvoet van 2,28%.
Voorziening groot onderhoud:
Op de onderhoudsvoorziening heeft een dotatie ad € 311.364 en een onttrekking ad € 681.538 plaatsgevonden.
De dotatie heeft te maken met de overgedragen onderhoudsvoorziening van Stichting Impluz (voorheen
Stichting E. van Thüringen). De ontrekking betreft uitgevoerde achterstallige werkzaamheden zoals de aanleg
van een glasvezelnetwerk, vervanging van terreinverlichting en installeren brandmeld-/ontruimingsinstallaties.
Voorziening levensfasebudget:
Naast de opbouw van reguliere levensfasebudget opgenomen onder de nog te betalen bedragen, is een
voorziening gevormd voor het levensfasebudget 45+. Dit betreft een overgangsregeling conform de C AO GGZ
2015-2017. De voorziening is mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers welke
gebaseerd is op reële cijfers. Daarnaast is rekening gehouden met een verwachte C AO-stijging van 1,00% en
met een disconteringsvoet van 2,28%.
Voorziening langdurig zieken:
Voor medewerkers die langdurig ziek zijn en mogelijk een WIA uitkering ontvangen is de voorziening langdurig
zieken gevormd. Bij de voorziening is rekening gehouden met de kosten voor medewerkers die gedurende het
resterende dienstverband naar verwachting van de ARBO-arts niet herstellen.
Reorganisatie voorziening:
In 2015 is een voorziening getroffen voor een reorganisatie die in 2016 zal plaatsvinden.
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12. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan kredietinstellingen

80.271.881

46.314.573

Totaal langlopende schulden

80.271.881

46.314.573

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Stand per 1 januari

48.800.880

55.418.493

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

40.400.000
3.609.640

0
6.617.613

Stand per 31 december

85.591.240

48.800.880

5.319.359

2.486.307

Stand langlopende schulden per 31 december

80.271.881

46.314.573

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

5.319.359
80.271.881
63.786.486

2.486.307
46.314.573
36.343.802

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
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Toelichting:
De economische waardering van de langlopende leningen bedraagt Eur 98 miljoen. Ten behoeve van de bepaling
van de economische waardering zijn alle langlopende leningen gewaardeerd tegen de huidige marktrente welke
is gebaseerd op de normrente van de NZa.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht onder 2.1.8
Overzicht langlopende schulden per 31 december 2015. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de
kortlopende schulden.
Stichting Dimence Groep voert een treasurybeleid waarin zij het renterisico wenst te beheersen. Door het
afsluiten van rentederivaten wil Stichting Dimence Groep het renterisico actief managen. De hedge strategie is
het risico van wijzigingen in de rentevoet af te dekken door derivaten. De hedged items zijn de rentebetalingen
gerelateerd aan leningen ter financiering van de nieuwbouw Lorna en Westerdok. Zowel deze leningen ter
financiering van de nieuwbouw Lorna Wing en Westerdok als een tweetal renteswaps zijn in 2015 aangegaan. Met
deze hedge wordt het risico van de variabiliteit van toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen van
een tweetal roll-over leningen van de Rabobank afgedekt. Het betreffen onderstaande leningen:
• Roll-over lening van de Rabobank met een initiële hoofdsom van € 7.200.000 en een looptijd van 15 jaar. De
hoofdsom van deze roll-over lening bedraagt per 31-12-2015 € 7.080.000. Het hedge instrument is een Interest
Rate Swap waarbij Stichting Dimence Groep een vaste rente betaald in Euro’s en een variabele rente ontvangt in
Euro’s. De marktwaarde van de Interest Rate Swap bedraagt per 31-12-2015 € 5.510,96 positief. De hoofdsom
van deze renteswap bedraagt per 31-12-2015 € 5.967.000 en kent een einddatum van 01-04-2030.
• Roll-over lening van de Rabobank met een initiële hoofdsom van € 10.200.000 en een looptijd van 15 jaar. De
hoofdsom van deze roll-over lening bedraagt per 31-12-2015 € 10.030.000. Het hedge instrument is een Interest
Rate Swap waarbij Stichting Dimence Groep een vaste rente betaalt in Euro’s en een variabele rente ontvangt in
Euro’s. De marktwaarde van de Interest Rate Swap bedraagt per 31-12-2015 € 7.049,04 negatief. De hoofdsom
van deze renteswap bedraagt per 31-12-2015 € 8.525.500 en kent een einddatum van 01-07-2030.
Bij de toetsing van de kritische kenmerken van de lening en de derivaten verwacht Stichting Dimence Groep dat
deze effectief zijn tot het einde van de looptijd van de derivaten. De verwachting is dat de te betalen kasstromen
(afgedekte positie) minimaal even groot zijn als de te ontvangen kasstromen van de derivaten
(afdekkingsinstrument). Er is echter sprake van ineffectiviteit doordat er sprake is van een mismatch in
einddatum in geval van één van de renteswaps en doordat er een floor in de beide roll-over leningen zit welke
niet in de renteswaps is opgenomen. De in de beide roll-over leningen opgenomen floor bedraagt 0%. Als gevolg
hiervan zal de mate van ineffectiviteit per iedere balansdatum bepaald moeten worden. Per balansdatum 31-122015 is deze ineffectiviteit echter insignificant. Om deze reden zijn de waarden van de swaps niet in de balans en
resultatenrekening verwerkt.
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13. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake van pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Levensfasebudget
Loopbaanbudget
Onderhanden werk FZ
Rekening courant deelnemingen
Rekening courant gelieerde stichting

17.421.004
2.074.193
5.319.359
6.361.591
955.451
79.948
3.808.589
2.256.567
6.900.026
40.008
0
164.084
216.388

48.929.393
3.260.695
2.486.307
5.513.176
962.969
125.113
3.448.210
2.373.776
5.733.626
0
429.216
582.218
588.923

Nog te betalen kosten:
Nog te betalen bedragen

12.677.476

12.554.689

863.656

6.316.629

59.138.340

93.304.940

Vooruitontvangen opbrengsten:
Vooruitontvangen bedragen

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
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Toelichting:
Schulden aan kredietinstellingen:
Wegens het omzetten van de bouwkredieten voor de nieuwbouwprojecten OPW en Westerdok in langlopende
leningen is het rekening courant saldo met de kredietinstellingen minder negatief geworden.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 19 miljoen.
Zekerheden lening A en B
De verstrekte zekerheden gelden voor de opgenomen kredieten in rekening-courant bij Rabobank N.V.:
- Hypotheekrecht (pro rata met het WfZ) tot een voor de Bank minimaal bedrag van € 34.900.000 (vermeerderd
met 35% van dat belang voor rente en kosten) op alle registergoederen van Stichting Dimence Groep;
- Verpanding rechten C AR verzekering;
- Verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van bedrijf of beroep, voorraden en inventaris
incl. machinepark en transportmiddelen;
- Financiële convenanten: omzetratio 2015: 25,0% (norm 2015: 17,5%) en debt-service ratio 2015: 2,38 (norm
2015: 1,00). Deze ratio's moeten gezien worden in geconsolideerd verband;
- Negatieve pledge/pari-passu verklaring.
Zekerheden lening C
De verstrekte zekerheden gelden voor het opgenomen krediet in rekening-courant bij Rabobank N.V.:
- Hypotheekrecht (pro rata met het WfZ) tot een voor de Bank minimaal bedrag van € 34.900.000 (vermeerderd
met 35% van dat belang voor rente en kosten) op alle registergoederen van Stichting Dimence Groep;
- Verpanding rechten C AR verzekering;
- Verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van bedrijf of beroep, voorraden en inventaris
incl. machinepark en transportmiddelen;
- Financiële convenanten: solvabiliteitsratio 2015: 23,7% (norm 2015: 18,5%). Deze ratio's moeten gezien
worden in geconsolideerd verband;
- Negatieve pledge/pari-passu verklaring.
Rekening courant groepsmaatschappij:
De rekening courant met de groepsmaatschappij wordt in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Vooruit ontvangen bedragen:
De post vooruit ontvangen bedragen laat een daling zien ten opzichte van 2014. In 2014 is door Transfore een
voorschot ontvangen op de afspraak forensische zorg vanuit Justitie (€ 6 miljoen) betreffende 2015.
Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De specificatie is als volgt:

Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode binnen 1 jaar afloopt:
Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode tussen 1 jaar en 5 jaar afloopt:
Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode na 5 jaar afloopt:

Totaal niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
ORT vakantiedagen oude jaren
Huurovereenkomst Sijbrandi
G. Schimmel Accountant en Belastingadviseurs BV te Twello
Elizen Vastgoed B.V. huur Domineestraat, Twello
Prepaid Pinkaart

31-dec-15
€
3.343.701
8.867.468
3.918.743
16.129.912
833.038
82.895
6.450
9.656
5.000

Toelichting:
Waarborgfonds:
Stichting Dimence Groep heeft de verplichting tot het storten bij het waarborgfonds van maximaal 3% van de
uitstaande leningen indien de situatie bij het waarborgfonds daartoe leidt.
Huur en leasing:
In geval van huur en leasing waarbij het economisch risico grotendeels bij de huurder ligt dient het contract te
worden verwerkt als financial lease. Het gevolg is dat de betreffende activaposten afzonderlijk worden
gewaardeerd in de balans en dat de lease/huur als langlopende verplichting in de balans wordt verwerkt. Op
basis van indicaties waarvan het economische eigendom aan de huurder toegerekend kan worden, is er binnen
Stichting Dimence Groep geen sprake van huursituatie waarbij huurcontracten als financial lease dienen te
worden verwerkt.
ORT tijdens vakantie:
In de afgelopen periode zijn meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op
onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie. Voor de GGZ sector zijn dergelijke uitspraken niet aanwezig.
In de C AO GGZ 2015-2017 is afgesproken vanaf 1 juli 2015 ORT tijdens vakantie uit te betalen. C onform het
standpunt van GGZ Nederland heeft Stichting Dimence Groep de verplichting met terugwerkende kracht voor 5
jaar meegenomen onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Fiscale eenheid
De stichtingen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, zijn opgenomen in de fiscale eenheid voor de
omzetbelasting met Stichting Dimence Groep. Vanuit de fiscale eenheid is iedere individuele stichting hoofdelijk
aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde belastingen.
Toelichting met betrekking tot het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader
zorg terug te vorderen bij instellingen voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in Beleidsregel BR/C U-5122 ' Macrobeheersingsinstrument geestelijke
geneeskundige gezondheidszorg 2015'. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbiomzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke
afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling
vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1
december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
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2.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Bedrijfs-

