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Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag 2020 van de Dimence Groep. We kijken, net als
de hele wereld, terug op een heel bijzonder jaar. Een jaar gekleurd door corona,
waarin we met de verschillende stichtingen hard hebben gewerkt aan de
mentale gezondheid van onze cliënten en medewerkers. Corona bracht ons in
een sneltreinvaart in de digitale wereld; online behandelen kreeg een prominentere
plek in de hulpverlening en onze medewerkers werden van de ene op de andere dag
geconfronteerd met thuiswerken. Met name het wegvallen van rituelen, het fysieke
contact, maar ook het echte oogcontact, missen we allemaal.
Met elkaar hebben we razendsnel geleerd hoe het ook kan!

Het was en is nog steeds een spannende tijd. De pandemie
is tenslotte nog steeds niet over en de gevolgen van alle
noodzakelijke maatregelen zijn nog niet zichtbaar. We hebben
als organisatie een ongelofelijk grote mate van flexibiliteit laten
zien. Ondanks alle hindernissen is de zorg voor onze cliënten
doorgegaan en heeft het ondersteunende werk achter de
schermen ook gewoon plaatsgevonden. En dat is een compliment
waard aan alle medewerkers en het geeft vertrouwen om op
voort te borduren.
Wij wensen u veel leesplezier en horen graag wat u vindt van
ons verslag.
Marco Verheul
Raad van bestuur

We hebben onze zogenoemde coronaverhalen gebundeld en
uitgebracht in een mooi magazine. Misschien heeft u het
ook ontvangen. Zo niet, dan kunt u het nalezen op
https://www.dimencegroep.nl/beweging-van-overvloed

Uit het oogpunt van leesbaarheid hanteren wij in de tekst het woord cliënt. U kunt hiervoor in voorkomende gevallen ook het woord
patiënt, klant, burger, deelnemer of vrijwilliger lezen.

◀ Inhoudsopgave
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1. Verslag raad
van bestuur
Hoe de Dimence Groep bijdraagt
aan een vitale samenleving

Wie we zijn

ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Nederland.
Dat blijkt uit onze resultaten op het gebied van kwaliteit,

De Dimence Groep is een organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg en welzijn in
met name Oost-Nederland. Bij deze
organisatie is de zorg ondergebracht in een
aantal slagvaardige stichtingen met ieder
een eigen doelgroep. We vormen samen
een groep en dat doen we niet zonder
reden. We werken samen, delen kennis en
vormen een keten. Zorg bieden is meer dan
behandelen. De weg naar herstel bij
psychische klachten gaat niet zozeer over
het oplossen van klachten en beperkingen,
maar vooral over wat het leven voor
mensen betekenisvol maakt. Daarom heeft
de Dimence Groep het welzijnswerk
omarmd en verankerd in de organisatie.

veiligheid, bedrijfsvoering en tevredenheid van onze cliënten en
medewerkers. En daar zijn we best trots op! Bij de stichtingen
van de Dimence Groep werken ruim 2800 medewerkers voor ruim
32.000 cliënten per jaar. Ook hebben we zo’n 1200 vrijwilligers,
verenigd in WerV, die zich inzetten om de zorg en de samenleving
met elkaar te verbinden.

1.1

Ontwikkelingen in de samenleving

De samenleving verandert, demografische ontwikkelingen zoals
vergrijzing, klimaatveranderingen, meer diversiteit en meer
chronisch zieken zijn zichtbaar. Er moet meer zorg geleverd
worden, voor minder of dezelfde hoeveelheid geld. Er ontstaat
een tekort aan arbeidskrachten, niet alleen in de gezondheidszorg.
Eigen regie voor burgers wordt belangrijker. De zorg digitaliseert
en de connectiviteit van cliënt en zorgverlener neemt toe. Zorg en
behandeling worden meer persoonlijk afgestemd en er wordt
meer kwaliteit en transparantie geëist. Niet-specialistische zorg
wordt dichtbij huis geleverd en de focus verschuift van ‘ziekte en
zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.

Met onze zeven stichtingen bieden we dus een breed palet aan

Wij zijn er trots op dat we een verschil kunnen maken en

behandeling en ondersteuning; van welzijnswerk tot

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op

specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ons werk is state of

het snijvlak van zorg en veiligheid binnen onze samenleving.

the art en we behoren tot de top drie van beste aanbieder van

Daar komt bij dat onze directe omgeving en stakeholders behoefte
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Er moet meer zorg
geleverd worden,
voor minder of dezelfde
hoeveelheid geld.
1. Cliënten
Wij willen van toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten.
Daarom zoeken we samen met hen naar wat voor hen een
goed leven inhoudt. Ook voor de groep cliënten die mentale
ongezondheid ervaart. We dragen eraan bij om de doelen die
daaruit voortkomen te realiseren vanuit onze expertise op het
gebied van (het bevorderen van) de mentale gezondheid van
cliënten en de verbinding tussen zorg en welzijn. We werken
samen vanuit gelijkwaardigheid en gaan stigmatisering tegen.
Om dit te realiseren:

hebben aan een betrouwbare partner voor complexe vraagstukken
op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.

betrekken we cliënten en hun netwerk;
•	
zoeken we naar wat voor hen belangrijk en van waarde is;
•
richten we de focus op gezondheid en gedrag; vanuit de
•	
gedachte van de positieve psychologie;
hebben we aandacht voor de maatschappelijke inbedding:
•	

De maatschappij vraagt van ons dat we:
meer doen voor mensen die dreigen uit te vallen;
•	
	
investeren in de juiste doelgroepen;
•
kennis delen en samenwerken en
•	
	
helpen de maatschappij veiliger te maken.
•

de rollen die cliënten in de maatschappij vervullen;
gaan we uit van het maximaal haalbare en betrekken we
•	
medewerkers bij het (leren) werken vanuit de positieve
psychologie.
2. Innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap
Omdat we ons op onderscheidende, speelse en verfrissende wijze

1.2 	Vijf perspectieven

presenteren zijn we voor financiers een ondernemende aanbieder
van zorg en welzijn waarin het investeren waard is. Innovatie en

Wat we ook doen de komende jaren en hoe we ook met onze

ontwikkeling worden niet alleen vormgegeven in projecten en met

ambities omgaan, duidelijk is dat we het bieden van zorg en

behulp van extra middelen. Echte innovatie komt uit de mensen

ondersteuning veilig willen stellen, evenals het werk(plezier)

voort als zij geïnspireerd raken door mogelijkheden of een

van de medewerkers. Het gaat daarbij onder andere over

vraagstuk zien dat ze willen verbeteren of een situatie die ze willen

voldoende inzetmogelijkheden van personeel en lange termijn

veranderen. Daarom nemen leidinggevenden het voortouw om een

afspraken met zorgverzekeraars en andere financiers. Meer dan

voorbeeld te zijn voor inspiratie en ontwikkeling. De vorm waarin

in het verleden is het een punt om te zorgen voor voldoende

zij dit doen kan verschillen. De leidinggevende stimuleert het

inkomsten en beschikbaarheid van personeel om de inhoudelijke

ondernemerschap, in de gesprekken met medewerkers staan hun

doelen te halen. En uiteraard gaat het dan ook om de overhead

inspiratie en passie voorop.

en onkosten en de vraag wat minimaal noodzakelijk is en welke

De komende jaren gaan we daarom (nog meer dan we al deden)

mogelijkheden er zijn om dit alles te beïnvloeden.

onze eigen innovatieve mogelijkheden laten zien en benutten.

In het proces van het verwezenlijken van onze ambities worden
we een ander soort bedrijf. In dit nieuwe bedrijf past nieuw

3. Personeel

gedrag. Gedrag dat we met elkaar moeten ontwikkelen.

Om goed toegerust te raken voor de nieuwe werkelijkheid is het

Hierna bespreken we vijf perspectieven die daarbij van

van belang dat alle medewerkers de komende jaren zich andere

belang zijn.

kennis, vaardigheden, competenties en mindset eigen maken.
Om de verbinding te kunnen blijven maken met de ambities gaan

◀ Inhoudsopgave
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we andere dingen van medewerkers vragen. Het gaat dan om het

gebruikt worden hoeven we uiteraard niet allemaal zelf uit te

denken vanuit mentale gezondheid en positieve psychologie,

vinden, maar wel moeten we goed leren gebruik te maken van

innovatief denken en doen en het verrijken van hun digitale

wat al op de markt is.

vaardigheden. Van medewerkers wordt gevraagd om de tijd te
nemen om de vernieuwing in het werk onderdeel te maken van

5. Bedrijfsvoering

hun professionele identiteit. Per organisatieonderdeel worden

Het is van belang dat de bedrijfsvoering optimaal aansluit

verschillende accenten gelegd. Dit heeft ook consequenties voor

bij de ambities en uitgangspunten zoals omschreven in het

de wijze waarop we gewend zijn op te leiden en bij te scholen.

meerjarenperspectief. Het gaat dan om gezonde bedrijfsvoering

Vanuit HRM&D vraagt dit om innovatieve, strategische en

waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn,

collectieve personeelsplanning, gericht op de ontwikkeling in

in relatie tot ons meerjarenperspectief. Daarom zetten we in op

de komende vijf jaar. Daarbij beperken we ons niet tot de

optimale afspraken en samenwerking met onze financiers (van

instroom, maar is er zeker ook aandacht voor het behoud van

zorgverzekeraars tot banken). Blijven we onverminderd actief in

(ouder) personeel.

het zoeken naar mogelijkheden om onze kosten omlaag te

Als het gaat om het bevorderen van de mentale gezondheid,

brengen (vierkante meters, reiskosten, werkplekken en dergelijke).

betreft dit ook de medewerkers van de Dimence Groep. Doel is

Ook vinden we het belangrijk om onze organisatie te

het krijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel,

verduurzamen. Onze ecologische footprint is daarbij leidend.

dat is toegerust op de nieuwe manier van werken en organiseren
en waarmee wij onze ambities waar kunnen maken.

1.3

Keuzes maken

4. Technologie
Ontwikkeling van ICT, digitalisering en automatisering is van

Wat gaan we dan precies doen en wat dus niet? Er moeten

groot belang om de (digitale) ambities te kunnen waarmaken.

keuzes gemaakt worden. Wanneer keuzes moeten worden

Zowel op het vlak van tegemoet komen aan de wensen van

gemaakt voor wat betreft de inzet van menskracht, middelen en

hulpvragers als om kostbare mensentijd vrij te maken voor alles

aandacht zou de volgende vraag leidend kunnen zijn: draagt deze

wat een robot of computersysteem niet kan doen. Vanuit de

keuze of investering bij aan:

leidinggevenden worden de verbetering van de technische

de mentale gezondheid van burgers, cliënten,
•	
medewerkers?

mogelijkheden, slimmere gebruiksmogelijkheden en vergroting
van de digitale vaardigheden genoemd. Als het gaat om de
ontwikkeling naar een digitale organisatie is dit de eerste stap.
De eerste jaren zal het accent van de investeringen hierop moeten
liggen. Slimmer gebruik maken van de techniek en tijd voor
medewerkers om zich (breed) digitaal te ontwikkelen.
Opvallend is dat de roep om (materiële) innovatie niet op de
voorgrond staat. Toch zullen we zelf nieuwe vormen moeten
blijven ontwikkelen en daar tijd voor vrijmaken. De tools die
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•

	
de beoogde cultuurverandering waarbij innovatiekracht
en leren van elkaar worden versterkt?

•
digitalisering van de organisatie en werkprocessen?
•	
	
het optimaal benutten van beschikbare technologie?
•
meer efficiëntie in de bedrijfsvoering (verlaging kosten)?
•	
	
een goede samenwerking in de keten?
•
meer invloed (op de buiten- en binnenwereld)?
•	
	
meer ondernemerschap (innovatie en ontwikkeling)?

◀ Inhoudsopgave

2. Verslag raad
van toezicht
De Dimence Groep heeft een raad van
toezicht (rvt) en een raad van bestuur
(rvb). Alle taken, verantwoordelijk
heden en bevoegdheden zijn vastge
legd in statuten. In het reglement van
de rvt en van de rvb zijn specifieke
taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden uitgewerkt. Dit verslag
zoomt hier op in.

typeert. Dat blijft de raad onder meer doen door het delen van
waarden ten aanzien van toezicht en de open relatie en interactie
met de organisatie en in het bijzonder met de cliënten. In 2020
gebeurde dat onder andere tijdens de online studiedag.
De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de rvt en de rvb
is zowel in de statuten als in reglementen vastgelegd en inzichte
lijk gemaakt. Dit geldt ook voor de manier waarop het omgaan
met eventuele conflicten tussen beide organen is geregeld.
De Dimence Groep hanteert de principes van de Zorgbrede
Governance Code en voldoet daar volledig aan. Op grond van
deze code is besloten om voor nieuw te benoemen leden van
de rvt uit te gaan van een benoemingsperiode van vier jaar
met de mogelijkheid van een herbenoeming voor nog een

2020 heeft ook voor de raad van toezicht (rvt) voor een belangrijk

periode van vier jaar.

deel in het teken gestaan van de aandacht voor de COVID-19 crisis.

De toezichtvisie van de rvt, waarin de inzichten van de nieuwe

De impact hiervan voor zowel cliënten, patiënten en personeel als

Zorgbrede Governance Code en actuele maatschappelijke

voor de Dimence Groep als instelling was groot. De rvt heeft grote

opvattingen over de rol van toezicht zijn verwerkt, is tijdens de

waardering voor de aanpak van deze crisis in het algemeen en de

zelfevaluatie besproken. Hierbij is tevens gesproken over de

ruimte die gegeven is aan het individu en de teams binnen de

omgang tussen de rvt en rvb en de transparantie die hierbij

verschillende stichtingen in het bijzonder. Daarmee heeft de

nagestreefd wordt.

Dimence Groep zich zeer veerkrachtig getoond en wist zij op
flexibele wijze de steeds veranderende omstandigheden het

De rvt ziet enerzijds toe op de kwaliteit, de strategie, de

hoofd te bieden.

prestaties en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op het
goed functioneren van de rvb. Anderzijds is het handelen van de

Met name in een crisissituatie blijkt het belang van een open en

rvt gebaseerd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid door

lerende organisatie, een benadering die ook de aanpak van de rvt

met name het voeren van de dialoog met de bestuurders en

◀ Inhoudsopgave
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andere stakeholders binnen de Dimence Groep.

management of andere betrokkenen een inleiding gegeven over

Voor de rvt geldt een algemeen competentieprofiel. Hierin is

een bedrijfsonderdeel of thema, op grond waarvan nadere

beschreven welke kennis – en achtergrond – binnen de raad

gedachtewisseling plaatsvindt met de rvt. In 2020 waren dit

aanwezig moet zijn. In dit profiel zijn ook de eisen beschreven

CF&I (visie financieel beleid), WMO-divisie, Mindfit, Transfore en

die gesteld worden aan de individuele raadsleden ten aanzien van

Dimence. Ook heeft de geneesheer-directeur het jaarverslag BOPZ

functioneren en onafhankelijkheid. Ook is vastgelegd dat alleen

in de vergadering toegelicht. De rvt hecht veel waarde aan deze

leden kunnen toetreden die op geen enkele manier een direct

interessante en leerzame ontmoetingen.

belang hebben bij de Dimence Groep.
In 2020 heeft de rvt onder andere onderstaande
De rvt bestaat uit zes leden die allemaal lid zijn van de

besluiten genomen:

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

benoeming met ingang van 1 mei 2020 van
•	
dhr. A.J. Kleinlugtenbeld MHA tot lid van de raad van

(hierna NVTZ). De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een

toezicht van de Dimence Groep;

jaarlijkse vergoeding die geheel in overeenstemming wordt
gebracht met de richtlijn Honorering Raden van Toezicht van

•

	
goedkeuring van het bestuursverslag en de
jaarrekeningen 2019;

zorginstellingen van de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld in
de jaarrekening.

•

	
goedkeuring van de begroting 2021.

In oktober heeft de jaarlijkse studiedag voor de rvt

2.1

Overlegorganen

plaatsgevonden. Hierbij heeft – deels met externe sprekers –
een strategische discussie plaatsgevonden over regiovisies en

De rvt maakt gebruik van diverse overlegorganen die de raad in

over soft controls/corporate compliance. De raad is tevens in

staat stelt om toezicht te houden op het concern vanuit een juiste

gesprek gegaan met sleutelfunctionarissen over het verloop en de

balans tussen betrokkenheid en afstand. Deze overlegorganen

aanpak van de coronacrisis binnen de Dimence Groep. ’s Middags

worden hieronder verder toegelicht.

hebben de leden van de rvt in tweetallen (digitaal) gesprekken
gevoerd met een aantal teams uit het Westerdok in Almelo en

Reguliere vergaderingen en studiedag

delegaties van zowel de Strategiegroep als de Monitorgroep

De rvt heeft in 2020 acht keer vergaderd, waarvan een aantal

COVID-19. Aan het einde van de studiedag zijn de opgedane

keer online. Voorafgaand aan deze vergaderingen heeft de raad

ervaringen plenair teruggekoppeld.

telkens onderling vooroverleg gevoerd.
Presidium
Algemene en bestuurlijke zaken zijn, samen met

Samen met de rvb bereidt het Presidium de vergaderingen van de

risicomanagement, vaste onderwerpen op de agenda. Bij de

rvt voor. Het Presidium bestond tot en met maart 2020 uit dhr.

bespreking van de jaarrekening en de managementletter was de

Boomkamp (voorzitter) en dhr. Bruggeman (vicevoorzitter). Na het

accountant aanwezig.

statutaire aftreden van dhr. Bruggeman is mw. Kinket per 1 april

Specifiek is in het verslagjaar op thematische wijze aandacht

2020 benoemd tot vicevoorzitter van de rvt.

besteed aan alle ontwikkelingen in de sector en de betekenis

Naast de reguliere vergaderingen voerde het Presidium

hiervan voor de Dimence Groep en de stichtingen.

functioneringsgesprekken met de leden van de rvb. Als

Tijdens iedere reguliere vergadering wordt door leden van het

voorbereiding op deze gesprekken zijn gesprekken gevoerd met

Met name in een crisissituatie blijkt het belang
van een open en lerende organisatie,
een benadering die ook de aanpak van de
raad van toezicht typeert.
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delegaties van de centrale ondernemingsraad (COR), de centrale

2.2 Evaluatie functioneren

cliëntenraad (CCR) en een delegatie van het management,
met als doel inzicht te krijgen in het functioneren van de raad

Jaarlijks evalueert de rvt het eigen functioneren en dat van de

van bestuur (360˚ feedback).

rvb. Op basis van deze evaluatie vindt een functioneringsgesprek

Naast de formele vergadermomenten heeft de voorzitter

plaats met de rvb. Na dit gesprek evalueren beide organen het

tevens informele gesprekken gevoerd met de individuele leden

onderling functioneren.

van de rvb.

Om zich op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen
nemen de leden van de rvt met enige regelmaat deel aan

Auditcommissie

workshops en symposia. Jaarlijks wordt een dag uitgetrokken

De Auditcommissie bewaakt financiële en budgettaire zaken en

om een bezoek te brengen aan een of meerdere locaties om

adviseert daarover aan de rvt. In dit verslagjaar kwam de

een goede verbinding met de organisatie te krijgen. In 2020 is

commissie zes keer bijeen (deels online) en waren dhr.

dit via online werkbezoeken op de studiedag georganiseerd.

Haringsma (voorzitter) en mw. Kinket lid van de Auditcommissie.

Gedurende het verslagjaar zijn (delegaties van) de toezichtleden

Na de benoeming van mw. Kinket tot vicevoorzitter (en daarmee

(al dan niet online) aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten

lid van het Presidium) is vanaf 1 mei 2020 dhr. Kleinlugtenbeld

die binnen de Dimence Groep zijn georganiseerd.

toegetreden tot de Auditcommissie. De accountant is twee keer
per jaar aanwezig bij het overleg van de Auditcommissie.
Namens de rvb nam dhr. Verheul deel aan deze commissie.

2.3 Bestuurswisseling

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Medio 2020 heeft mw. Van der Wal aangekondigd per april 2021

Deze commissie heeft als doel meer kwalitatieve onderwerpen

te stoppen als voorzitter van de rvb. Na 12,5 jaar bestuurlijke

toe te voegen aan de dialoog tussen de rvt en rvb. In het

verantwoordelijkheid bij de Dimence Groep gaat zij een andere

verslagjaar kwam de commissie vier keer bijeen (deels online) en

wending geven aan haar loopbaan. Na deze aankondiging is het

hadden mw. Kamphuis (voorzitter) en dhr. Van Essen zitting in

proces gestart om in 2021 in de vacature bestuursvoorzitter te

deze commissie. Namens de rvb neemt mw. Van der Wal hier

kunnen voorzien.

aan deel.
Centrale ondernemingsraad en centrale cliëntenraad
Een delegatie van de rvt woont een keer per jaar een vergadering
bij van de rvb met de centrale cliëntenraad (CCR) en met de
centrale ondernemingsraad (COR).
Daarnaast wordt een keer per jaar een vergadering gehouden
tussen de rvt en CCR/COR, waarbij de agenda in overleg tussen
beide wordt bepaald. De rvb is bij deze vergadering aanwezig.
Tijdens deze vergaderingen wordt in ieder geval de
samenwerking tussen de rvb en de medezeggenschap
geëvalueerd.
Mw. Kinket, die op de voorkeurszetel van de COR in de rvt zit,
heeft in het verslagjaar een aantal vergaderingen van de
ondernemingsraden van de afzonderlijke stichtingen/ diensten
bijgewoond.
Gezien de problematiek waarmee de CCR in het verslagjaar te
maken had, heeft de rvt in 2020 uitgebreid aandacht gehad voor
de cliëntmedezeggenschap en is de invulling van bovengenoemde
overleggen dit jaar iets anders ingevuld. Mw. Kamphuis, die op
de voorkeurszetel van de CCR in de rvt zit, heeft gedurende het
jaar regelmatig contact met de CCR gehad. Tevens is een
delegatie van de rvt aanwezig geweest bij gesprekken met
vertegenwoordigers van de cliëntenraden om tot een nieuwe
invulling van de CCR te komen.

◀ Inhoudsopgave
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3. Profiel van
Dimence Groep
3.1

De structuur van de Dimence Groep

3.3 Statement

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een viertal

Wij geloven dat we in staat zijn om ‘mentale gezondheid te

stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kan snel en

bevorderen en dat te verbinden met de (specialistische) zorg en

slagvaardig worden ingespeeld op de wensen en behoeften van

welzijn die wij bieden’. Samen nemen we onze maatschappelijke

onze cliënten, verwijzers en financiers. De vier ondersteunende

verantwoordelijkheid en hebben we de ambitie om een integrale,

diensten, CF&I, IA&S, HRM&D en V&H zijn ondergebracht in de

betekenisvolle bijdrage te leveren aan de mentale gezondheid

stichting Dimence Groep. Voor het organogram wordt verwezen

van zoveel mogelijk mensen. Dat doen we vanuit gelijkwaar

naar bijlage 1.

digheid, zakelijkheid, menselijkheid, met ambitie en plezier.
Onze overvloed aan kennis, ervaring, talent en ruimte maken we
voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, zodat persoonlijke groei

3.2 Directieberaad Dimence Groep

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

Het Directieberaad Dimence Groep (DDG) heeft de taak om

stichtingen. Door continu te streven naar gezondheidswinst, door

de verbindingen uit te dragen, te ontwikkelen, te innoveren,

te participeren in netwerken en ketens en door meerwaarde te

van taal te voorzien, vernieuwing mogelijk te maken en

creëren, levert de Dimence Groep een bijdrage aan het

belemmeringen weg te nemen. Het DDG stimuleert dat er

welbevinden van de maatschappij. Daarbij zijn de volgende drie

slim gebruik wordt gemaakt van elkaars mogelijkheden,

kernwaarden van groot belang.

vooruit wordt gekeken en kansen worden benut. Het DDG
heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het gezamenlijk

Gastvrijheid

verantwoordelijk zijn, zowel voor het geheel als voor de delen.