Andere v aste

Materiële vaste

bedrijfs-

bedrijfsactiv a in

middelen,

uitv oering en

Niet aan het

technische en

vooruitbetalingen

bedrijfsproces

gebouwen en

Machines en

administratieve

op materiële

dienstbare

terreinen

installaties

uitrusting

vaste activ a

materiële activ a

Totaal

€

€

€

€

€

€

133.600.393

11.662.227

12.862.702

33.997.736

0

192.123.058

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

45.786.594

3.329.774

7.601.504

0

0

56.717.872

Boekwaarde per 1 januari 2015

87.813.799

8.332.453

5.261.198

33.997.736

0

135.405.186

2.746.485

425.586

640.963

6.395.694

0

10.208.728

0

0

0

0

0

0

5.711.670

827.036

1.981.792

0

0

8.520.498

959.704

225.358

23.625

0

0

1.208.687

508.091

213.974

2.146.422

0

0

2.868.487

0

0

0

0

0

0

508.091

213.974

2.146.422

0

0

2.868.487

117.361

3.407

79.145

412.426

0

612.339

0

0

0

0

0

0

cumulatieve afschrijvingen

52.425

487

51.884

0

0

104.796

per saldo

64.936

2.920

27.261

412.426

0

507.543

- In gebruik genomen activa

36.617.304

577.118

2.368.939

-39.563.361

0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

32.627.479

-52.610

977.224

-33.580.093

0

-28.000

172.338.730

12.447.550

13.647.037

417.643

0

198.850.960

0

0

0

0

0

0

51.897.452

4.167.707

7.408.615

0

0

63.473.774

120.441.278

8.279.843

6.238.422

417.643

0

135.377.186

0% - 10%

5% - 10%

10% - 33,3%

0,0%

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015
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2.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten
Projectgegevens

BriefNummer nummer Datum Omschrijving

C 07074

Totaal

Investeringen
t/m 2015
WTZitype

21-08-07 Vervangende nieuwbouw Westeres
WTZi
Verbouwing Roelenweg
Renovatie Tollerink
0-01-00 FPA Westerdok
0-01-00 Aanpassingen Heihoeve
Zorgcampus Deventer
Renovatie Henri Dunant
Realiseren HIC
Renovatie De Steerne
Renovatie SvdK Forence
Aanpassingen Querido
Munitieonderzoek

t/m 2014
€

2015
€

gereed
€

Nominaal
bedrag
WTZi
€

Indexering Aangepaste
Jaar van
WTZi
goedkeuring oplevering
€
€

31.507.446
1.075.333
1.303.574
73.615
3.231
34.537
0
0
0
0
0
0

4.419.931 35.927.377
159.436 1.234.769
986.721 2.290.295
304.274
377.889
107.689
110.920
0
34.537
38.283
0
18.343
0
3.983
0
116.713
0
12.465
0
227.856
0

0
0
0
0
0
0
38.283
18.343
3.983
116.713
12.465
227.856

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33.997.736

6.395.694 39.975.787

417.643

0

0

0

Toelichting:
De vervangende nieuwbouw Westeres (Westerdok) is 2 maart 2015 samen met de FPA Westerdok opgeleverd.
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2.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2015

Lening g ever

D at um

T o t al e
loop t i jd

Ho o f d so m

So o r t
l eni ng

€
ASN Bank
15-sep-08
Fort is Bank
1-jul-02
ASN Bank
27-mrt -07
BNG
2-dec-97
BNG
16-mrt -98
BNG
7-f eb-97
BNG
16-aug-93
ASN Bank
14-apr-99
BNG
12-mrt -90
Waterschapsbank
8-f eb-08
Waterschapsbank 15-okt -08
Waterschapsbank
2-jan-09
Waterschapsbank
1-jul-09
Elisabet hfonds
5-jun-13
Nat . Ned. Levens verz20-jan-15
Rabobank *
20-jan-15
Rabobank **
25-mrt -15
Rabobank
1-mei-15
Fort is Bank
1-mei-00
T o t aal

10.000.000
4.991.582
12.000.000
1.556.466
521.847
2.833.290
3.148.100
629.620
907.560
4.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
80.000
18.000.000
7.200.000
10.200.000
5.000.000
612.603

* Dit percentage is inclusief een rent e SWAP van 1,04%
** Dit percent age is inclusief een rent e SWAP van 1,07%
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W er keli j ker ent e

R est schuld
3 1 d ec 2 0 14

N ieuw e
lening en i n
2 0 15

A f l o ssi ng
t / m d ec 2 0 15

R est schuld
3 1 d ec 2 0 15

R est schul d
o ver 5 j aar

R est er end e
lo o p t ij d i n
j ar en ei nd
2 0 15

A f l o ssing swi j z e

R ent eher z
d at um

A f l o ssi ng
2 0 16

Gest el d e z eker hed en

%
25
30
30
28
27
28
30
30
50
30
30
29
25
5
30
15
15
3
15

Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Roll-over
Roll-over
Roll-over
Rentevast

4,74%
4,33%
4,27%
1,52%
6,34%
4,36%
4,07%
5,00%
4,33%
4,29%
4,69%
4,54%
4,70%
5,00%
1,47%
2,69%
2,72%
1,65%
6,70%

7.600.000
962.014
9.200.000
611.469
212.605
1.113.078
944.430
314.815
471.932
3.200.000
8.000.001
8.000.000
8.076.923
80.000
13.614
4 8 .8 0 0 .8 8 0

18.000.000
7.200.000
10.200.000
5.000.000
4 0 .4 0 0 .0 0 0

400.000
167.899
400.000
55.588
19.328
101.189
104.937
20.987
18.151
133.333
333.333
333.333
384.615
120.000
170.000
833.333
13.614
3 .6 0 9 . 6 4 0

7.200.000
794.116
8.800.000
555.881
193.277
1.011.889
839.494
293.828
453.781
3.066.666
7.666.668
7.666.667
7.692.307
80.000
18.000.000
7.080.000
10.030.000
4.166.667
8 5. 59 1.2 4 0

5.200.000
6.800.000
277.940
96.638
505.944
314.810
188.893
363.025
2.400.000
6.000.003
6.000.002
5.769.230
80.000
15.000.000
6.120.000
8.670.000
6 3 . 78 6 . 4 8 6

18
16
21
10
9
9
8
13
24
22
23
22
18
2
30
14
14
2
-

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Af l.vrij
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

vaste rente
vaste rente
vaste rente
t ot einde loopt ijd
16-3-2018
7-2-2017
vaste rente
vaste rente
2-4-2020
8-2-2018
vast e rent e
vaste rente
vaste rente
t ot einde loopt ijd
Roll-over / hedge
Roll-over / hedge
-

400.000
167.899
400.000
55.588
19.328
101.189
104.937
20.987
18.151
133.333,00
333.333
333.333
384.615
600.000
240.000
340.000
1.666.666
5. 3 19 . 3 59

Waarborgfonds voor de zorgsect or
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Garant ie van het Rijk
Gemeente Garantie Almelo
Garant ie Provincie Overijssel
Garant ie van het Rijk
Garant ie van het Rijk
Gemeente Garantie Almelo
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Geen
Waarborgfonds voor de zorgsect or
Geen
Geen
Geen
Geen
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16. Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
2015
€

2014
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)

32.981.885

34.506.862

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies):
Opbrengsten SGGZ
Opbrengsten BGGZ
Opbrengsten LGGZ
Totaal opbrengsten zorgverzekeringswet

89.064.885
5.216.701
2.006.118
96.287.704

99.283.621
3.160.161
0
102.443.782

Opbrengsten Jeugdwet:
Opbrengsten Jeugd DBC
Opbrengsten Jeugd BGGZ
Opbrengsten Jeugd LZ
Totaal opbrengsten Jeugdwet

9.843.563
476.435
410.768
10.730.766

0
0
0
0

Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies):
Opbrengsten DBBC
Opbrengsten FBW
Totaal opbrengsten Justitie

9.815.152
654.616
10.469.768

2.033.565
0
2.033.565

Opbrengsten Wmo:
Opbrengsten maatschappelijke dienstverlening
Opbrengsten welzijn
Opbrengsten collectieve preventie
Opbrengsten dagbesteding
Opbrengsten beschermd wonen
Totaal opbrengsten Wmo