Wij richten onze zorg en werkomgeving in zoals wij zelf geholpen

Dat doen zij door de verantwoordelijkheid met elkaar te delen,

en ontvangen willen worden. Wij staan open voor de wensen

elkaar te helpen en feedback te geven waar nodig en elkaar

van cliënten, familie, naastbetrokkenen en andere relaties en zijn

successen te gunnen. Er wordt gestuurd op de verbinding en

toegankelijk en bereikbaar voor wie onze hulp nodig heeft. Wij

het delen van onderliggende waarden (trouw, nieuwsgierig,

hebben een open houding en zijn toegewijd aan onze cliënten.

trots, gelijkwaardig en open).

Onze bejegening is oprecht, respectvol en hulpvaardig.

12
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Veiligheid

3.5 Ambities

Bij de Dimence Groep streven wij naar een veilige omgeving
waarin onze cliënten zich op hun gemak voelen en waarin wij

We hebben een collectieve ambitie om de mentale gezondheid,

prettig werken. Veiligheid is vanzelfsprekend de basis van al ons

maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in

denken en doen. Risicomanagement en cliëntveiligheid zijn

ons werkgebied te verbeteren. We werken samen binnen de

belangrijke aandachtspunten.

groep, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar
en versterken elkaar. In het jaar 2020 is een begin gemaakt met

Resultaatgerichtheid

het herijken van de eerder gestelde acht ambities voor 2023.

Wij meten ons met de beste ggz-instellingen op het gebied van

Gekozen is om voor de periode 2021-2025 het aantal ambities

kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onze hulpverlening en

terug te brengen naar de volgende drie:

onze cliënt- en medewerkerstevredenheid. De tevredenheid van
mensen vinden wij net zo belangrijk als hun ontwikkeling.

•

we zijn een lerende en ontwikkelingsgerichte
organisatie;

3.4 Meerjarenperspectief

•

we lopen voorop waar het gaat om digitalisering en
het gebruik van technologische mogelijkheden en

•

duurzaamheid heeft een hoge prioriteit.

In 2019 is het Meerjarenperspectief geschreven voor de jaren
2020-2023. De lijnen in deze nota zijn uitgezet met inbreng
vanuit de medewerkers en de medezeggenschap en zijn terug te

3.6 Medezeggenschaps- en adviesorganen

vinden en concreet gemaakt in de jaarplannen van de
verschillende organisatieonderdelen. Uiteraard zijn de ambities

Diverse medezeggenschaps- en adviesorganen zijn ingesteld die

van de Dimence Groep hierin leidend evenals de keuzes die zijn

de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.

gemaakt op de perspectieven ‘cliënten, innovatie, personeel,
technologie, bedrijfsvoering en duurzaamheid’.

◀ Inhoudsopgave
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Wij geloven dat we in staat zijn om ‘mentale
gezondheid te bevorderen en dat te verbinden met
de (specialistische) zorg en welzijn die wij bieden’.

Cliëntenraad

bezig geweest zich te transformeren naar een Medische Staf

Elke stichting heeft een cliëntenraad. De algemene, Dimence

conform de bepalingen in de CAO ggz. De transformatie zal naar

Groep brede, belangen van cliënten worden behartigd door de

verwachting in 2021 worden voltooid.

centrale cliëntenraad. De raden maken een jaarverslag waarin
de wijze en frequentie van vergaderen opgenomen wordt,

Intern toezicht

de onderwerpen waarover is gesproken en advies is uitgebracht

Op basis van de statuten van de Dimence Groep wordt het intern

en de eventuele wijzigingen in de samenstelling van de raden.

toezicht gevoerd aan de hand van een reglement raad van

In 2020 zijn adviezen over de herijking van de medezeggenschaps

toezicht en een reglement raad van bestuur. In overeenstemming

structuur besproken en opgepakt, zowel centraal als decentraal.

met de Zorgbrede Governance Code zijn deze regelingen

Ook is in 2020 de discussie gevoerd over de samenstelling, het

opgesteld.

onafhankelijke voorzitterschap en de werkwijze van de centrale

In deze reglementen zijn aspecten toegelicht op het gebied van

cliëntenraad en is de transitie van de medezeggenschapsstructuur

benoeming, samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

in gang gezet.

en informatievoorziening (hierop is een goedgekeurd en
vastgesteld informatieprotocol van toepassing). Beide

Ondernemingsraad

reglementen zijn vastgesteld en goedgekeurd door de raad van

De ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschaps

toezicht. In de afspraken is onder meer vastgelegd hoe de

orgaan van en voor medewerkers binnen de Dimence Groep.

Dimence Groep zorgdraagt voor goed bestuur, goed toezicht en

Iedere stichting heeft haar eigen ondernemingsraad.

adequate verantwoording in de gezondheidszorg. Er is sprake van

De ondersteunende diensten hebben gezamenlijk een

een (goedgekeurd en vastgesteld) informatieprotocol.

ondernemingsraad.
Daarnaast is er overkoepelend een centrale ondernemingsraad.
Deze centrale ondernemingsraad wordt gevormd door leden uit de
ondernemingsraden van de stichtingen/ondersteunende diensten.
Bij alle adviesaanvragen wordt in een participatieparagraaf
aangegeven hoe medewerkers betrokken zijn geweest bij de
beleids- en besluitvorming.
Vakgroepen
Binnen de Dimence Groep zijn vijf vakgroepen actief: Verpleging &
Verzorging, Vaktherapie & Vakbegeleiding, Psychologen, de
Medische Vakgroep en de Vakgroep Ervaringsdeskundigen. Waar
de ondernemingsraad en de cliëntenraad een in de statuten van
de Dimence Groep formeel vastgelegd adviesrecht en recht van
enquête hebben (WOR en WMCZ), hebben de vakgroepen een
meer informele adviserende functie.
De Medische Vakgroep is daarop een uitzondering. Zij zijn in 2020

◀ Inhoudsopgave
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4. Kerngegevens
over 2020
Dimence Groep verleent zorg en
dienstverlening aan een diverse groep
cliënten. De Dimence Groep beschikt
over de Wet toelating Zorginstellingen
toelatingen (WTZi) en we hebben
verschillende locaties om uitvoering te
geven aan persoonlijke verzorging,
verpleging, ondersteunende begeleiding,
activerende begeleiding, behandeling
en verblijf.

4.1

Aantal cliënten in zorg

Onderstaande tabel biedt inzicht in het aantal cliënten van de
Dimence Groep. Hierbij is de financieringsstroom opgesplitst naar
het type zorg dat is verleend. De afname van het totaal aantal
cliënten is terug te zien op elk type zorg en wordt veroorzaakt
door tijdelijk minder toestroom wegens corona.

Aantal cliënten in de zorg
ZVW

2020

2019

DBC

14.285

14.964

Basis GGZ

12.916

13.067

123

139

3.695

3.729

WMO

74

87

DBBC

792

807

85

90

269

270

32.239

33.153

LGGZ
Gemeenten

Deze werkzaamheden worden voornamelijk gefinancierd vanuit de
Zorgverzekeringswet (ZVW), gemeenten, zorgkantoren en Justitie.
De maatschappelijke dienstverlening en welzijnsactiviteiten
worden gefinancierd vanuit de WMO en vanuit subsidies.

Justitie
Zorgkantoor
Totaal
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4.2 Aantal bezette bedden

4.4 	Unieke casussen maatschappelijk
werk en welzijn

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal aantal bezette
bedden. Het totaal aantal bezette bedden in 2020 neemt iets af

In onderstaande tabel wordt het aantal unieke casussen

ten opzichte van 2019, mede vanwege verdere ambulantisering en

weergegeven voor het maatschappelijk werk en de

de gevolgen van corona.

welzijnsactiviteiten. Bij Welzijn zijn verschillende nieuwe
werksoorten in de registratie opgenomen zoals Jongerenwerk

Aantal bezette bedden

(1.148 cliënten) en Mantelzorgondersteuning (1.905 cliënten). De

2020

2019

ZVW

254

283

een stijging van individuele ondersteuning. De deelname aan

WLZ

241

241

activiteiten in groepsverband is juist door corona licht afgenomen.

Forensische zorg

80

82

Het aantal contacten Sociaal Raadslieden is in 2020 gestegen ten

WMO

3

3

Jeugdwet

7

6

RZA

0

1

waren. Door het inzetten op dagbesteding in het zogenaamde

Overige financiers

11

9

voorveld is deze vorm van ondersteuning via de buurtkamers in

595

626

Totaal

stijging zonder de nieuwe werksoorten kan verklaard worden door

opzichte van 2019, met name door betere registratie, een stijging
van het aantal telefonische/mail contacten vanwege corona en
meer contacten per cliënt doordat de cliëntvragen complexer

Zwolle verder uitgebreid.
In de maatschappelijke dienstverlening is een afname van het
aantal cliënten te zien, ondanks het aansluiten van het
Vluchtelingenwerk in Kampen als nieuwe werksoort

4.3 BOPZ / WVGGZ
Het jaar 2020 is een overgangsjaar van de Wet Bijzondere
Opname psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) naar de Wet
verplichte ggz (Wvggz). De Wvggz is in 2020 ingevoerd, maar
gedurende het jaar worden binnen de Dimence Groep ook nog
mensen met een BOPZ maatregel (een Rechterlijke Machtiging)
behandeld. Dat betekent dat de uitvoering van verplichte zorg
volgens de Wvggz plaats heeft gevonden en uitvoering van
nood- en dwangmaatregelen volgens de BOPZ. Eind 2019 is de
keuze gemaakt om in hetzelfde elektronische registratiesysteem
(ARGUS van The Patient Safety Company) door te gaan met het
registreren van de verschillende kaders. Naast aanloopproblemen
en registratieartefacten, betekent dit ook dat de kwantitatieve

(239 cliënten).

Aantallen
unieke casussen

Gedurende
2019

Gedurende
2020

Cliënten per
31/12/2019

Cliënten per
31/12/2020

4.932

9.477

• Dagbesteding

249

301

• Algemeen
Maatschappelijk
Werk

2.117

2.016

Welzijn
Maatschappelijke
Dienstverlening
• Sociaal Raadslieden

10.285

15.420

(contacten)

informatie over 2020 lastig vergelijkbaar is met voorgaande jaren.
In 2021 zal registratie volgens één wettelijk kader (de Wvggz)
plaatsvinden.

4.5 Cliënttevredenheid
Binnen Dimence Groep worden een aantal tevredenheidsmetingen
uitgevoerd. In 2020 en 2019 zijn de tevredenheidscijfers als volgt.
Cliënttevredenheidcijfers per stichting

◀ Inhoudsopgave

2020

2019

Stichting Dimence

7,7

7,7

Stichting de Kern - maatsch. werk

8,6

8,0

Stichting de Kern - sociaal raadlieden

9,6

8,9

Stichting Transfore

8,1

8,3

Stichting Mindfit

8,5

8,4

Stichting Jeugd ggz

7,6

7,6
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5. Duurzaamheid
Evenals voorgaande jaren zet de Dimence
Groep zich in op maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). De
werkgroep MVO vormt de verbindende
schakel tussen de stichtingen en behoudt
zo de balans tussen de drie P’s: People,
Planet en Profit. Het MVO is eveneens
onderwerp van gesprek in vergaderingen
van de raad van bestuur en de raad
van toezicht.

wordt iedere medewerker aan het begin van zijn of haar loopbaan
bij de Dimence Groep uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst
waar persoonlijk kennis wordt gemaakt met een grote variëteit
aan kenmerken van werken bij de Dimence Groep, waaronder een
gezamenlijke lunch met onze beide bestuurders. Deze bijeenkomst
is in de loop van dit jaar, in ieder geval tijdelijk, tot een digitale
bijeenkomst omgevormd die zeer wordt gewaardeerd.
Vitaliteit en werkplezier
In 2020 is er op gezamenlijk initiatief van onze centrale
ondernemingsraad en raad van bestuur vitaliteitsbeleid ontwikkeld
met de titel ‘Bevlogen medewerkers van de DG die werk maken
van plezier’. In 2021 zal dit verder worden uitgewerkt, in eerste
instantie gefocust op het omgaan met de gevolgen van de
coronamaatregelen. Daarnaast is er weer door veel medewerkers

5.1

People

en teams gebruik gemaakt van het trainings- en coachingsaanbod
vanuit onze afdeling Vitaliteit en Mobiliteit om te werken aan

Introductie van nieuwe medewerkers in de organisatie

meer gezondheid en plezier op de werkplek.

In de introductieperiode is het voor een startende medewerker

De werkdruk wordt soms als hoog ervaren waardoor het

belangrijk om de voor het werk relevante informatie te krijgen.

noodzakelijk blijft hier aandacht aan te besteden.

Een goede introductie geeft de medewerker een inhoudelijke

De voorbereidingen zijn gedaan om in de loop van 2022 toe te

basis en bovendien wordt een fundament gelegd voor de

werken naar een volledig rookvrije Dimence Groep.

binding met de organisatie. Voor een goede startperiode is
een introductie E-module ontwikkeld voor iedere startende

Inclusief werkgeverschap

medewerker. Deze module geeft duidelijkheid over alle onderdelen

Binnen de Dimence Groep wordt werk gemaakt van werk.

van de Dimence Groep en laat de medewerker kennis maken met

Niet alleen omdat werk de mentale gezondheid van onze cliënten

de gedragscode en kernwaarden van de organisatie. Tot slot

versterkt maar ook om alle mensen met een afstand tot de

18

Bestuursverslag 2020 Dimence Groep

◀ Inhoudsopgave

Er is veel diversiteit in
talent binnen de Dimence
Groep. Van psychiater
tot digicoach,
van vakspecialist tot
ambulant begeleider.

arbeidsmarkt weer te kunnen laten meedoen op deze
arbeidsmarkt. Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar
vermogen mee te doen in de maatschappij. De Dimence Groep is
een zorg- en welzijnsorganisatie én heeft als een van de grootste
werkgevers in het werkgebied een belangrijke rol in het thema
'Werk maken van werk'. Wij streven er dan ook naar om als
inclusieve arbeidsorganisatie mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werk te bieden naar eigen vermogen én daarmee
kansen op (betaald) werk te vergroten. De samenwerking met
gemeenten is hierbij van groot belang. Een van onze
contractverplichtingen met deze gemeenten is Social Return
on Investment.
Voor 2020 hebben wij hieraan voldaan door cliënten in te zetten
op diverse werkplekken, werk en werkervaringsplekken aan te
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
maar ook door BBL leerlingen te faciliteren met leerwerkplekken.
In 2021 wil de Dimence Groep ‘Inclusief werkgeverschap’ verder

van afval en over hoe wij en onze klanten elke dag naar het werk

ontwikkelen en zichtbaar maken. We streven onder andere naar

gaan. Het uiteindelijke doel is om onze CO2 productie zo klein

meer diverse werkplekken waar mensen met een afstand tot de

mogelijk te laten worden. Samen maken we ons sterk voor een

arbeidsmarkt en onze cliënten ingezet kunnen worden.

gezonde toekomst door de klimaataanpak, circulair werken,
schoon water en een gezonde leef- en verblijfsomgeving.
Op gebied van duurzaamheid heeft de Dimence Groep de

Talentontwikkeling

volgende resultaten bereikt:

Er is veel diversiteit in talent binnen de Dimence Groep.

Het behalen van de milieuthermometer 'brons' voor
•	

Van psychiater tot digicoach, van vakspecialist tot ambulant

alle eigendomslocaties van Dimence Groep.

begeleider, allemaal hebben we vanuit onze professionele

De milieuthermometer omvat de onderwerpen binnen het

rol de kans om ons talent in te zetten en te ontwikkelen.

thema 'Planet' van het People-Planet-Profit gedachtegoed

Want we geloven dat elk talent kan groeien. Onze dienst HRM&D

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en

ondersteunt deze talentontwikkeling proactief door leeraanbod

borgt een duurzame bedrijfsvoering. Hiermee laat

actueel en op maat aan te bieden, zodat professionele identiteit

Dimence Groep zien méér te doen aan milieu dan de
wetgeving voorschrijft.

en digitale vaardigheden van onze medewerkers worden
gestimuleerd en gefaciliteerd. We hebben zorg voor onze
toekomstige collega’s: de leerlingen, stagiaires (ruim 300 dit jaar)
en zij-instromers en bieden in samenwerking met hogescholen
en ROC’s passende leer- en werkplekken aan. Vanaf 2020

•
Hergebruik gekapte bomen binnen eigen organisatie.
•	
	
Cliëntparticipatie op demontage meubelen.
•
Investeringen in biodiversiteit en klimaatbestendig
•	
	
Doorontwikkeling van het scheiden van afval.

focussen we onze leeractiviteiten op professionele identiteit en
organisatieontwikkeling.
Concreet hebben 1153 collega’s deelgenomen aan functiegerichte

bomenbestand.
Het plaatsen van zonnepanelen (locatie Westerdok Almelo).
•	
	
Totstandkoming van een thuiswerkregeling en uitgifte van
•
laptops die plaats- en tijdonafhankelijk werken faciliteert.

scholingsmodules, vanaf maart uiteraard coronaproof georga
niseerd. 366 Collega’s hebben één van de modules van
Good Habitz, onze digitale trainingsomgeving, gevolgd en

•

	
Duurzaamheid als één van de hoofdthema’s in een rapport
dat nadenkt over de werksituatie na corona.

er zijn 80 inter-/supervisie en individuele of

Bovengenoemde voorbeelden worden aangevuld met initiatieven

teamcoachingstrajecten afgerond.

van medewerkers en teams die lokaal duurzame ideeën uitwerken.
Ecologische voetafdruk

5.2 Planet en duurzaamheid

Onze mobiliteit is in 2020 fors teruggebracht, grotendeels als
gevolg van de maatregelen tegen corona. Sinds half maart werkt

Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals

meer dan de helft van onze medewerkers thuis; dit geldt zowel

ledverlichting, hoog rendement verwarming en zonnepanelen.

voor collega’s in de ondersteuning als in ambulante zorgberoepen.

Maar duurzaamheid gaat over veel meer dingen. Het gaat

Daarnaast draagt ook de aanschaf van dienstfietsen bij aan

bijvoorbeeld ook over duurzaam inkopen, verminderen van

het terugdringen van autokilometers voor korte ritten tussen

watergebruik, zorgen voor zo min mogelijk afval, het scheiden

onze gebouwen.

◀ Inhoudsopgave
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6. Innovatie
Online behandelen als toegevoegde waarde
In 2020 is de beweging DG Connected,
‘door de inzet van technologie mensen
dichter bij elkaar brengen’ verder
doorgezet. Wij willen onze toegang tot
zorg en welzijn laagdrempeliger en meer
digitaal maken om zo zorg en welzijn op
maat te leveren.

Kwaliteit en transparantie
In 2023 is onze zorg en welzijn nog steeds de beste zorg en
welzijn, met openheid over hoe deze zorg en welzijn tot stand is
gekomen en wat er eventueel verbeterd kan worden. Daarnaast
kan de kwaliteit van zorg en welzijn door de inzet van technologie
echt verbeteren.
Preventie
De focus verschuift van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en
gedrag’. We benutten krachten van mensen zodat behandeling of
ondersteuning niet nodig is of zo vroeg mogelijk ingezet kan

Dimence Groep heeft haar (digitale) ambities tot 2023 als

worden. Technologische tools kunnen hier helpend in zijn.

volgt verwoord:
Power voor de klant

6.1

Resultaten 2020

In 2023 bepaalt de cliënt veel meer zelf hoe zijn/haar zorg of
welzijn eruitziet en gebruikt hij/zij zelfmanagement tools.

Om onze ambities waar te maken zijn zogenoemde

Wij willen de cliënt daarbij helpen.

‘waarmakers-netwerken’ opgericht. Netwerken waarin
enthousiaste mensen aan de slag gaan; onderzoeken waar

Persoonlijke zorg

behoeftes liggen, uitproberen en leren. Daar waar mogelijk

In 2023 is onze zorg en welzijn nóg persoonlijker afgestemd

werken we samen met externe stakeholders zoals onze partners

(toegankelijk en snel) om zo aan te sluiten bij de wensen van de

in de regio, het netwerk ‘Technologie voor warme zorg’,

(toekomstige) cliënt.

het VIPP GGZ netwerk, Gx Minddistrict, UTwente en andere
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Corona heeft een
enorme boost gegeven
aan online behandelen.

écht waarde toevoegen? We kijken, naast de inzet van online
behandelmodules, waar zelfmanagement-apps ondersteunend
kunnen zijn. In 2021 gaan we hiermee verder.
Daarnaast is een vervolg gegeven aan het VIPP GGZ programma.
In ons EPD heeft, voor een aantal administratieve onderdelen,
een standaardisatie, conform Medmij, plaatsgevonden die onze
klanten helpt in de regie over de behandeling doordat deze
informatie inzichtelijk wordt gemaakt. Alle medicatievoorschrijvers
zijn in november overgestapt van het voorschrijven op papier naar
het volledig digitaal voorschrijven via het HIX systeem,
in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis. Daarnaast zien
we een groei in het gebruik van ons cliëntportaal, klanten zien
rapportages, ROM en kunnen direct door naar Minddistrict. In
2021 ronden we het VIPP traject succesvol af.
onderwijsinstellingen en leveranciers. We richten ons met

Hieronder is aangegeven welke vormen van online behandelen we

DG Connected op drie gebieden;

in 2020 hebben verricht.

•
digitale vaardigheden,
•	
	
klantreis.
•

Percentage online behandelen

	
online behandelen,

Online behandelen
2020 stond in het teken van het op orde krijgen van de

% online behandelen
Dimence Groep 2020

infrastructuur en ondersteunen zodat hulpverleners op afstand de

38,6
34,3

zorg konden continueren. Corona heeft een enorme boost gegeven
aan online behandelen. Deuren zijn geopend naar het zoeken van
nieuwe manieren van hulpverlening. Maar de afgelopen periode
roept ook vragen op en brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee waar wij als organisatie, samen met onze samenwerkings

16,4
14,8

10,4

partners, hulpverleners en klanten mee bezig zijn. Daar waar
online hulpverlening eerder nog weerstand opriep, zien
wij nu een open mindset bij zowel medewerkers als cliënten.
Werken onze technologische tools voldoende of werkt het
eigenlijk nog niet zoals we willen? Wat maakt dat het de ene
keer wel lukt en de andere keer niet? Online modules worden
meer ingezet en om dit vast te houden is het van belang als
organisatie te blijven ontwikkelen en zorgprocessen écht anders

1,59

Januari

Juni

December

beeldbellen
EMH
% = alle clienten van Dimence Groep

in te richten. Maar hoe dan? En op welke manier kan technologie

◀ Inhoudsopgave
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Hieronder noemen we een aantal andere concrete resultaten

de processtappen na aanmelding verwachten wij dat de

in 2020.

klantbeleving beter wordt. De eerste verbeterslagen zijn

De digitale life-chart is gestart bij bipolaire stoornissen om
•	

gerealiseerd bij Mindfit. Om de klantreis te ondersteunen zijn

zo de klant meer inzicht en regie te geven over zijn of haar

klantrapportages ontwikkeld (ROM). Verder zijn ook Dimence

stemming. De klant kan zo, samen met de behandelaar,

en Transfore gestart met het in kaart brengen en verbeteren van

beter oorzaak en gevolg monitoren.

de klantreis.

Bij ouderen is gestart met het project ‘zorg op afstand
•	
door middel van beeldbellen’. Dit project wordt mede
gefinancierd door de COVID-19 Set subsidie. Hierdoor is het

6.2 Kijkje naar 2021

mogelijk om zeventig patiënten zorg op afstand te bieden.
Behandelen met Virtual Reality (VR) is mogelijk bij zowel
•	

In 2021 gaat Dimence Groep verder met de doorontwikkeling van

Dimence als Transfore. Een aantal behandelaren is getraind

de in 2020 behaalde resultaten. Daarnaast verdiepen wij ons

in het toepassen van VR van CLeVR. De beweging om

verder in een aantal speerpunten zoals:

deze nieuwe vorm van behandelen vorm te geven is in

•
•

volle gang.

•

	
Bij Dimence is in 2020 een digitaal team opgericht dat

Om medewerkers te inspireren over verschillende thema’s
•	
rondom eHealth en digitaal werken is er een online
Summer- en Winterschool georganiseerd waarbij elkaar

•

Het bestendigen van technologie als integraal onderdeel
van de behandeling waarbij de nadruk ligt op daar waar

volledig digitaal behandelt, voor klanten van Dimence en
Mindfit. Deze on demand ggz heet Thubble. Zie kader.