6.878.678
1.182.058
950.592
685.789
495.381
10.192.498

6.776.354
1.348.683
1.038.366
173.985
0
9.337.388

1.118.446
1.501.864
4.701.804

983.728
3.353.052
3.475.390

167.984.735

156.133.767

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten RZA
Zorgprestaties tussen instellingen
Overige zorgprestaties
Totaal opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
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Toelichting:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg
Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is lager dan voorgaand jaar. Dit heeft te maken met de nieuwe
financieringsvormen WLZ en LGGZ. Per 1 januari 2015 valt de intramurale klinische behandeling tot 3 jaar onder
de zorgverzekeringswet (LGGZ). Klinisch verblijf langer dan 3 jaar valt onder de Wet Langdurig Zorg. De WLZ is
de vervanger van de AWBZ. In het saldo over 2015 is een incidentele opbrengst opgenomen vanuit de
opbrengstverrekening GGZ 2008-2012 ad € 1,9 miljoen.
Opbrengsten SGGZ:
De opbrengsten SGGZ zijn over 2015 lager dan voorgaand jaar. Dit komt voort uit de transitie van jeugdzorg
naar de gemeenten per 1 januari 2015. In het saldo over 2015 is een incidentele opbrengst verwerkt inzake de
vrijval van het risico op productie zonder hoofdbehandelaar 2013 ad € 1,2 miljoen. Tevens is de opbrengst
inzake de overgangsregeling NHC en NIC 2015 ad € 0,6 miljoen meegenomen. Aan de andere kant zijn
omzetnuanceringen in het saldo verwerkt inzake risico's op overproductie ad € 2,4 miljoen, productie zonder
hoofdbehandelaar en prijsrisico ad € 1,2 miljoen.
Opbrengsten Jeugdwet:
De totale productie jeugdwet is reeds verantwoord aan de diverse gemeenten. In het saldo zijn
omzetnuanceringen verwerkt inzake risico's op overproductie ad € 0,3 miljoen en productie zonder beschikking
ad € 0,1 miljoen.
Zorgprestaties tussen instellingen:
Onder zorgprestaties tussen instellingen staan de opbrengsten opgenomen voor zorg die geleverd is in opdracht
van andere zorginstellingen. Deze opbrengsten zijn deels gerelateerd aan de kosten van activiteiten buiten de
instelling opgenomen onder de patientgebonden kosten onder de overige bedrijfskosten. De zorg geleverd in
opdracht van andere zorginstellingen is afgenomen ten opzichte van 2014.
Overige zorgprestaties:
De post overige zorgprestaties bestaat met name uit POH GGZ opbrengsten van Stichting Mindfit ad € 3,9
miljoen. De stijging ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door een hogere afname in uren door de huisartsen
en een stijging van het tarief.
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17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief
overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg,
OGGZ)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

56.205

0

191.895
3.269.209

193.224
3.773.169

Totaal subsidies

3.517.309

3.966.393

2015
€

2014
€

Overige dienstverlening
Overige opbrengsten
Opbrengst huren

1.465.206
7.378.413
20.067

1.234.982
5.556.494
38.705

Totaal overige opbrengsten

8.863.686

6.830.181

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Overige opbrengsten:
De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 2 miljoen hoger dan voorgaand jaar. Dit betreft met name een incidentele
opbrengst ad € 1,4 miljoen aan tegenboekingen van oude debiteuren. Tevens is sprake van verrekenbedrag
transitiemodel ad € 262.000 en een vrijval risico ontbrekende plaatsingsbesluiten 2014 ad € 155.000.
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19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Totaal personeel in loondienst
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

2015
€

2014
€

100.382.220
14.543.882
8.521.915
6.273.181
129.721.198

90.888.903
13.636.916
8.635.695
4.761.007
117.922.521

4.312.434

3.125.089

134.033.632

121.047.610

2.001

1.882

Het aantal personeelsleden Stichting Dimence Groep bedraagt:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
De totale personeelskosten zijn ten opzichte van 2014 onder andere toegenomen door de toevoeging van
INTEND B.V. aan Stichting Mindfit. Daarnaast is er een stijging in FTE, in verband met de nieuwe voorzieningen
FPA, FPK en Forensisch Beschermd Wonen.
C onform het beleid binnen Stichting Dimence Groep wordt bij de berekening van het gemiddeld aantal FTE het
aantal stagiaires niet meegeteld. Per FTE komen de gemiddelde personeelskosten op €64.828 (2015) en €62.658
(2014).
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
20. Afschrijvingen vaste activa
2015
€

2014
€

Nacalculeerbare afschrijvingen
Overige afschrijvingen

5.496.201
3.024.297

4.279.895
3.109.839

Totaal afschrijvingen vaste activa

8.520.498

7.389.734

2015
€

2014
€

- materiële vaste activa

1.208.687

1.079.000

Totaal bijzondere waardevermindering van vaste activa

1.208.687

1.079.000

De specificatie is als volgt:

21. Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
In 2015 heeft er een afwaardering van vastgoed plaatsgevonden in verband met een lagere verwachte
opbrengstwaarde van eigendomspanden die in de verkoop staan.
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23. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

5.828.395
4.285.581

5.582.868
6.900.490

953.245
792.566
1.717.884
3.127.421
1.228.880
875.173
2.141.046
10.836.215

888.941
568.082
2.117.298
2.536.878
1.442.207
674.079
3.380.898
11.608.383

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Totaal onderhoud en energiekosten

2.296.128
728.114
748.721
82.816
3.855.779

2.428.890
870.876
746.730
59.880
4.106.376

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Hulpbedrijven

3.736.153
-29.355
-1.912

3.828.154
-100.134
-2.745

28.510.856

31.923.392

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Patiëntgebonden kosten

Algemene kosten:
- Accountants- en advieskosten
- Belastingen
- Kosten kantoorbenodigdheden
- Kosten automatisering
- Kosten telefonie en communicatie
- Kosten verzekeringen
- Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

Totaal overige bedrijfskosten

T o e lic hting:
Pa tie ntge bonde n koste n:
O nde r de pa tientgebonde n k oste n zijn k oste n v a n a ctiv ite iten buite n de instelling opgenom e n. D e ze koste n zijn
ge re late e rd aa n de post zorgprestatie s tussen instellinge n opge nom e n onde r de be drijfsopbre ngste n. D e zorg
ge le ve rd in opdra cht v an a nde re zorginste llingen is a fge nom e n te n opzichte v an 2014, waa rdoor de k osten
ev e nee ns dale n v oor zorg die ge lev e rd is binne n de stichtinge n va n D im e nce G roep.
O v erige algem e ne k osten:
D e ov e rige a lge m e ne k oste n zijn € 1,1 m iljoen lage r dan v oorga and jaa r. D e ze daling wordt ve roorza a kt door
ee n vrijv a l in 2015 v a n € 0,2 m iljoe n proje ctm atige k oste n A y sist die zijn opge nom e n in 2014. D aa rnaa st is in
2014 e e n incidente le post be tre ffe nde afha nde ling ge ïncide erde prefe ntie 2013 va n € 0,4 m iljoe n ve rwe rk t.
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24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten
Rente lasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten
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2015
€

2014
€

214.021
214.021

86.357
86.357

3.136.210
8.434
3.144.644

3.168.980
8.434
3.177.414

-2.930.623

-3.091.057
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27. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2015 Dimence Groep
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Dimence Groep van
toepassing zijnde regelgeving: WNT-maximum Zorg
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Dimence Groep is € 218.194,-. Het weergegeven individuele WNTmaximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0
fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het
dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1

E.Klunder

HIC van der Wal

Functie(s)

Voorzitter RvB

Lid RvB

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

nvt

nvt

218.194

218.194

207.403

202.406

Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

10.777

10.777

218.180

213.183

0

0

218.180

213.183

197.122

190.777

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging
Bezoldiging 2014
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

20.902

22.097

Totaal bezoldiging 2014

218.184

213.194

Individueel WNT-maximum 2014

218.194

218.194
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bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband

FA van Kesteren
Voorzitter RvT
1/1 - 31/12

G Wallinga
Lid RvT
1/1 - 31/12

JJP Reintjes
Lid RvT
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging bezoldiging 2015

12.000
12.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Totaal bezoldiging 2014

12.000

10.000

10.000

SA Terpstra

LC Bruggeman

JJ Haringsma

Lid RvT
1/1 - 31/12

Lid RvT
1/1 - 31/12

Lid RvT
1/1 - 31/12

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging bezoldiging 2015

10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000

Totaal bezoldiging 2014

10.000

10.000

bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband

bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
Individueel WNT-maximum bezoldiging
Motivering van overschrijding: zie
Gegevens 2014
Functie(s) in 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband (in fte)
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2014
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A-opleider,
psychiater
1/1 - 31/12
1,11

178.239
10.723
188.962
178.000
1)

1/1 - 31/12
1,11

179.197
20.236
199.433

Geconsolideerde jaarrekening 2015 Stichting Dimence Groep
_______________________________________________________________________________________________________________
28. Honoraria onafhankelijke accountant
De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1.
2.
3.
4.

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant
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2015
€

2014
€

121.375
0
0
0

76.950
0
0
0

121.375

76.950
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Subsidieoverzicht Stichting Dimence Groep

Toelichting:
Voor de volgende posten geldt dat deze zijn opgenomen: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie,
Overige Rijkssubsidies en Subsidies vanwege Provincies en gemeenten.

Overige subsidies
Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen
Naam opleiding
Zorgopleiding VWS 1e tranche
Zorgopleiding VWS 2e tranche

Stagefonds
Naam opleiding
Stageplaatsen Zorg

Diverse overige subsidies
Overige subsidies

Totaal overige subsidies
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Inkomsten
2015
€
1.039.700
1.818.374
2.858.074
Inkomsten
2015
€
170.158
170.158
Inkomsten
2015
€

Uitgaven

Saldo
2015
€

2015
€

1.039.700
1.818.374
2.858.074

0
0
0

Uitgaven

Saldo
2015
€

2015
€

170.158
170.158

0
0

Uitgaven

Saldo
2015
€

2015
€

160.583
160.583

160.583
160.583

0
0

3.188.815

3.188.815

0
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Subsidieoverzicht de Kern, Maatschappelijke dienstverlening deel I

Toelichting:
Inkomsten

Subsidies:

PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1501-036
PUSL1504-099

Alg. Maatschappelijk werk, soc
raadslieden en thuisbegel.

Str.
Str.
Inc.