Het verkennen van ontwikkelingen zoals AI en Big data.

het waarde toevoegt, in samenspraak met de cliënt.

•

De rol van cliënten prominenter naar voren brengen en ze
continu betrekken bij al onze stappen, waaronder shared
decision making.

Als organisatie oriënteren en stappen zetten om te
•	

inspireren en van elkaar leren voorop staan.

transformeren en zo zorg te kunnen bieden die toekomst

Iedere maand verschijnt een DG Connected nieuwsbrief

bestendig is en past bij de behoeften van cliënten.

waarin de gehele organisatie op de hoogte wordt gehouden
waar men, binnen de verschillende stichtingen, mee bezig
is als het gaat om de drie focusgebieden van DG Connected.

•

Mindfit heeft het platform Intalk (https://intalk.nl/)

‘Thubbelen’

ontwikkeld waar mensen podcasts kunnen beluisteren over

doen wat nodig is om in balans te blijven

ingrijpende levenservaringen, voor erkenning en herkenning.

•

	
Naast een eigen Dimence Groep Appwijzer (appwijzer.

Thubble is in maart 2020 gelanceerd door de

dimencegroep.nl) is er ook de landelijke ggz appwijzer

Dimence Groep. Deze behandelservice biedt een

(https://www.ggzappwijzer.nl/) gekomen. Een ontwikkeling

nieuw perspectief op servicegerichte, kortdurende en

die wij omarmen.

doeltreffende BGGZ en SGGZ. Cliënten kunnen direct
starten met 100% digitale behandeling op basis van

Digitale vaardigheden

een uniek uitkomstgedreven behandelmodel. Met de

Om als organisatie onze (digitale) ambities waar te kunnen

inzet van slimme technologie ontwikkelde Thubble

maken vinden we het belangrijk om onze medewerkers en

een nieuwe vorm van behandelen: ‘on demand GGZ’.

cliënten te ondersteunen bij hun digitale vaardigheden.

Met on demand volgen cliënten een eigen route.

In 2020 is een onderzoek verricht naar de behoefte aan het

Ze gaan zelf actief aan de slag met e-opdrachten,

ontwikkelen van digitale vaardigheden. Daarnaast is gekeken

feedback en check-ups. Naast de videosessies zijn

hoé medewerkers willen leren. Dit heeft geresulteerd in een

behandelaren laagdrempelig bereikbaar via de chat.

aantal zogenoemde persona’s. Op basis daarvan zijn aanbevelingen

Voor, tijdens, na en los van de behandeling is er de

gedaan en acties ondernomen om het huidige scholingsaanbod van

eenvoud van het zogenoemde ‘thubbelen’; doen wat

technologische tools, te verbeteren. Verder zijn er tien digicoaches

nodig is om in balans te blijven. We richten ons naast

opgeleid, in aansluiting op www.digivaardigindezorg.nl. De coaches

de behandelservice op de ontwikkeling van een online

zijn voor medewerkers om te consulteren. Ook is een start

community waar mensen zelf met hun mentale balans

gemaakt met de oprichting van een cliënten servicehelpdesk.

aan de slag kunnen gaan. Daarmee leveren we preventie
en behandeling in één en investeren we in het ‘thubble

Klantreis

effect’; mentaal gezond voor de rest van je leven.

Om de cliënt meer zelf te laten bepalen hoe hij/zij de hulpverlening

De eerste resultaten laten zien dat er een hoge

en zorg vorm wil geven, gaan wij de reis die de klant bij ons

patiënttevredenheid wordt behaald (8.2).

doorloopt verbeteren. Doordat de cliënt beter op de hoogte is van
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7. Opleiding
Opleiden is een van de kerntaken
van de Dimence Groep. In het cluster
specialistische opleidingen werken
de A-opleiding (psychiater),
de P-opleiding (gezondheidszorg
psycholoog, psychotherapeut,
klinisch psycholoog) en de VSopleiding (verpleegkundig specialist)
samen om professionals optimaal voor
te bereiden op hun toekomstige taak.

verschillen en overeenkomsten tussen de beroepsgroepen en het
creëren van een gemeenschappelijk narratief over goede zorg,
waarin de eigen toegevoegde waarde duidelijk zichtbaar wordt.
De coronamaatregelen hadden veel invloed op de deelnemers in
opleiding. Lessen werden digitaal gevolgd en interactie met
groepsgenoten viel weg. Inwerken in nieuwe afdelingen werd
bemoeilijkt door verplicht thuiswerken: collega’s waren minder
aanwezig en vooral het leren van toevallige ontmoetingen werd
hierdoor gehinderd. Tegelijk liet de coronacrisis ook de grote mate
van flexibiliteit zien. Digitale mogelijkheden werden gebruikt,
vaardigheden verbeterd. Reizen voor externe supervisie was niet
meer nodig. En samen met teamleiders, werkbegeleiders en
supervisoren is hard gewerkt om het leerproces toch zo goed
mogelijk vorm te geven.

Veranderingen in de gezondheidszorg vragen om andere

Daarnaast zijn per opleiding de volgende zaken aan de

competenties. Deze veranderingen vinden op dit moment plaats

orde geweest:

en zullen naar verwachting ook in de toekomst hun stempel
zetten op het takenpakket en de vereiste competenties van de
professional. Het afgelopen jaar hebben onze opleidingen in het

7.1

Verpleegkundig Specialist ggz-opleiding

teken gestaan van een volgende stap in samenwerking. Naast het
gezamenlijk organiseren van de opening van het academisch jaar,

Het aantal opleidelingen is gelijkmatig ten opzichte
•	

wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke visie en koers op

van de voorgaande jaren. In 2020 waren er 19 mensen

opleiden binnen onze organisatie. Interprofessionele samenwerking

in opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz.

is een kerncompetentie voor zorgprofessionals in de geestelijke
gezondheidszorg van morgen. Dit begint bij het verkennen van de
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Er is in 2019 een nieuw beroepsprofiel voor de
•	
Verpleegkundig Specialist en een aangepast curriculum

◀ Inhoudsopgave

Veranderingen in de
gezondheidszorg
vragen om andere
competenties.

voor de 3-jarige VS ggz vastgesteld. Werkbegeleiders zijn
hierin inmiddels goed toegerust en de praktijkopdrachten
(casuïstiek, somatiek en farmaco) zijn adequaat ingericht.

•

	
Extra inzet op crisisvaardigheden door middel van stage
in de crisisdienst in het 2e en 3e leerjaar.

•

	
Het implementeren van de STAMPPOT-methode. Dit is het
expliciet oefenen van het diagnostisch redeneren door de
Verpleegkundige in opleiding voor specialist (VIOS).
De methode is een efficiënte integratie van patiëntenzorg
en klinisch onderwijs tijdens de casuïstiek besprekingen.

Synergie tussen verpleegkundige praktijk en wetenschap
•	
door het versterken van de verpleegkundige onderzoekslijn.

Ook blijft de arbeidsmarktproblematiek onze voortdurende
•	

Het betreft dan vooral toegepast onderzoek naar

aandacht vragen. Zowel aan de voorkant van de opleiding

verpleegkundige interventies, met als focus

(instroom van coassistenten en basisartsen), als aan de

zelfmanagement.

achterkant (AIOS een goede start laten maken als jonge

•

	
Blijvende aandacht voor beroepsontwikkeling en

psychiater). Door te investeren in zichtbaarheid voor

positionering van VS ggz in de organisatie.

coassistenten, werk te maken van op maat gesneden
ontwikkeltrajecten voor basisartsen met interesse voor
de psychiatrie, en het doorontwikkelen van fellowships

7.2

A-opleiding

voor jonge psychiaters, verwachten we meer mensen te
kunnen boeien en behouden voor de psychiatrie en

•

	
De instroom voor de opleiding tot psychiater is voor de

onze organisatie.

Dimence Groep vastgesteld op vijf. Incidenteel wordt een
extra plek toegekend op basis van regionale herverdeling.
In totaal zijn er bij de Dimence Groep ongeveer 22 AIOS

7.3

P-opleiding

in opleiding. Daarnaast coördineert de A-opleiding
stageplekken voor coassistenten en arts-assistenten in

Het aantal opleidelingen blijft toenemen. Eind 2020 waren
•	
ruim 70 medewerkers in opleiding tot gezondheids

opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en

zorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

verslavingsgeneeskunde.

•

	
Per 1 oktober 2020 heeft Derek Strijbos Gerrit Glas

•

	
21 deelnemers rondden hun opleiding af. Hiervan zijn er

opgevolgd als A-opleider. Per 1 januari 2021 heeft de
plaatsvervangend opleider Patricia van Wijngaarden

19 bij de Dimence Groep blijven werken.

•

	
Op landelijk niveau werd door de beroepsverenigingen het
advies Beroepenstructuur gepubliceerd, met hierin onder

plaatsgemaakt voor Madelien van de Beek.

•

	
Er is een begin gemaakt met de implementatie van het

meer het voorstel tot samenvoeging van de registraties

nieuwe opleidingsplan, dat sinds juli 2020 in werking is

klinisch psycholoog en psychotherapeut. Besloten is de

getreden. Kenmerkend zijn de ontwikkeling van twee

opleiding tot psychotherapeut binnen de Dimence Groep

nieuwe leerlijnen, naast het (traditionele) competentie
gerichte opleiden: een leerlijn context en consultatie

voorlopig te blijven aanbieden.

•

	
De samenwerking met andere praktijkinstellingen leidde

en een leerlijn professionele ontwikkeling. Beide nieuwe
leerlijnen sluiten uitstekend aan bij het profiel dat de
opleiding in onze instelling kenmerkt.

•

	
Een andere ontwikkeling die de komende jaren van belang
blijft is de introductie van een nieuwe wijze van visiteren

tot 7 detacheringen.

•

	
Deelname aan Plan Connectie, een pilot van RCSW/RU,
is gecontinueerd. Daarnaast wordt op landelijk niveau
meegewerkt aan het bevorderen van een snellere
aansluiting van de gz-opleiding op de masteropleiding.

in het afgelopen jaar. De kern daarvan is dat de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) op

Opleiding

Gestart in
2020

Opleiding
afgerond in 2020

namelijk door zich te richten op de kwaliteit en

Psychiater

5

3

effectiviteit van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus van

GZ-psycholoog

17

12

regionaal met elkaar samenwerkende instellingen.

Psychotherapeut

2

3

Concreet houdt dit in dat er een vorm van onderlinge

Klinisch psycholoog

7

6

kwaliteitstoetsing zal gaan plaatsvinden tussen regionaal

Verpleegkundig specialist

5 3-jarig

4 3-jarig

een wat algemener niveau toezicht wil gaan houden,

met elkaar samenwerkende instellingen.

◀ Inhoudsopgave
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8. Onderzoek
en ontwikkeling
Binnen de Dimence Groep worden
de maatschappelijke ontwikkelingen
en ontwikkelingen in de geestelijke
gezondheidszorg nauwlettend gevolgd.
De Dimence Groep wil zich blijven
ontwikkelen, door te stimuleren dat
vernieuwende en innovatieve ideeën tot
uitvoering worden gebracht en bestaande
onderwerpen verder kunnen worden verdiept.

Daarnaast voert de Dimence Groep wetenschappelijk onderzoek
uit, met als doel het beloop van de zorg en het welzijn positief te
beïnvloeden, aansluitend op de waarde van de cliënt, en andere
betrokkenen bij de zorg.

8.1

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de
Dimence Groep beoordeelt, initieert (mede), faciliteert en
coördineert wetenschappelijk onderzoek voor en door
medewerkers. Daarnaast adviseert zij de raad van bestuur over
het onderzoeksbeleid binnen de Dimence Groep. Momenteel
bestaat de commissie uit achttien leden, vertegenwoordigers van
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de diverse onderdelen van de Dimence Groep en een
cliëntenvertegenwoordiger.
De Dimence Groep werkt samen met het Rob Giel Onderzoekscentrum
(RGOc), de Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen, de
Vrije Universiteit te Amsterdam,
het Erasmus Medisch Centrum, het UMCG de KU te Leuven en het Leo
Kannerhuis. Verder komen er regelmatig vragen voor onderzoeksstages
vanuit de hogescholen in de regio: Saxion en Windesheim.