Totaal gemeente Zwolle
Gemeente Kampen
14-0202
14-0202
14-0202
14-0202
14-0202

JMD14 -001
14-0201

190.016

192.139

170.955

20.516

668

81.153
39.492
28.904
89.516174.206
39.820
76.000
2.321.783

72.206
35.138
25.717
79.647156.076
35.430
67.621
2.066.876

8.665
4.217
3.086
9.55818.601
4.252
8.115
247.910

282
137
101
311471138
264
6.997

73.29683.79280.498
76.590-

73.29683.79280.498
76.590-

-

Saldo
2015
€
6.189

-

2.245.193

1.990.286

247.910

6.997

484.218
93.962
46.282
89.992
44.200
32.940
791.594

415.016
80.533
39.668
77.131
37.883
28.232
678.463

61.217
11.879
5.851
11.377
5.588
4.164
100.076

7.985
1.550
763
1.484
729
544
13.055

46.151
89.000

39.555
76.281

5.835
11.252

761
1.467

926.745

794.299

117.163

15.283

998.398
123.000
10.000

911.106
112.246
9.126

79.384
9.780
795

7.908
974
79

1.131.398

1.032.478

89.959

8.961

Str.

449.696

395.799

51.177

2.720

Str.
Str.

38.272
19.136

33.685
16.842

4.355
2.178

232
116

Str.
Str.

9.568
19.136

8.421
16.842

1.089
2.178

58
116

Inc.

18.000

15.843

2.048

109

553.808

487.432

63.025

3.351

4.857.144

4.304.495

518.057

34.592

Algemeen maatschappelijk werk
Str.
C oördinator Zorg en Overlast
Str.
Ondersteunende Beg. Ontr. Gezinnen
S tr.
Str.
Schoolmaatschappelijk werk 12Schoolmaatschappelijk werk VO
Str.
C asusregie Huishoudelijk Geweld Str.
Totaal subsidie
Projectcoördinatie Wortmanflats
Extra SMW 2015

1.583.380

Str. 1.779.585

Schoolmaatschappelijk werk en
Str.
ZAT's
Huiselijk geweld
Str.
KIES
Str.
Ontregelde gezinnen
Str.
Str.
Huisvestigingskosten
Thuisadministratie op Orde
Str.
Incidenteel frictiekosten huisvesting Inc.
Incidenteel teamleider sociale wijkteams
Inc.
Thuisadministratie Humanitas
Thuisadministratie Wijz
Pilot netwerk Jeugd en Gezin

Uitgaven
Materieel
2015
€

2015
€

Wmo opbrengsten
Beschikking
Subsidie
Gemeente Zwolle
PUSL1501-036

Uitgaven
Personeel
2015
€

Str.
Inc.

Totaal gemeente Kampen
Gemeente Deventer
MOM/2014.1390627 Regulier AMW
MOM/2015.1413145 Projectsubsidie Gezinscoach 2015
Projectsubsidie
MOM/2014.1336356 opleidingsbudget PUP

Str.
Str.
Inc.

Totaal gemeente Deventer
Gemeente Raalte
2014-9202/14-0204 Regulier algemeen
maatschappelijk werk
2014-9202/14-0204 Schoolmaatschappelijk werk
2014-9202/14-0204 Schoolmaatschappelijk werk
binnen GJG
2014-9202/14-0204 Schuldhulpverlening
2014-9202/14-0204 Netwerkdeelname en coördinatie
wachtlijstbestrijding
15-0044
Subsidie medewerker BJZ
Totaal gemeente Raalte
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2.2 BIJLAGE

Subsidieoverzicht de Kern, Maatschappelijke dienstverlening deel II

Toelichting:
Inkomsten

Subsidies:

Uitgaven
Materieel
2015
€

199.800
34.001

166.080
28.263

27.521
4.683

6.199
1.055

233.801

194.343

32.204

7.254

762.683
89.066
70.000
10.000

657.473
76.780
60.344
8.621

93.376
10.904
8.570
1.224

11.834
1.382
1.086
155

931.749

803.218

114.074

14.457

175.872

137.921

35.130

2.821

175.872

137.921

35.130

2.821

151.917
11.920

130.285
10.223

14.179
1.113

7.453
584

163.837

140.508

15.292

8.037

260.817
42.880

232.858
38.283

24.125
3.966

3.834
631

303.697

271.141

28.091

4.465

201.478

172.839

19.832

8.807

201.478

172.839

19.832

8.807

6.867.578

6.024.465

762.680

80.433

56.205

56.205

-

-

56.205

56.205

-

-

2015
€

Wmo opbrengsten
Beschikking
Subsidie
Gemeente Olst-Wijhe
14.410.744
Algemeen Maatschappelijk Werk
14.410.744
Schoolmaatshappelijk werk

Uitgaven
Personeel
2015
€

Str.
Str.

Totaal gemeente Olst-Wijhe

Saldo
2015
€

Gemeente Hardenberg
1.476.017
1.476.017

Subsidieaanvraag AMW 2015
School maatschappelijk werk C JG
Samen doen Harderberg
Samen doen Harderberg

Str.
Str.
Inc.
Inc.

Totaal gemeente Hardenberg
Gemeente Ommen
1.496.753
Subsidieverlening AMW 2015

Str.

Totaal gemeente Ommen
Gemeente Staphorst
UIT/15-057129
Subsidie AMW 2015
14-0152
C JG

Str.

Totaal gemeente Staphorst
Gemeente Dalfsen
UIT13-09350
U714-14859
Budgetsubsidie AMW 2015
15-17933
Extra subsidie AMW 2015

Str.
Inc.

Totaal gemeente Dalfsen
Gemeente Zwartewaterland
26242/27392
Subsidiebeschikking 2015

Str.

Totaal gemeente Zwartewaterland
Totaal subsidies
Subsidies vanuit Ministerie van Justitie
14-0180
Subsidie RUPS II
Totaal subsidies Ministerie vanuit Justitie

Inc.

Inkomsten
2015
€
Diversen

Uitgaven
Personeel
2015
€

Uitgaven
Materieel
2015
€

Saldo
2015
€

924.328

773.594

92.212

58.522

7.848.111

6.854.264

854.892

138.955

Verhouding personeel / materieel

87,3%

10,9%

1,8%

* Beschikking

6.867.578
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2.2 BIJLAGE

Subsidieoverzicht Stichting Mindfit

Toelichting:
De opbrengsten collectieve preventie en OGGZ bestaan onder andere uit de volgende componenten:

CP (Collectieve preventie)

Gemeente
Almelo
Dalfsen
Deventer
Hardenberg
Harderwijk
Hattem
Hellendoorn
Kampen
Lochem
Olst/Wijhe
Ommen
Raalte
Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland
Twenterand
Voorst
Wierden
Zutphen
Zwartewaterland
Zwolle
Totaal collectieve preventie

OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg)
Gemeente
Deventer

Totaal OGGZ

Inkomsten
2015
€

Uitgaven
2015
€

Saldo
2015
€

47.589
14.281
61.883
21.960
15.523
7.012
14.424
30.662
9.106
7.520
10.718
20.866
15.406
7.790
25.516
11.476
10.150
8.604
26.020
3.960
77.272
447.738

53.280
14.918
73.080
17.397
12.600
3.533
16.110
27.248
8.820
8.820
11.385
21.240
17.280
4.845
26.205
12.870
10.170
9.630
22.671
4.140
78.533
454.775

-5.691
-637
-11.197
4.563
2.923
3.479
-1.686
3.414
286
-1.300
-667
-374
-1.874
2.945
-689
-1.394
-20
-1.026
3.349
-180
-1.261
-7.037

Inkomsten
2015
€

Uitgaven
2015
€

Saldo
2015
€

502.854
502.854

513.052
513.052

-10.198
-10.198

502.854

513.052

-10.198

In het bovenstaande overzicht is aangegeven hoeveel subsidie per gemeente is toegekend.

Diverse overige subsidies

Overige subsidies
Totaal overige subsidies

Pagina | 82

Inkomsten
2015
€

Uitgaven
2015
€

Saldo
2015
€

0

0

0

950.592

967.827

-17.235
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2.2 BIJLAGE

Subsidieoverzicht Stichting Wijz

Toelichting:
Inkomsten

Uitgaven
Personeel
2015
€

Uitgaven
Materieel
2015
€

548.835
64.258
163.810
55.045
95.381
156.597

240.672
45.217
131.326
39.720
95.178
81.534

283.621
17.510
37.493
18.184
13.729
44.173

24.542
1.531
-5.009
-2.859
-13.526
30.890

1.083.926

633.647

414.710

35.569

Project Nabestaanden

16.471

9.373

-1.490

8.588

Totaal Nabestaanden Project

16.471

9.373

-1.490

8.588

Buurtsportcoach

73.328

58.787

16.783

-2.242

Totaal Buursportcoach

73.328

58.787

16.783

-2.242

Subsidies:
Wmo opbrengsten
Beschikking
Subsidie
Gemeente Zwolle
PUSL 1412 -119
PUSL 1412 -119
PUSL 1412 -119
PUSL 1412 -119
PUSL 1412 -119
PUSL 1412 -119

Wijklocaties
Sociaal C ultureel Werk
Sport, bewegen en leefstijl
Buurtkamer & dagbesteding
Individueel advies
Individuele ondersteuning
Totaal subsidiebudget 2015 gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle
PUSL 1509 -039

Gemeente Zwolle
PUSL 1412-128

Provincie Overijssel
2014/0043975
Ouderen spelen voor Ouderen
Totaal provincie Overijssel
Totaal subsidies
PUSL 1501 - 057 Beschermd Wonen 2015

2015
€

Verhouding personeel / materieel
* Beschikking
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2015
€

8.333

3.514

3.757

1.062

8.333

3.514

3.757

1.062

1.182.058

705.321

433.760

42.977

6.031

4.352

1.992

-313

6.031

4.352

1.992

-313

Uitgaven
Personeel
2015
€

Uitgaven
Materieel
2015
€

718.437

448.843

279.900

-10.306

1.906.526

1.158.516

715.652

32.358

Inkomsten
2015
€
Diversen

Saldo

61%

37%

Saldo
2015
€

2%

Stichting Dimence Groep
Jaarrekening 2015
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3.1 JAARREKENING 2015
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3.1.1 Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

2
3

134.700.239
213.898
134.914.137

134.899.843
547.686
135.447.529

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

4
7
9

182.872
20.103.520
119.328
20.405.720

222.212
16.123.200
187.820
16.533.232

155.319.857

151.980.761

31-dec-15
€

31-dec-14
€

1.605.517
2.748.302
20.942.995
10.868.174
36.164.988

1.605.517
2.748.302
20.942.995
11.290.108
36.586.922

ACTIVA

Totaal activa

Ref.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

2.233.534

2.781.439

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

12

80.271.881

46.314.573

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Kortlopende schulden en overlopende passiva

13

36.649.454

66.297.827

155.319.857

151.980.761

Totaal passiva
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3.1.2 Resultatenrekening over 2015

Ref.

2015
€

2014
€

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg)

17

3.188.815

3.597.677

Overige bedrijfsopbrengsten

18

47.335.965

44.520.726

50.524.780

48.118.403

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

21.703.873

19.126.296

Afschrijvingen vaste activa

20

8.377.756

7.209.354

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

21

1.208.687

1.079.000

Overige bedrijfskosten

23

16.267.746

17.595.427

47.558.062

45.010.077

2.966.718

3.108.326

-2.966.718

-3.108.326

0

0

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR
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3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
2015
€

2014
€

2.966.718

3.108.326

8.377.756
1.208.687
641.354
-547.905
9.679.892

7.209.354
1.079.000
0
-2.974.445
5.313.909

39.340
0
-3.980.320
0
-986.650
-4.927.630

273.768
18.736.527
3.614.116
-2.885.587
-15.496.802
4.242.022

7.718.980

12.664.257

177.914
-3.144.632
0
-2.966.718

66.252
-3.174.578
0
-3.108.326

4.752.262

9.555.931

Investeringen materiële vaste activa
Desinvestering materiële vaste activa
Overige mutaties in financiële vaste activa

-9.830.839
444.000
-307.566

-21.073.255
250.667
-74.766

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-9.694.405

-20.897.354

40.400.000
-3.596.026
-421.934
-31.508.389

0
-6.552.609
-265.009
17.327.557

4.873.651

10.509.939

-68.492

-831.484

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- bijzondere waardevermindering
- bijzondere waardevermindering financiële vaste activa
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk - overschot
- kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Resultaat deelneming

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossingen langlopende schulden
Vermogensonttrekkingen
Schulden aan kredietinstellingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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3.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
3.1.4.1 Algemeen
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.
Continuïteitsveronderstelling
In jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Stichting Dimence Groep en haar verbonden
stichtingen kennen een goede samenwerkingsgeschiedenis met vele financiers. Met diverse financiers (zorgverzekeraars,
zorgkantoren, justitie en gemeenten) is Stichting Dimence Groep voortdurend in gesprek in het kader van de
financiering van de zorgactiviteiten voor het komende jaar/komende jaren. Stichting Dimence Groep kent geen
liquiditeitsproblemen en deze worden voor de komende periode ook niet verwacht.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met
uitzondering van het volgende:
Het eigen vermogen en de opbrengsten zijn conform RJ 655 anders gepresenteerd.
Consolidatie
De enkelvoudige jaarrekening van Stichting Dimence Groep is in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Dimence
Groep opgenomen.
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht onder de
toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Er hebben zich geen transacties met
verbonden partijen voorgedaan met niet-zakelijke grondslag.
De stichting heeft de volgende deelnemingen niet betrokken in de consolidatie in verband met het ontbreken van
overheersende zeggenschap:
Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V., Deventer (Stichting Dimence Groep: 51%)
3.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten
in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen,
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, danwel is er gekeken naar
resterend gebruik en restwaarde en daarom is op onderdelen een versnelde afschrijving toegepast. Op bedrijfsterreinen
en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover
subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn
deze in mindering gebracht op de investeringen.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval
verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de FIFO methode, indien noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien bij de verstrekking van leningen sprake is van agio of disagio, wordt dit gedurende de
looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook
transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het
resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en
direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Alle overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Een voorziening wordt getroffen op de overige
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de Stichting Dimence Groep.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten. De voorzieningen worden, daar waar van toepassing, gewaardeerd tegen contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde
disconteringsvoet is 2,28% (2014: 2,28%).
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.
Voorziening jubileumverplichtingen:
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden,
installaties, en diverse, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Voorziening levensfase budget (toerekening aan jaren):
De voorziening levensfase budget (LFB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de
overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfase budget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren LFB-uren. De berekening is
gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 55-jarige leeftijd.
Voorziening langdurig zieken:
De voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor kosten voor medewerkers die gedurende het resterende
dienstverband naar verwachting niet zullen herstellen. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
Voorziening deelneming:
De voorziening deelneming wordt gevormd voor deelnemingen met een negatief eigen vermogen welke onder de
financiële vaste activa als nihil gewaardeerd worden. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
3.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Dimence Groep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Dimence Groep betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de
dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een
gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In april 2016 bedroeg de dekkingsgraad
94,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen
12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Dimence Groep heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting Dimence Groep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Stichting Dimence Groep zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Stichting Dimence Groep gemaakte kosten worden
systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten
worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van Stichting Dimence Groep voor de kosten van een actief worden
systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
3.1.4.4 Marktrisico
Rente- en kasstroomrisico
Stichting Dimence Groep loopt renterisico over rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Dimence Groep risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Dimence Groep
risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
Met betrekking tot bepaalde langlopende schulden heeft Stichting Dimence Groep renteswaps gecontracteerd, zodat zij
variabele rente ontvangt en vaste rente betaalt.
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Financiële instrumenten
In de jaarrekening van Stichting Dimence Groep zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:
financiële vaste activa, vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende
schulden en overlopende passiva. Deze worden per categorie toegelicht in de jaarrekening.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze
worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en
risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met
dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het
gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
resultatenrekening.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste waardering worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet
worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Stichting Dimence Groep maakt gebruik van renteswaps om de rentevariabiliteit van de opgenomen leningen af te
dekken. Hierbij wordt kostprijshedge-accounting toegepast. Op het moment van aangaan van de hegde relatie wordt dit
gedocumenteerd. Door middel van een test wordt periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vastgesteld. Dit gebeurt
door de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in de hedge relatie met elkaar te
vergelijken. Stichting Dimence Groep hanteert voor deze vergelijking de volgende kritische kenmerken: omvang,
looptijd, afgedekt risico en de wijze van afrekening. Indien de kritische kenmerken aan elkaar gelijk zijn is er geen
sprake van ineffectiviteit. Wanneer de kritische kenmerken afwijken is er sprake (geweest) van ineffectiviteit. In dat
geval wordt de mate van ineffectiviteit vastgesteld door de verandering in de reële waarde van het afdekkingsinstrument
te vergelijken met de verandering in reële waarde van de afgedekte positie. Indien sprake is van een cumulatief verlies
op de hedgerelatie over de periode vanaf eerste verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan balansdatum, wordt
deze ineffectiviteit (het verlies) direct in de resultatenrekening verwerkt.
Bij de toetsing van de kritische kenmerken van de lening en de derivaten verwacht Stichting Dimence Groep dat deze
effectief zijn tot het einde van de looptijd van de derivaten. De verwachting is dat de te betalen kasstromen (afgedekte
positie) minimaal even groot zijn als de te ontvangen kasstromen van de derivaten (afdekkingsinstrument). Om deze
reden zijn de waarden van de swaps niet in de balans en resultatenrekening verwerkt.
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ACTIVA

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

119.966.597
8.279.843
6.036.156
417.643

87.637.786
8.332.453
4.931.868
33.997.736

Totaal materiële vaste activa

134.700.239

134.899.843

2015
€

2014
€

Boekwaarde per 1 januari:
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

134.899.843
9.830.839
8.377.756
1.208.687
444.000

122.365.609
21.073.255
7.209.354
1.079.000
250.667

Boekwaarde per 31 december:

134.700.239

134.899.843

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

197.649.713
62.949.474

191.151.239
56.251.396

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar
3.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa. In 3.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en
gereedgekomen projecten is een overzicht opgenomen van de onderhanden projecten.
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3. Financiële vaste activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Voorziening vorderingen op deelnemingen
Overige vorderingen
Aanloopkosten

11.985
0
0
129.006
72.907

21.380
582.000
-291.000
153.965
81.341

Totaal financiële vaste activa

213.898

547.686

De specificatie is als volgt:

2015
€

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari:

547.686

Bij: verstrekking lening
Af: waardeverminderingen
Af: afschrijvingen aanloopkosten

316.000
641.354
8.434

Boekwaarde per 31 december:

213.898

Toelichting:
Deelnemingen:
Door de toevoeging van INTEND B.V. aan Stichting Mindfit is de deelneming binnen Stichting Dimence Groep
afgeboekt en daarmee niet meer zichtbaar in 2015. Het resterende saldo bestaat uit de deelneming
Geïntregeerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. en IZIT.NL B.V.
Vorderingen op deelnemingen:
Door de toevoeging van INTEND B.V. aan Stichting Mindfit is de vordering op deelnemingen binnen Stichting
Dimence Groep afgeboekt en daarmee niet meer zichtbaar in 2015.
Voorziening vorderingen op deelnemingen:
De voorziening was gevormd voor de negatieve goodwill van INTEND B.V. Door de toevoeging van INTEND B.V.
aan Stichting Mindfit is deze voorziening afgeboekt.
Overige vorderingen:
In 2015 heeft er een agiostorting van € 25.000 plaatsgevonden in B.V. IZIT NL. Hier tegenover staat een daling
door de afboeking van INTEND B.V. van € 50.000.
Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Verschaft Kapitaalbe-

Eigen

kapitaal
€

vermogen Resultaat
€
€

lang (in %)

Rechtstreekse kapitaalbelangen>=20%
Kapitaalbelangen:
Geïntregreerde 1e lijns GGzorg regio
Deventer B.V., Deventer

9.180

51.00%

17.618

-60

Toelichting:
De Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V. is in 2012 opgericht. De kapitaalstorting heeft in 2012
plaatsgevonden, Stichting Dimence Groep heeft 51% ingebracht. De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de zorg
voor mensen met psychische en psychosociale klachten.
In 2004 bundelden diverse zorgpartijen uit Twente en de Achterhoek de krachten samen in de vereniging IC T
C onnectie Zorg Twente (icZt). Hieruit is in 2008 de B.V. IZIT.NL ontstaan als uitvoeringsorganisatie van de
vereniging. In 2011 heeft de vereniging haar aandelen overgedragen aan zes zorginstellingen: C arint Reggeland
Groep, De Twentse Zorgcentra, Stichting Dimence Groep, Livio, Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep
Twente. Stichting Dimence Groep heeft 5,4% ingebracht.
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4. Voorraden
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Voorraden

182.872

222.212

Totaal voorraden

182.872

222.212

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
Vanaf 2014 werkt de Dimence Groep met het softwareprogramma Exact Intercompany Logistics. Dit is een
logistiek pakket waarin de voorraad wordt geregistreerd. De voorraad is hier mee aangesloten.