8.2 Onderzoekslijnen
Binnen de Dimence Groep is er veel wetenschappelijk onderzoek
met als overkoepelend thema ‘waardengeoriënteerde zorg’.
Hierbij wordt richting en focus gegeven aan dit onderzoek
door middel van onderstaande onderzoekslijnen:
	
gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement;
	
preventie en levensloop;
	
positieve gezondheid;
	
gezondheidstechnologie.

•
•
•
•

8.3 Kennismanagement
Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats binnen alle onderdelen
van de Dimence Groep en verdeeld over alle disciplines. Er is een
goede samenwerking tussen directies, raad van bestuur en de
Commissie Wetenschappelijk Onderzoek aangaande de verdere
ontwikkeling van bovengenoemde lijnen. In het adviesrapport

◀ Inhoudsopgave

‘wetenschappelijke onderzoekslijnen in bloei’ wordt beschreven
hoe de onderzoekslijnen verder zouden kunnen ontwikkelen.
Zo wordt er gestreefd naar een onderzoeksagenda die relevant is
voor de uitvoerende praktijk, waarbij het onderzoek ook hierbinnen
zou moeten worden toegepast en geëvalueerd. Daarbij is een
coproductie tussen wetenschap en praktijk noodzakelijk. Ook wordt
aanbevolen hierbij passende (innovatieve) onderzoeksmethoden te
gebruiken waardoor onderzoeksresultaten sneller en beter toe te
passen zijn op de uitvoerende praktijk. De CWO zal daarbij een
centrale positie innemen ter waarborging van de verbinding tussen
wetenschap en praktijk en de verschillende onderdelen van de
Dimence Groep, alsmede het vormgeven van het wetenschappelijk
klimaat binnen de Dimence Groep.

8.4 Promoties en andere
onderzoeksprojecten
Ieder jaar wordt er een ‘call’ voor promoties uitgezet.
Onderzoekers die willen promoveren, kunnen zich hierop
inschrijven. Doorgaans is er jaarlijks plek voor twee promovendi,
en deze plekken worden ook nagenoeg elk jaar vervuld.
Er vindt een selectieprocedure plaats. De gekozen kandidaten
worden financieel ondersteund en gefaciliteerd om
promotieonderzoek te doen.
In 2020 zijn vier medewerkers in de laatste fase van hun promotie
traject gekomen. De daadwerkelijke promoties zullen naar
verwachting plaatsvinden in 2021. Verder waren er achttien
promovendi bezig met hun onderzoek en zijn 25 medewerkers
onderzoeken gestart in het kader van een opleiding. De meeste
onderzoekers zijn in opleiding tot specialist. Daarnaast waren er
dertig onderzoekers bezig met overig onderzoek en/of onderzoek
in het kader van een externe samenwerking (waarvan veertien
promotieonderzoeken). Regelmatig worden onderzoeken
gepresenteerd op (inter-)nationale congressen. Alle onderzoeken
die plaatsvinden in de Dimence Groep alsmede de publicaties die
hieruit zijn voortgekomen, zijn terug te vinden op de website van
de Dimence Groep: https://www.dimencegroep.nl/onderzoek/

In 2020 zijn vier medewerkers in de laatste
fase van hun promotie traject gekomen.

◀ Inhoudsopgave
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9. Interne
beheersing
Ter ondersteuning van de raad van bestuur
en het management in het behalen van de
doelstellingen van de organisatie bestaat
de planning & controlcyclus en worden
audits op verschillende thema’s en
bedrijfsonderdelen uitgevoerd.

Het afgelopen jaar heeft de planning & controlcyclus zich verder
ontwikkeld door de vaststelling van het financieel beleid voor de
komende vijf jaren; de in het financieel beleid opgenomen prestatieindicatoren worden op maand- of kwartaalbasis gemonitord. Tevens
zijn in het afgelopen jaar diverse kritische processen opnieuw
beschreven en van aanbevelingen voorzien. Het komend jaar
staat in het teken van het uitwerken van deze aanbevelingen,
het implementeren van het Zorgprestatiemodel en het verder
optimaliseren van de planning & controlcyclus als geheel.
Binnen de Dimence Groep is er de beschikking over een DataWare

9.1

Planning & controlcyclus

House voor een groot aantal parameters sturingsinformatie.
Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt en geeft directies,

Bij de directies en het management ligt de verantwoordelijkheid

managers en teamleiders specifieke, gerichte en actuele sturings

om binnen de gestelde kaders te werken. Vanaf juni start jaarlijks

informatie.

het begrotingsproces, waarbij de kaders worden vertaald in de
begrotingen en plannen van de verschillende organisatieniveaus
(stichtingen, diensten, divisies, afdelingen en teams).

9.2 Audits

De dienst CF&I verzorgt vervolgens de periodieke management

Bedrijfsonderdelen actief in zowel zorg als ondersteuning

informatie. Deze informatie vormt een essentieel onderdeel van de

worden getoetst op interne en externe eisen, wet- en regelgeving,

beleidscyclus. De resultaten worden maandelijks gerapporteerd aan

contractvoorwaarden, normconformiteit en effectiviteit in de praktijk.

de raad van bestuur, directies, management en teams. Directies en

Daarmee worden tevens het kwaliteitsbewustzijn en de verbetercyclus

management verantwoorden zich op basis van deze informatie aan

binnen de organisatie bevorderd en gestimuleerd. De bevindingen,

de raad van bestuur. Daarnaast wordt de rapportage op

aanbevelingen en verbeteracties uit de audits 2020 zijn gerapporteerd

groepsniveau verstrekt aan de raad van toezicht en de

en besproken met de raad van bestuur en directies.

Auditcommissie.

Concrete verbeterpunten worden opgenomen in het digitale integrale
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risicomanagementsysteem (DIRS). Hiermee wordt de

De audit is voor de Dimence Groep goed verlopen voor zowel HKZ

lijnorganisatie ondersteund in het maken van meer geïntegreerde

als NEN7510. Er werd geconstateerd dat de organisatie zichtbaar

analyses van bronoorzaken en het oplossen hiervan. Hiermee

is gegroeid in volwassenheid op het relatief nieuwe gebied van

streven we naar een verdere verhoging van kwaliteit, veiligheid,

informatieveiligheid en duidelijk zichtbare stappen heeft gezet.

zorg-/dienstverlening en bedrijfsvoering.

In verband met corona is deze audit volledig via beeldbellen
uitgevoerd conform de met auditoren overeengekomen planning.
Er heeft een actualisering plaatsgevonden op centraal vastgelegde

9.3 Informatiebeveiliging en AVG

afspraken in het Handboek Dimence Groep, met focus op
risicogebieden en vermindering op andere vlakken, waar mogelijk.

Begin 2020 werden we verrast door corona. Veel medewerkers

Ook zijn aangepaste werkwijzen in verband met de COVID-19

werkten vanuit huis. Het vele thuiswerken gaf een grote belasting

situatie nu hierin opgenomen. Dit ter vervanging van in eerste

op de verbinding met het netwerk van de organisatie. Dit alles

instantie onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen werkwijzen

betekende ook extra aandacht voor privacy en informatieveiligheid,

medio maart/april 2020. Dat had toen nog een tijdelijk karakter.

en adequaat reageren. We moesten (voorzorgs)maatregelen
treffen om medewerkers op een veilige manier hun
werkzaamheden te kunnen laten doen.

9.5 Internal Audit

Er is al veel over geschreven, maar adequate informatiebeveiliging

In opdracht van de raad van bestuur voert Internal Audit audits

is en blijft noodzakelijk om de privacy, stabiliteit en continuïteit

uit en geeft advies op het gebied van sturing, beheersing en

van de digitale dienstverlening te kunnen garanderen. Het

externe verantwoording.

afgelopen jaar is, naast de aandacht voor informatiebeveiliging

Vanuit een derdelijns rol toetst Internal Audit jaarlijks de interne

vanwege het thuiswerken, ook gestart met het meer aandacht

beheersing op het proces van productieregistratie en -declaratie

besteden aan de afhandeling van grootschalige ICT incidenten en

(zie kader op de volgende pagina). Er wordt gekeken of voldoende

is ook een eenduidige basis governance structuur geïmplemen

maatregelen zijn getroffen om compliant te werken, een selectie

teerd ten behoeve van beleid, procedures en processen om het

van deze maatregelen wordt getoetst, (sub)processen worden

beheer, het monitoren en de continuïteit van informatieveiligheid

beoordeeld en er wordt geadviseerd over risicomanagement. Deze

te borgen.

werkzaamheden worden tevens gebruikt voor de externe
verantwoording (jaarrekening en Horizontaal Toezicht).

Het privacy- en informatiebeveiligingsbewustzijn heeft het
afgelopen jaar uiteraard in het teken gestaan van remote werken

Voor het vijfde jaar op een rij wordt de ZvW verantwoord op basis

en het extra onder de aandacht brengen van ‘phishing’ omtrent

van Horizontaal Toezicht (HT). Inmiddels is de Dimence Groep

corona. Belangrijk, aangezien er landelijk ook een toename te zien

niet meer de enige zorginstelling die werkt op basis van HT. In

was van phishing- en ‘foute’ mails omtrent dit onderwerp.

2019 is de overgang naar Horizontaal Toezicht sectorbreed
ingezet: de landelijke producten, in gezamenlijkheid door
zorgaanbieders en -verzekeraars opgesteld, zijn gepubliceerd en

9.4 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

ook andere aanbieders maken de stap naar verantwoorden op
basis van Horizontaal Toezicht. De Dimence Groep heeft in 2019

Op basis van een afgestemd jaarplan met de raad van bestuur en

de overstap gemaakt naar het landelijke model en deze toegepast

directies zijn door auditoren van de dienst Control, Financiën en

vanaf 2020. Naast de reguliere zaken is er natuurlijk aandacht

Informatievoorziening interne audits uitgevoerd op thema’s als

geweest voor de impact van COVID-19 op de uitkomsten. Tot slot

informatieveiligheid, dossiervoering, beeldbellen, wachtlijsten,

zijn we in 2020 gestart met een pilot HT Justitie om HT ook voor

Wet verplichte ggz, veiligheid (BHV), preventie, digitale

de forensische zorg te bewerkstelligen.

welkomstmodule en forensische patiënttrajecten FPK naar FPA.
Ook in 2020 heeft een externe onafhankelijke toetsing van het

9.6 Risicomanagement

managementsysteem van de Dimence Groep plaatsgevonden.
De certificerende instelling DEKRA heeft een geïntegreerde

Het risicomanagementbeleid is beschreven in het Handboek

toetsing uitgevoerd, zowel met de kwaliteitsnorm (HKZ) als de

Dimence Groep. De stichtingen dragen, binnen vastgestelde

informatieveiligheidsnorm (NEN 7510) als referentie. Dit was voor

kaders, verantwoordelijkheid voor hun risicomanagementbeleid,

de Dimence Groep de eerste hercertificering voor de NEN7510, na

maar de leden van de raad van bestuur zijn eindverantwoordelijk

de initiële NEN7510 certificatie in 2017. De Dimence Groep is sinds

voor (de regie van) dit beleid, zowel voor dat van de Dimence

2009 HKZ gecertificeerd.

Groep als van de overige stichtingen. Binnen het bestuursbureau
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houden de bestuurssecretaris en een beleidsadviseur/centrale
risicocoördinator zich bezig met risicomanagement. Bij de meeste

Three Lines model

stichtingen werken decentrale risicocoördinatoren. Daarnaast

De inrichting van het Three Lines model zorgt voor

hebben soms nog andere medewerkers taken in het decentrale

een goede beheersing van het productieregistratie

risicomanagement. Er wordt nauw samengewerkt met de

en -declaratieproces.

medewerkers van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
De overkoepelende overlegvorm op het gebied van

•	De eerste linie (het primair proces) heeft het risicoeigenaarschap en de verantwoordelijkheid risico’s te

risicomanagement is het Platform Veiligheid en Gezondheid,

managen.

waarin beleidsvoorbereidend en beleidsvormend werk wordt
verricht en waar de professionaliteit wordt versterkt op het

•

	
De tweede linie (CF&I) ondersteunt de eerste lijn

gebied van veiligheid en gezondheid. In dit platform worden

met het implementeren en monitoren van

trends gemonitord (o.a. uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie

beheersmaatregelen.

(RI&E) en Veilig Incident Meldingen (VIM)), vindt uitwisseling
plaats van visies, ontwikkelingen, initiatieven, problemen en

•	De derde linie geeft een onafhankelijk oordeel over
het systeem.

oplossingen en worden zaken in gezamenlijkheid opgepakt.
Belangrijk onderdeel van deze interne beheersing is de
Financiële risico’s worden gemonitord en toegelicht in de reguliere

communicatie tussen de eerste en tweede linie.

rapportages. Voor risico’s op het gebied van fiscale & treasury

Decentrale specialisten in het primair proces staan in

onderwerpen zijn aparte commissies actief en er vindt regulier

continue verbinding met de centrale tweede linie (CF&I).

verslaglegging plaats. Jaarlijks vindt een review plaats door een

Op directieniveau vinden ze elkaar in de commissie

externe partij op de verzekeringsportefeuille. Tussentijdse

Financiering & bekostiging.

wijzigingen worden afgestemd waardoor de verzekerings
portefeuille in lijn is met het risicoprofiel van de Dimence Groep.
De portefeuille is qua samenstelling vergelijkbaar met die van
andere instellingen met het risicoprofiel en de omvang van de
Dimence Groep.

30

Bestuursverslag 2020 Dimence Groep

◀ Inhoudsopgave

9.7

Belangrijkste risico’s

In de volgende tabel worden de belangrijkste risico’s en
bijbehorende maatregelen getoond.

Risico

Toelichting

Maatregelen

Doorlopende effecten
COVID-19 pandemie

In 2020 heeft de COVID-19 pandemie geleid
tot grote effecten op de bedrijfsactiviteiten en
tot forse compensatiemaatregelen vanuit de
regering. Ook in 2021 zullen de gevolgen van
het virus nog lang merkbaar blijven.

Continu monitoren van productie, exploitatie
en liquiditeit en uitvoering geven aan de
compensatiemaatregelen.
Daarnaast uitvoering geven aan het plan
'Dimence Groep voorbij de 1,5 meter'.

Implementatie Zorgprestatiemodel

Met ingang van 1-1-2022 verandert de
bekostiging van de BGGZ, SGGZ en FZ door
de invoering van het Zorgprestatiemodel. Dit
heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering.

De implementatie van het Zorgprestatiemodel
is in 2020 reeds van start gegaan door het
optuigen van een forse projectorganisatie.
De voortgang wordt continu bewaakt door
nauwe afstemming en monitoring met
stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Productieplafonds per verzekeraar

Per verzekeraar/financier kan er over- en
onderproductie ontstaan, waardoor niet alle
rechtmatig geleverde zorg vergoed wordt.

Monitoring en sturing met betrokkenen.
Afstemming met verzekeraars.

Verzekerden mutaties en tarieven

Door verschuivingen in het aantal verzekerden
worden gedurende het jaar de definitieve
productieafspraken bekend.
Er is toenemende druk op de tarieven; dit is
een risico mede in relatie tot de kosten van
de zorg.

Er is rekening gehouden met een zo reëel
mogelijke inschatting van de tarieven en
volumes in de begroting.
Verbeterd inzicht in de kostprijzen en deze in
dialoog met financiers vertalen in de tarieven.
De geldende kostprijzen en tarieven meenemen
in beleidskeuzes en het meerjarenperspectief.

Gemeentelijke WMO-budgetten

De gemeentelijke WMO-budgetten staan
onder druk, mede omdat gemeenten de
intentie hebben om de WMO meer zelf te
doen met steeds strakkere budgetten. Bij
aanbestedingen gaat de gemeente vaker met
één aannemer werken en verlegt daardoor het
risico met betrekking tot de onderaannemer
naar de hoofdaannemer.

Intensief contact blijven onderhouden met
gemeenten en zorgen voor flexibiliteit.
Wijzigingen in het WMO-beleid per gemeente
kritisch toetsen en effecten hiervan op de
uitvoering meenemen in het offertetraject.
Toetsen van andere instellingen waarmee
in consortium voor aanbesteding wordt
samengewerkt.

Onvoldoende personeel

Een steeds groter risico is het vinden van
voldoende gekwalificeerd personeel. Hierdoor
ontstaan er wachtlijsten bij sommige teams.

Actief HRM-beleid onder andere door uitwerking
van strategische personeelsplanning.
In de begrotingen zijn extra middelen voor
personeel niet in loondienst gealloceerd.

Ziekteverzuim

Verlaging van het ziekteverzuim blijft een
uitdaging en is belangrijk i.v.m. de continuïteit
van zorg, de werkdruk van de teams en de
gerelateerde kosten.

Voortgezette aandacht voor reductie en
preventie van verzuim, waaronder monitoring
corona en het griepvaccinatiebeleid.
Er zal verdere ontwikkeling plaatsvinden van
het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de
vitaliteit van medewerkers.

Wijzigingen in wet- & regelgeving

Naast de al genoemde wijzigingen vanuit
het Zorgprestatiemodel zal er continu
aandacht zijn voor andere wijzigingen in
wet- & regelgeving.

Actieve deelname in landelijke netwerken.

Liquiditeit

Gezien de kwetsbaarheid van het resultaat en
het grillige patroon van de inkomstenstroom is
er een ruime liquiditeitsbuffer nodig.

Actieve monitoring van de liquiditeitspositie.
In het financieel beleid zijn de liquiditeits
doelstellingen voor de komende jaren
geformuleerd.
Actieve sturing op de werkkapitaalpositie.
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10. Financiële
gegevens
10.1 Omzet- & resultaatontwikkeling
(x €1000,-)

2020

2019

215.506

198.681

Resultaat

3.394

4.198

Fte

2.199

2.163

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedrijfsopbrengsten (x €1000,-)

2020

%

2019

%

WLZ

26.874

12,5%

26.589

13,4%

Zorgverzekeringswet

120.730

56,0%

115.737

58,3%

Jeugdwet

14.906

6,9%

13.037

6,6%

Justitie

13.641

6,3%

13.554

6,8%

WMO

11.967

5,6%

12.503

6,3%

Overige zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10.837

5,0%

6.789

3,4%

Subsidies

10.749

5,0%

4.190

2,1%

Overige bedrijfsopbrengsten

5.802

2,7%

6.282

3,2%

215.506

100,0%

198.681

100,0%

Totaal
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De ontwikkelingen ten opzichte van het vorig boekjaar kunnen als

Personele kosten

volgt worden toegelicht:

De personele kosten vormen een belangrijk deel van de
•	
bedrijfslasten. Vanwege de krappe arbeidsmarkt worden

•

	
WLZ (wet langdurige zorg): De opbrengsten zijn
toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar door
indexatie van de tarieven.

Zorgverzekeringswet: De specialistische ggz, basis ggz,
•	

extra kosten gemaakt voor interim personeel.
In 2020 was er een hoger ziekteverzuim en een lagere
•	
productiviteit dan begroot bij de Stichting Jeugd ggz,
Stichting Mindfit en Stichting Transfore. De stichtingen en

acute ggz en de langdurige ggz vertegenwoordigen 56%

teams zullen zelf maatregelen op maat gaan nemen om

van de totale opbrengsten. Er heeft een indexatie op de

het ziekteverzuim te verminderen.

tarieven plaatsgevonden. Het aantal bedden is
afgenomen en de ambulante behandeling laat een
stijging zien.
Jeugdwet: Er heeft +/- 10% meer behandeling plaats
•	
gevonden in de Jeugd ggz. Daarnaast zijn de tarieven licht
gestegen.

•

	
Justitie: Door corona is het aantal cliënten afgenomen.
De korting op de tarieven is komen te vervallen, waardoor
de tarieven hoger zijn geworden en meer kostendekkend.

WMO: In de maanden april en mei is er geen dagbe
•	
steding gegeven in verband met het corona-virus.
Onder de overige zorgprestaties zijn de vergoedingen voor
•	
de gederfde omzet en de meerkosten verantwoord.
Subsidies en overige opbrengsten: De ontvangen
•	
zorgbonussen zijn opgenomen onder de subsidies.
Bedrijfslasten (x €1000,-)
Personeelskosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Overige bedrijfskosten
Totaal

2020

%

2019

%

171.755

81,8%

154.427

80,3%

9.514

4,5%

9.500

4,9%

-

0,0%

852

0,5%

28.744

13,7%

27.558

14,3%

210.013

100,0%

192.337

100,0%

In de bedrijfslasten zijn de 'financiële baten en lasten' uit de jaarrekening niet inbegrepen.

Resultaten

•

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van
€ 3.393.569. Het positieve resultaat wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat bepaalde uitgaven zijn uitgesteld in
verband met corona en de tarieven in de ZVW en FZ
meer kostendekkend zijn geworden. Dit positieve
resultaat is ook nodig om eventuele toekomstige
verliezen op te vangen.
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10.2 Resultaten per stichting
Per stichting (x €1000,-)

Resultaat
2020

Stichting Dimence Groep

Stichting Jeugd ggz heeft een negatief resultaat
•	
behaald. Corona heeft hier de nodige invloed op
gehad ondanks de financiële ondersteuningen.

-

De verwachting is dat de komende jaren de resultaten

Stichting Dimence

2.441

De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

-382

Stichting WijZ Welzijn

-380

Stichting Transfore

1.331

regio’s om verantwoorde en betaalde zorg te kunnen

Stichting Mindfit

843

blijven leveren.

Stichting Jeugd ggz

-175

Stichting Impluz

-284

Totaal

3.394

zullen verbeteren als corona onder controle is.
Daarnaast is het belangrijk de komende tijd goed te
acteren op nieuwe aanbestedingen in de belangrijke

•

Stichting WijZ en de Kern hebben beiden een negatief
resultaat behaald. Dit wordt met name veroorzaakt door
enkele grote incidentele posten. De verwachting is dat
de komende tijd de gemeenten steeds strakker op hun
budgetten gaan zitten in verband met gemeentelijke

•

Stichting Mindfit heeft een positief resultaat behaald

bezuinigingen. Door de flexibele organisatie moet en kan

onder andere door een laag ziekteverzuim in

hier goed op geacteerd worden.

bedrijfsonderdeel POH-GGZ en de ontvangen
coronavergoedingen.
Stichting Transfore en Stichting Dimence hebben een
•	

Stichting Impluz heeft een negatief resultaat behaald,
•	
doordat trainingen gedurende het jaar zijn gestopt in
verband met corona, terwijl de vaste lasten wel

positief resultaat behaald met name door de indexatie

gewoon doorliepen waarvoor een geringe NOW-

van de tarieven alsook door de ontvangen

vergoeding is ontvangen.

coronavergoedingen.

10.3 Balansen en ratio’s
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te

gerealiseerde solvabiliteit ultimo 2019. De ratio komt daarmee

delen door het balanstotaal. In 2020 komt de solvabiliteit uit op

net als voorgaand jaar ruim boven de door financiers gestelde

33,1%, deze score is daarmee nagenoeg gelijk aan de

norm van 20% uit.

Balans (x €1000,-)

2020

%

2019

%

113.285

61,4%

118.228

68,0%

71.326

38,6%

55.590

32,0%

184.611

100%

173.818

100,0%

Eigen vermogen

61.185

33,1%

57.792

33,2%

Voorzieningen

5.575

3,0%

4.114

2,4%

Langlopende schulden

65.242

35,4%

63.126

36,3%

Overige kortlopende schulden

52.609

28,5%

48.786

28,1%

Totaal

184.611

100,0%

173.818

100,0%

Vaste activa
Vlottende activa
Totaal
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10.4 Treasury en financiering

uitgaven lager zijn dan verwacht volgens de liquiditeitsprognose.
Ook is de liquiditeitspositie op ruime afstand gebleven van het

In het laatste kwartaal van 2019 is in samenwerking met de

kredietlimiet van € 12.000.000.

huisbankier gewerkt aan een nieuwe financiering, in de vorm van
een langlopende lening. Deze lening is gestort in januari 2020. Dit

De COVID-19 maatregelen hebben mede door de vertragende

betreft een lening van € 7.000.000 met een looptijd van 10 jaar. De

werking van de DBC-systematiek nauwelijks effect gehad op de

aflossing is per kwartaal achteraf en de lening heeft een vaste rente

liquiditeit. In 2021 wordt hier wel rekening mee gehouden, echter

van 1,25%. Gedurende 2020 zijn er geen langlopende rentevast

staan de ontvangsten uit diverse steunmaatregelen, zoals de

perioden verlopen. De Dimence Groep heeft twee swaps om het

continuïteitsbijdragen en de meerkostenvergoedingen,

renterisico van twee leningen af te dekken.

hier tegenover.