7. Vorderingen en overlopende activa
31-dec-15
€

31-dec-14
€

124.874
43.477
115.000
74.747
714.650
19

448.367
35.406
542.756
71.125
864.605
91.074

Overige activa:
- Rekening courant groepsmaatschappij

19.030.753

14.069.867

Totaal vorderingen en overlopende activa

20.103.520

16.123.200

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Rekening courant gelieerde stichting
Rekening courant deelnemingen
Vorderingen op personeel
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

Toelichting:
Vorderingen op debiteuren:
De debiteuren laten een daling zien ten opzichte van 2014. Grote vorderingen op onder meer Stichting Tactus
Groep, FPC Oldenkotte en Isala klinieken zijn per 31 december 2015 niet aanwezig.
Rekening courant deelnemingen:
Door de toevoeging van INTEND B.V. aan Stichting Mindfit is de rekening-courant deelneming INTEND B.V.
binnen Stichting Dimence Groep afgeboekt. Het saldo betreft nu enkel de rekening-courant deelneming
Geïntegreerde 1e lijns GGzorg regio Deventer B.V.
Rekening courant groepsmaatschappij:
De rekening courant met de groepsmaatschappij wordt in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

9. Liquide middelen
31-dec-15
€

31-dec-14
€

Bankrekeningen
Kassen

117.618
1.710

186.104
1.716

Totaal liquide middelen

119.328

187.820

De specificatie is als volgt:
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10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Algemene en overige reserves

1.605.517
2.748.302
20.942.995
10.868.174

1.605.517
2.748.302
20.942.995
11.290.108

Totaal eigen vermogen

36.164.988

36.586.922

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat
1-jan-2015 bestemming
€
€

Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2015
€
€

Kapitaal

1.605.517

0

0

1.605.517

Totaal kapitaal

1.605.517

0

0

1.605.517

Saldo per
Resultaat
1-jan-15 bestemming
€
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Organisatieontwikkeling
Nieuwbouw

1.998.302
750.000

0
0

0
0

1.998.302
750.000

Totaal Bestemmingsreserve

2.748.302

0

0

2.748.302

Saldo per
Resultaat
1-jan-15 bestemming
€
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-15
€

Bestemmingsfonds
Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfonds AWBZ/WLZ

20.942.995

0

0

20.942.995

Totaal Bestemmingsfonds

20.942.995

0

0

20.942.995

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
Resultaat
1-jan-2015 bestemming
€
€

Overige
Saldo per
mutaties 31-dec-2015
€
€

Algemene en overige reserves

11.290.108

0

-421.934

10.868.174

Totaal overige reserves

11.290.108

0

-421.934

10.868.174
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11. Voorzieningen
Het verloop is als volgt aan te geven:

Saldo per
1-jan-15
€

Dotatie Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-15
€

Jubileumvoorziening
Voorziening groot onderhoud
Voorziening levensfasebudget
Voorziening langdurig zieken
Voorziening deelneming
Reorganisatie voorziening

256.698
1.848.647
29.512
266.446
380.136
0

43.123
311.364
3.438
260.862
0
195.326

33.898
681.538
0
199.243
0
0

0
0
0
67.203
380.136
0

265.923
1.478.473
32.950
260.862
0
195.326

Totaal voorzieningen

2.781.439

814.113

914.679

447.339

2.233.534

31-dec-2015
€
Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar)
Hiervan langlopend ( > 5 jaar)

387.720
1.845.814
49.681

Toelichting:
Jubileumvoorziening:
De jubileumvoorziening is gevormd in 2005 volgens de wettelijke verplichtingen. Deze voorziening wordt
gevormd voor toekomstige verplichtingen in verband met jubilea van medewerkers. De voorziening wordt mede
bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers welke gebaseerd is op reële cijfers.
Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte C AO-stijging van 1,00% en met een disconteringsvoet
van 2,28%.
Voorziening groot onderhoud:
Op de onderhoudsvoorziening heeft een dotatie ad € 311.364 en een onttrekking ad € 681.538 plaatsgevonden.
De dotatie heeft te maken met de overgedragen onderhoudsvoorziening van Stichting Impluz (voorheen
Stichting E. van Thüringen). De ontrekking betreft uitgevoerde achterstallige werkzaamheden zoals de aanleg
van een glasvezelnetwerk, vervanging van terreinverlichting en installeren brandmeld-/ontruimingsinstallaties.
Voorziening langdurig zieken:
Voor medewerkers die langdurig ziek zijn en mogelijk een WIA uitkering ontvangen is de voorziening langdurig
zieken gevormd. Bij de voorziening is rekening gehouden met de kosten voor medewerkers die gedurende het
resterende dienstverband naar verwachting van de ARBO-arts niet herstellen.
Voorziening levensfasebudget:
Naast de opbouw van reguliere levensfasebudget opgenomen onder de nog te betalen bedragen, is een
voorziening gevormd voor het levensfasebudget 45+. Dit betreft een overgangsregeling conform de C AO GGZ
2015-2017. De voorziening is mede bepaald aan de hand van de verwachte vertrekkans van medewerkers welke
gebaseerd is op reële cijfers. Daarnaast is rekening gehouden met een verwachte C AO-stijging van 1,00% en
met een disconteringsvoet van 2,28%.
Voorziening deelneming:
De voorziening deelneming was gevormd voor het aandeel in het negatief eigen vermogen van INTEND B.V. Met
het opheffen van INTEND B.V. is de gehele voorziening verrekend.
Reorganisatie voorziening:
In 2015 is een voorziening getroffen voor een reorganisatie die in 2016 zal plaatsvinden.
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12. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan kredietinstellingen

80.271.881

46.314.573

Totaal langlopende schulden

80.271.881

46.314.573

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

48.787.266
40.400.000
3.596.026

55.339.875
0
6.552.609

Stand per 31 december

85.591.240

48.787.266

5.319.359

2.472.693

Stand langlopende schulden per 31 december

80.271.881

46.314.573

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

5.319.359
80.271.881
63.786.486

2.472.693
46.314.573
36.343.802

Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
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Toelichting:
De economische waardering van de langlopende leningen bedraagt Eur 98 miljoen. Ten behoeve van de bepaling
van de economische waardering zijn alle langlopende leningen gewaardeerd tegen de huidige marktrente welke
is gebaseerd op de normrente van de NZa.
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht onder 3.1.8
Overzicht langlopende schulden per 31 december 2015. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de
kortlopende schulden.
Stichting Dimence Groep voert een treasurybeleid waarin zij het renterisico wenst te beheersen. Door het
afsluiten van rentederivaten wil Stichting Dimence Groep het renterisico actief managen. De hedge strategie is
het risico van wijzigingen in de rentevoet af te dekken door derivaten. De hedged items zijn de rentebetalingen
gerelateerd aan leningen ter financiering van de nieuwbouw Lorna en Westerdok. Zowel deze leningen ter
financiering van de nieuwbouw Lorna Wing en Westerdok als een tweetal renteswaps zijn in 2015 aangegaan. Met
deze hedge wordt het risico van de variabiliteit van toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebetalingen van
een tweetal roll-over leningen van de Rabobank afgedekt. Het betreffen onderstaande leningen:
• Roll-over lening van de Rabobank met een initiële hoofdsom van € 7.200.000 en een looptijd van 15 jaar. De
hoofdsom van deze roll-over lening bedraagt per 31-12-2015 € 7.080.000. Het hedge instrument is een Interest
Rate Swap waarbij Stichting Dimence Groep een vaste rente betaald in Euro’s en een variabele rente ontvangt in
Euro’s. De marktwaarde van de Interest Rate Swap bedraagt per 31-12-2015 € 5.510,96 positief. De hoofdsom
van deze renteswap bedraagt per 31-12-2015 € 5.967.000 en kent een einddatum van 01-04-2030.
• Roll-over lening van de Rabobank met een initiële hoofdsom van € 10.200.000 en een looptijd van 15 jaar. De
hoofdsom van deze roll-over lening bedraagt per 31-12-2015 € 10.030.000. Het hedge instrument is een Interest
Rate Swap waarbij Stichting Dimence Groep een vaste rente betaalt in Euro’s en een variabele rente ontvangt in
Euro’s. De marktwaarde van de Interest Rate Swap bedraagt per 31-12-2015 € 7.049,04 negatief. De hoofdsom
van deze renteswap bedraagt per 31-12-2015 € 8.525.500 en kent een einddatum van 01-07-2030.
Bij de toetsing van de kritische kenmerken van de lening en de derivaten verwacht Stichting Dimence Groep dat
deze effectief zijn tot het einde van de looptijd van de derivaten. De verwachting is dat de te betalen kasstromen
(afgedekte positie) minimaal even groot zijn als de te ontvangen kasstromen van de derivaten
(afdekkingsinstrument). Er is echter sprake van ineffectiviteit doordat er sprake is van een mismatch in
einddatum in geval van één van de renteswaps en doordat er een floor in de beide roll-over leningen zit welke
niet in de renteswaps is opgenomen. De in de beide roll-over leningen opgenomen floor bedraagt 0%. Als gevolg
hiervan zal de mate van ineffectiviteit per iedere balansdatum bepaald moeten worden. Per balansdatum 31-122015 is deze ineffectiviteit echter insignificant. Om deze reden zijn de waarden van de swaps niet in de balans en
resultatenrekening verwerkt.
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3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

31-dec-15
€

31-dec-14
€

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake van pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Levensfasebudget
Rekening courant gelieerde stichting

17.421.004
716.379
5.319.359
1.190.827
261.372
23.456
824.884
220.748
1.165.253
4.081

48.929.393
2.333.095
2.472.693
1.093.438
270.548
25.690
787.119
329.199
1.065.332
357.377

4.979.463
1.217.689
1.850.000
8.047.152

5.040.152
1.173.813
1.665.000
7.878.965

200.479

214.287

1.254.460

540.691

36.649.454

66.297.827

Nog te betalen kosten:
- Nog te betalen bedragen
- Nog te betalen geldleningen
- Onderhandse lening de Kern
Totaal nog te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten:
- Vooruitontvangen bedragen
Overige passiva:
- Rekening courant groepsmaatschappij
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Pagina | 101

Jaarrekening 2015 Stichting Dimence Groep
_______________________________________________________________________________________________________________
3.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Toelichting:
Schulden aan kredietinstellingen:
Wegens het omzetten van de bouwkredieten voor de nieuwbouwprojecten OPW en Westerdok in langlopende
leningen is het rekening courant saldo met de kredietinstellingen minder negatief geworden.
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 19 miljoen.
Zekerheden lening A en B
De verstrekte zekerheden gelden voor de opgenomen kredieten in rekening-courant bij Rabobank N.V.:
- Hypotheekrecht (pro rata met het WfZ) tot een voor de Bank minimaal bedrag van € 34.900.000 (vermeerderd
met 35% van dat belang voor rente en kosten) op alle registergoederen van Stichting Dimence Groep;
- Verpanding rechten C AR verzekering;
- Verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van bedrijf of beroep, voorraden en inventaris
incl. machinepark en transportmiddelen;
- Financiële convenanten: omzetratio 2015: 25,0% (norm 2015: 17,5%) en debt-service ratio 2015: 2,38 (norm
2015: 1,00). Deze ratio's moeten gezien worden in geconsolideerd verband;
- Negatieve pledge/pari-passu verklaring.
Zekerheden lening C
De verstrekte zekerheden gelden voor het opgenomen krediet in rekening-courant bij Rabobank N.V.:
- Hypotheekrecht (pro rata met het WfZ) tot een voor de Bank minimaal bedrag van € 34.900.000 (vermeerderd
met 35% van dat belang voor rente en kosten) op alle registergoederen van Stichting Dimence Groep;
- Verpanding rechten C AR verzekering;
- Verpanding van huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van bedrijf of beroep, voorraden en inventaris
incl. machinepark en transportmiddelen;
- Financiële convenanten: solvabiliteitsratio 2015: 23,7% (norm 2015: 18,5%). Deze ratio's moeten gezien
worden in geconsolideerd verband;
- Negatieve pledge/pari-passu verklaring.
Rekening courant groepsmaatschappij:
De rekening courant met de groepsmaatschappij wordt in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Vooruit ontvangen bedragen:
De post vooruit ontvangen bedragen laat een daling zien ten opzichte van 2014. In 2014 is door Transfore een
voorschot ontvangen op de afspraak forensische zorg vanuit Justitie (€ 6 miljoen) betreffende 2015.
Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De specificatie is als volgt:

Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode binnen 1 jaar afloopt:
Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode tussen 1 jaar en 5 jaar afloopt:
Totaal huurbedrag van de panden waarvan de huurperiode na 5 jaar afloopt:

Totaal niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
ORT vakantiedagen oude jaren
Huurovereenkomst Sijbrandi
G. Schimmel Accountant en Belastingadviseurs BV te Twello
Elizen Vastgoed B.V. huur Domineestraat, Twello
Prepaid Pinkaart

31-dec-15
€
2.416.916
7.114.409
3.896.951
13.428.276
833.038
82.895
6.450
9.656
5.000

Toelichting:
Waarborgfonds:
Stichting Dimence Groep heeft de verplichting tot het storten bij het waarborgfonds van maximaal 3% van de
uitstaande leningen indien de situatie bij het waarborgfonds daartoe leidt.
Huur en leasing:
In geval van huur en leasing waarbij het economisch risico grotendeels bij de huurder ligt dient het contract te
worden verwerkt als financial lease. Het gevolg is dat de betreffende activaposten afzonderlijk worden
gewaardeerd in de balans en dat de lease/huur als langlopende verplichting in de balans wordt verwerkt. Op
basis van indicaties waarvan het economische eigendom aan de huurder toegerekend kan worden, is er binnen
Stichting Dimence Groep geen sprake van huursituatie waarbij huurcontracten als financial lease dienen te
worden verwerkt.
ORT tijdens vakantie:
In de afgelopen periode zijn meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op
onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie. Voor de GGZ sector zijn dergelijke uitspraken niet aanwezig.
In de C AO GGZ 2015-2017 is afgesproken vanaf 1 juli 2015 ORT tijdens vakantie uit te betalen. C onform het
standpunt van GGZ Nederland heeft Stichting Dimence Groep de verplichting met terugwerkende kracht voor 5
jaar meegenomen onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Pagina | 103

Jaarrekening 2015 Stichting Dimence Groep
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Be drijfs-

Andere v aste

Ma te riële v aste

bedrijfs-

bedrijfsactiv a in

middelen,

uitv oe ring e n

Niet aan he t

technische e n

v ooruitbe talinge n

bedrijfsproces

gebouwen en

Ma chines en

administratiev e

op materië le

dienstbare

te rreinen

installa tie s

uitrusting

v aste a ctiv a

ma te rië le a ctiv a

Tota al

€

€

€

€

€

€

133.260.018

11.662.227

12.231.258

33.997.736

0

191.151.239

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

45.622.232

3.329.774

7.299.390

0

0

56.251.396

Boekwaarde per 1 januari 2015

87.637.786

8.332.453

4.931.868

33.997.736

0

134.899.843

2.368.596

425.586

640.963

6.395.694

0

9.830.839

0

0

0

0

0

0

5.679.545

827.036

1.871.175

0

0

8.377.756

959.704

225.358

23.625

0

0

1.208.687

508.091

213.974

2.102.564

0

0

2.824.629

0

0

0

0

0

0

508.091

213.974

2.102.564

0

0

2.824.629

32.674

3.407

59.229

412.426

0

507.736

0

0

0

0

0

0

cumulatieve afschrijvingen

14.834

487

48.415

0

0

63.736

per saldo

17.840

2.920

10.814

412.426

0

444.000

- In gebruik genomen activa

36.617.304

577.118

2.368.939

-39.563.361

0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

32.328.811

-52.610

1.104.288

-33.580.093

0

-199.604

171.705.153

12.447.550

13.079.367

417.643

0

197.649.713

0

0

0

0

0

0

51.738.556

4.167.707

7.043.211

0

0

62.949.474

119.966.597

8.279.843

6.036.156

417.643

0

134.700.239

0% - 10%

5% - 10%

10% - 33,3%

0,0%

Stand pe r 1 ja nua ri 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Mutaties in het boekjaa r
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen

Stand pe r 31 decembe r 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015
Afschrijvingspercentage

Pagina | 104

Jaarrekening 2015 Stichting Dimence Groep
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN EN GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

3.1.7.1 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten
Projectgegevens

BriefNummer nummer Datum Omschrijving

C 07074

Totaal

Investeringen
t/m 2015
WTZitype

21-08-07 Vervangende nieuwbouw Westeres
WTZi
Verbouwing Roelenweg
Renovatie Tollerink
0-01-00 FPA Westerdok
0-01-00 Aanpassingen Heihoeve
Zorgcampus Deventer
Renovatie Henri Dunant
Realiseren HIC
Renovatie De Steerne
Renovatie SvdK Forence
Aanpassingen Querido
Munitieonderzoek

t/m 2014
€

2015
€

gereed
€

Nominaal
bedrag
WTZi
€

Indexering Aangepaste
Jaar van
WTZi
goedkeuring oplevering
€
€

31.507.446
1.075.333
1.303.574
73.615
3.231
34.537
0
0
0
0
0
0

4.419.931 35.927.377
159.436 1.234.769
986.721 2.290.295
304.274
377.889
107.689
110.920
0
34.537
38.283
0
18.343
0
3.983
0
116.713
0
12.465
0
227.856
0

0
0
0
0
0
0
38.283
18.343
3.983
116.713
12.465
227.856

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33.997.736

6.395.694 39.975.787

417.643

0

0

0

Toelichting:
De vervangende nieuwbouw Westeres (Westerdok) is 2 maart 2015 samen met de FPA Westerdok opgeleverd.
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Goedkeuringen

2015
2015
2015
2015
2015
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
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3.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2015

Lening g ever

D at um

T o t al e
loop t i jd

Ho o f d so m

So o r t
l eni ng

€
ASN Bank
15-sep-08
Fort is Bank
1-jul-02
ASN Bank
27-mrt -07
BNG
2-dec-97
BNG
16-mrt -98
BNG
7-f eb-97
BNG
16-aug-93
ASN Bank
14-apr-99
BNG
12-mrt -90
Waterschapsbank
8-f eb-08
Waterschapsbank 15-okt -08
Waterschapsbank
2-jan-09
Waterschapsbank
1-jul-09
Elisabet hfonds
5-jun-13
Nat . Ned. Levens verz20-jan-15
Rabobank *
20-jan-15
Rabobank **
25-mrt -15
Rabobank
1-mei-15
T o t aal

10.000.000
4.991.582
12.000.000
1.556.466
521.847
2.833.290
3.148.100
629.620
907.560
4.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
80.000
18.000.000
7.200.000
10.200.000
5.000.000

* Dit percentage is inclusief een rent e SWAP van 1,04%
** Dit percent age is inclusief een rent e SWAP van 1,07%
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W er keli j ker ent e

R est schul d
3 1 d ec 2 0 14

N i euw e
leni ng en i n
2 0 15

A f lo ssi ng
t / m d ec 2 0 15

R est schul d
3 1 d ec 2 0 15

R est schul d
o ver 5 j aar

R est er end e
lo o p t ij d i n
j ar en ei nd
2 0 15

A f lo s- si ng sw ij z e

R ent eherz
d at um

A f lo ssi ng
2 0 16

G est el d e z eker hed en

%
25
30
30
28
27
28
30
30
50
30
30
29
25
5
30
15
15
3

Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Roll-over
Roll-over
Roll-over

4,74%
4,33%
4,27%
1,52%
6,34%
4,36%
4,07%
5,00%
4,33%
4,29%
4,69%
4,54%
4,70%
5,00%
1,47%
2,69%
2,72%
1,65%

7.600.000
962.014
9.200.000
611.469
212.605
1.113.078
944.430
314.815
471.932
3.200.000
8.000.001
8.000.000
8.076.923
80.000
4 8 . 78 7.2 6 6

18.000.000
7.200.000
10.200.000
5.000.000
4 0 .4 0 0 .0 0 0

400.000
167.899
400.000
55.588
19.328
101.189
104.937
20.987
18.151
133.333
333.333
333.333
384.615
120.000
170.000
833.333
3 . 59 6 . 0 2 6

7.200.000
794.116
8.800.000
555.881
193.277
1.011.889
839.494
293.828
453.781
3.066.666
7.666.668
7.666.667
7.692.307
80.000
18.000.000
7.080.000
10.030.000
4.166.667
8 5. 59 1.2 4 0

5.200.000
6.800.000
277.940
96.638
505.944
314.810
188.893
363.025
2.400.000
6.000.003
6.000.002
5.769.230
80.000
15.000.000
6.120.000
8.670.000
6 3 . 78 6 . 4 8 6

18
16
21
10
9
9
8
13
24
22
23
22
18
2
30
14
14
2

Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair
Af l.vrij
Lineair
Lineair
Lineair
Lineair

vast e rente
vast e rente
vast e rente
t ot einde loopt ijd
16-3-2018
7-2-2017
vast e rente
vast e rente
2-4-2020
8-2-2018
vaste rent e
vast e rente
vast e rente
t ot einde loopt ijd
Roll-over / hedge
Roll-over / hedge
-

400.000
167.899
400.000
55.588
19.328
101.189
104.937
20.987
18.151
133.333
333.333
333.333
384.615
600.000
240.000
340.000
1.666.666
5.3 19 . 3 59

Waarborgf onds voor de zorgsector
Waarborgf onds voor de zorgsector
Waarborgf onds voor de zorgsector
Garant ie van het Rijk
Gemeent e Garant ie Almelo
Garant ie Provincie Overijssel
Garant ie van het Rijk
Garant ie van het Rijk
Gemeent e Garant ie Almelo
Waarborgf onds voor de zorgsector
Waarborgf onds voor de zorgsector
Waarborgf onds voor de zorgsector
Waarborgf onds voor de zorgsector
Geen
Waarborgf onds voor de zorgsector
Geen
Geen
Geen
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3.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:
2015
€

2014
€

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

3.188.815

3.597.677

Totaal subsidies

3.188.815

3.597.677

Toelichting:
Voor de volgende posten geldt dat deze zijn opgenomen: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie,
Overige Rijkssubsidies en Subsidies vanwege Provincies en gemeenten.

Overige subsidies
Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleidingen Inkomsten
2015
Naam opleiding
€
Zorgopleiding VWS 1e tranche
Zorgopleiding VWS 2e tranche

Stagefonds
Naam opleiding
Stageplaatsen Zorg

Diverse overige subsidies
Overige subsidies

Totaal overige subsidies
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1.039.700
1.818.374
2.858.074
Inkomsten
2015
€
170.158
170.158
Inkomsten
2015
€

Uitgaven

Saldo
2015
€

2015
€

1.039.700
1.818.374
2.858.074

0
0
0

Uitgaven

Saldo
2015
€

2015
€

170.158
170.158

0
0

Uitgaven

Saldo
2015
€

2015
€

160.583
160.583

160.583
160.583

0
0

3.188.815

3.188.815

0
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3.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN

18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2015
€

2014
€

Overige dienstverlening
Overige opbrengsten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste materiële kosten
Opbrengst huren

260.500
1.635.913
21.703.873
11.628.186
12.107.493

509.695
2.246.811
19.126.296
11.458.109
11.179.815

Totaal overige opbrengsten

47.335.965

44.520.726

Toelichting:
Overige dienstverlening:
De overige dienstverlening bestaat uit detacheringen aan met name Stichting Isala Klinieken en Vrije Universiteit
Amsterdam. In 2015 hebben minder detacheringen plaatsgevonden dan in 2014.
Overige opbrengsten:
De overige opbrengsten bestaan met name uit opbrengsten voor algemene en administratieve dienstverlening,
huur, maaltijden en consumpties. De overige opbrengsten over 2014 zijn hoger dan over 2015 door extra
opbrengsten inzake een pro rato verrekening, diverse afrekeningen oude jaren en meer huur opbrengsten.
Doorbelaste personeelskosten en doorbelaste materiële kosten
De doorbelaste kosten betreffen de personeelskosten ad € 21.703.873 en materiele kosten ad € 11.628.186 die
door Stichting Dimence Groep gemaakt zijn en worden doorbelast naar de onderliggende groepsmaatschappijen.
Opbrengst huren:
De opbrengst huren zijn de huurkosten die gemaakt zijn door Stichting Dimence Groep en doorbelast worden
naar de onderliggende groepsmaatschappijen die gebruik hebben gemaakt van betreffende panden.
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LASTEN

19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Totaal personeel in loondienst
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

2015
€

2014
€

15.205.573
2.194.775
1.256.056
2.565.865
21.222.269

12.539.288
1.986.056
1.375.068
2.372.085
18.272.497

481.604

853.799

21.703.873

19.126.296

326

327

Het aantal personeelsleden Stichting Dimence Groep bedraagt:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
Personeel in loondienst:
In de post lonen en salarissen is de mutatie voor de voorziening langdurig zieken en de kosten voor het
levensfasebudget en vakantiedagen opgenomen.
Bij de berekening van het gemiddeld aantal FTE is het aantal stagiaires niet meegeteld. Per FTE komen de
gemiddelde personeelskosten over 2015 op € 65.099 ten opzichte van € 55.879 over 2014. Het aantal
werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.
20. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
2015
€

2014
€

Nacalculeerbare afschrijvingen
Overige afschrijvingen

5.496.201
2.881.555

4.279.895
2.929.459

Totaal afschrijvingen vaste activa

8.377.756

7.209.354

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa nacalculeerbare en overige
afschrijvingen wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 3.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa.
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21. Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De specificatie is als volgt:
2015
€

2014
€

- materiële vaste activa

1.208.687

1.079.000

Totaal bijzondere waardevermindering van vaste activa

1.208.687

1.079.000

2015
€

2014
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Patiëntgebonden kosten

2.825.889
103.468

2.845.849
149.447

Algemene kosten:
- Accountants- en advieskosten
- Belastingen
- Kosten kantoorbenodigdheden
- Kosten automatisering
- Kosten telefonie en communicatie
- Kosten verzekeringen
- Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

684.062
774.383
954.782
2.544.411
774.149
867.557
752.202
7.351.546

673.086
551.072
1.303.434
2.234.737
821.781
559.333
2.232.981
8.376.424

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie transport en overig
Totaal onderhoud en energiekosten

2.045.006
726.656
715.360
80.712
3.567.734

2.163.288
847.522
695.839
57.456
3.764.105

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
Hulpbedrijven

2.419.647
1.374
-1.912

2.662.350
-200.003
-2.745

16.267.746

17.595.427

Toe lichting:
In verband met leegstand van diverse panden is een afwaardering toegepast.

23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De totale overige bedrijfskosten zijn 8% lager dan voorgaand jaar. De grootste daling is zichtbaar bij de overige
algemene kosten. Dit komt grotendeels door minder incidentele kosten in 2015.
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LASTEN

24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten
Rente lasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten
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2015
€

2014
€

177.914
177.914

66.252
66.252

3.136.198
8.434
3.144.632

3.166.144
8.434
3.174.578

-2.966.718

-3.108.326
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3.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

27. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Ten aanzien van de WNT wordt verwezen naar het WNT overzicht zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
2015 van Stichting Dimence Groep.

28. Honoraria onafhankelijke accountant
De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1.
2.
3.
4.

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant
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2015
€

2014
€

68.000
0
0
0

51.750
0
0
0

68.000

51.750
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3.2 OVERIGE GEGEVENS
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3.2 OVERIGE GEGEVENS
3.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Dimence Groep heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 20 juni
2016.
De Raad van Toezicht van Stichting Dimence Groep heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd in de vergadering van 22
juni 2016.
3.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 2 lid 3, dat Stichting Dimence Groep niet beoogt winst te maken.
3.2.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 3.1.2.
3.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met significante invloed op het resultaat en vermogen.
5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

_________________________________________
Origineel ondertekend door Dhr. drs. E. Klunder

_________________________________________
Origineel ondertekend door Mw. drs. H.I.C. van der Wal

_________________________________________
Origineel ondertekend door Dhr. drs. S.A. Terpstra
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