De liquiditeitspositie is gedurende 2020 sterk verbeterd ten opzichte

Met de behaalde financiële resultaten in 2020 wordt voldaan aan

van vorig jaar. Dit komt mede door het aantrekken van externe

de gestelde kredietvoorwaarden/ratio’s in de bankconvenanten en

financiering en doordat in 2020 de ontvangsten hoger en de

in de contracten met de waarborgfondsen.
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11. Toekomstparagraaf
11.1

Algemeen

doorontwikkelen naar de toekomst brengen beweging en inspiratie
voor een toekomstbestendige organisatie.

De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een groot effect gehad op
de ontwikkeling in de zorgvraag, de wijze van zorglevering en

Vanuit de ervaringen over het afgelopen jaar zetten wij voor 2021 in

de bedrijfsvoering. Dimence Groep breed is door heel veel

op het realiseren van onze ambities en creëren wij ruimte om onze

medewerkers een enorme prestatie geleverd in het continueren

technologische innovaties waar te maken. Deze innovaties zijn

van de zorg en begeleiding en het bieden van de passende

onontbeerlijk voor de toegankelijkheid van onze zorg. Dit vraagt ook

ondersteuning daarvoor. Het is de verwachting dat ook in 2021

om continuïteit van goede en beschikbare zorg en maximale inzet

de gevolgen van het virus nog lang merkbaar zullen blijven.

van onze medewerkers, samenwerkingspartners en leveranciers.
Evenals in 2020 zijn wij volop met onze financiers in gesprek over

Op het moment van schrijven en uitbrengen van dit verslag zitten

passende tegemoetkoming van significante risico’s van de COVID-19

we nog midden in de pandemie. De vooruitzichten richting de

pandemie op onze bedrijfsvoering.

zomer zijn echter voorzichtig positief, mede als gevolg van het
vaccinatiebeleid dat vanaf januari van dit jaar is ingezet. In de

Tot slot bereiden wij ons als organisatie voor op de invoering van

loop van 2021 zal duidelijk worden welke effecten de pandemie

het Zorgprestatiemodel met ingang van 1 januari 2022.

heeft en hoe lang deze merkbaar zullen blijven.

Een nieuwe bekostiging die in de plaats komt van de huidige
bekostiging van de basis ggz, specialistische ggz en forensische zorg.

Naast het inzetten op het continueren van onze activiteiten en
het dagelijks monitoren en bijsturen van de effecten van COVID-19
op de zorg en de bedrijfsvoering zijn we in 2020 ook gestart

11.2 Investeringen

met een verkenning op de Dimence Groep voorbij de 1,5 meter.
Centraal daarbij stond de gedachte dat vanuit de COVID-19

De Dimence Groep beschikt over een strategisch vastgoedplan dat

periode veel lessen zijn te leren voor de Dimence Groep, gericht

een kader biedt voor de investeringsbeslissingen en dat inzicht

op de juiste, kwalitatief hoogwaardige, passende en toegankelijke

geeft in de kosten, opbrengsten en functionele en technische

zorg en begeleiding voor al onze cliënten. Het vasthouden van de

kwaliteit van de bestaande huisvesting. In 2019 is het strategisch

positieve ervaringen voor de cliënt en medewerker en onszelf

vastgoedplan herijkt voor de jaren 2020-2024. De opgedane
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11.3 Financiering
Binnen de Dimence Groep is een treasurystatuut van kracht dat
periodiek wordt herijkt. Aan het begin van het jaar wordt een
treasuryjaarplan opgesteld waarin de specifieke doelstellingen voor
het boekjaar zijn opgenomen. In 2020 is een financiële visie van
de Dimence Groep opgesteld. Hierin zijn voor de komende jaren de
gewenste omvang van de beschikbare liquiditeit en verschillende
financiële ratio’s nader bepaald.
De ontwikkelingen in de liquiditeitspositie worden wekelijks
gemonitord. Per kwartaal wordt in de treasuryrapportage
gerapporteerd over onder meer de ontwikkelingen in de liquiditeit,
de bankconvenanten en het werkkapitaal. Deze rapportage wordt
besproken in de treasurycommissie.
In 2021 stijgen de geprognosticeerde ontvangsten en uitgaven
onder meer door indexatie van tarieven en loonkostenstijgingen
op grond van de cao. Daarnaast wordt in de prognose rekening
gehouden met de verwachte investeringen. Vanuit de
doelstellingen uit de financiële visie zal, indien de begrote
investeringen 2021 volledig worden gerealiseerd, gedeeltelijk
langlopende financiering worden aangetrokken. Dit met als doel
het gewenste niveau aan liquiditeiten te realiseren ultimo
boekjaar 2021.
Tezamen met de kredietfaciliteit van € 12 miljoen wordt de
liquiditeitsruimte voor 2021 als ruim voldoende ingeschat.
ervaringen als gevolg van de COVID-19 pandemie zullen van
invloed zijn op het strategisch vastgoedplan. Dit zal de
komende periode nader worden uitgewerkt.

11.4 Personeelsbezetting

Per begrotingsjaar worden de uitgaven gepland die

Ook voor 2021 zien we belangrijke uitdagingen tussen enerzijds de

voortkomen uit het strategisch vastgoedplan en het meerjaren

zorgvraagontwikkeling en anderzijds de personele invulling. Dit is

onderhoudsplan. Alle investeringen van significante omvang

van invloed op thema’s zoals wachtlijsten, veiligheid, roostering,

worden onderbouwd door middel van een business case.

medewerkerstevredenheid en verzuim.

Naast verwachte uitgaven voor onder meer renovaties en
jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen verwachten wij

Het opleiden van professionals blijft een belangrijke rol spelen bij

investeringsmaatregelen te nemen gericht op duurzaamheid.

het oplossen van deze problematiek, evenals het binden van onze
medewerkers. Wij zullen een beroep blijven doen op uitzend

Naast investeringen in vastgoed zijn investeringen in ICT,

krachten en zzp’ers (psychiaters en psychologen) teneinde de

digitalisering en automatisering van groot belang om onze

zorg te kunnen leveren. Dit heeft een opwaarts effect op onze

(digitale) ambities te kunnen waarmaken. Deze zullen in de

personele kosten.

eerste plaats gericht zijn op:
Het bevorderen van digitaal behandelen.
•
	
Het vergroten en verbreden van digitale vaardigheden
•
van medewerkers.

•
Het verder optimalieren van digitale faciliteiten ten
•	
Het ontwikkelen van de digitale klantreis.
behoeve van thuiswerken.

Ondanks de personele tekorten zetten wij voor 2021 in op een
lichte uitbreiding van onze formatie. Hiermee willen we de
bestaande werkdruk binnen meerdere onderdelen van onze
organisatie verlagen en het ziekteverzuim op passende wijze
kunnen opvangen. Ook willen we samen met onze medewerkers
werken aan gezondheid, goede balans tussen werk en privéleven
en vitaliteit. Hiermee willen we het ziekteverzuim verder reduceren

In de begroting 2021 is hierin voorzien.
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We blijven investeren in onze medewerkers, waarbij we ons

behandeling. Met DG Connected stimuleren wij verdere techno

onder meer richten op:

logische innovaties en digitale vaardigheden van medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid.
•
Continueren en inzetten van technologische innovatie
•	

In 2019 is het kostprijsonderzoek GGZ FZ door de Nederlandse

en automatisering.
Uitwerken van een strategische personeelsplanning voor
•	
de komende jaren.
De juiste mensen in de goede aantallen binnen te halen
•	
in de lastige arbeidsmarkt.

Zorgautoriteit (NZa) uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot
aanpassing van de tarieven waarbij over het algemeen sprake
is van een daling van de maximumtarieven (met uitzondering
van behandeling SGGZ). Begin 2021 lopen overigens nog
beroepsprocedures tegen de door de NZa vastgestelde tarieven.
De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

Uitwerken van de visie van Dimence Groep als
•	
lerende organisatie.
Versterking van de collega’s die bij ons starten in een
•	

•

De NZa bepaalt de maximumtarieven voor het jaar 2022 op basis
van de voorlopige prijsindex zoals deze voorjaar 2021 volgt uit de

nieuwe rol of van buiten de organisatie komen.

ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor het jaar 2022. In

Leiderschapsontwikkeling.

de tarieven voor het jaar 2022 wordt eveneens het verschil verwerkt
tussen de definitieve en voorlopige prijsindex van het jaar 2021.

In 2021 lopen de cao’s voor zowel de ggz (1 december 2021) als

Het is de verwachting dat de raming van het CPB voor 2022

het Sociaal Werk (30 juni 2021) af.

behoorlijk lager uitvalt dan voorgaande jaren als gevolg van de
economische effecten van de COVID-19 pandemie. Daarnaast wordt
er een negatieve bijstelling verwacht van de definitieve index voor

11.5 Ontwikkelingen in omzet en rentabiliteit

2021 die in de tarieven voor 2022 zal worden verwerkt bij
gelijkblijvende systematiek van de NZa.

In aanvulling op hetgeen is toegelicht onder 11.1 over de impact

Dit brengt significante risico’s met zich mee voor de exploitatie van

van COVID-19 op de ontwikkelingen in 2021, zijn er meerdere

zorginstellingen, in relatie tot verwachte personele en overige

overige factoren die van invloed zijn op de omzet en rentabiliteit

kostenstijgingen in 2022. Het is op dit moment nog niet bekend op

in het komende jaar.

welke wijze dit knelpunt wordt opgelost. De Dimence Groep heeft bij
de brancheorganisatie erop aangedrongen dit knelpunt zo spoedig

Een belangrijke factor hierin vormt de mate waarin we erin slagen

mogelijk bij de NZa te adresseren.

passende afspraken te maken met onze financiers. Passende
afspraken omvatten onder meer kostendekkende tarieven die

De Dimence Groep participeert actief in landelijke gremia in het

ruimte bieden voor de noodzakelijke innovaties en investeringen

kader van het Zorgprestatiemodel, zoals toegelicht in 11.1.

en die voorzien in kostenverhogende elementen zoals de caoloonkostenontwikkeling en de toegenomen inzet van personeel

Voor het jaar 2021 zijn met verschillende partijen productieafspraken

niet in loondienst. Passende afspraken voorzien ook in voldoende

gemaakt, waaronder zorgverzekeraars (ZVW), zorgkantoren (WLZ),

volumes in relatie tot de zorgvraag en een evenwichtige

gemeenten en RTA’s (WMO en Jeugd ggz) en het ministerie van

risicoverdeling tussen zorgaanbieder en financier. Onder meer als

Justitie & Veiligheid (forensische zorg).

gevolg van de druk op de macrobudgetten blijft het jaarlijks een
uitdaging om tot passende afspraken te komen.

Zorgverzekeraars
De afspraken met de zorgverzekeraars voor 2021 worden onder meer

Naast het komen tot deze passende afspraken zet de Dimence

ingekleurd door de afspraken die in juli 2018 zijn gemaakt op grond

Groep zich voortdurend in om doelmatige en effectieve zorg te

van het hoofdlijnenakkoord ggz 2019 tot en met 2022. Elementen

leveren. De afgelopen jaren hebben wij reeds met groot succes

daaruit die van invloed zijn op de omvang van de afspraken zijn

een transitie van klinische naar ambulante zorg gerealiseerd,

onder meer:

waarop wij ook in 2021 en volgende jaren blijven inzetten.

Een gemiddelde volumegroei van 1% gedurende de looptijd
•	

Naast het adagium 'de juiste zorg op de juiste plaats' hebben wij
eveneens de ambitie zorg waar mogelijk digitaal te bieden. Het

van het akkoord.

•

	
Een overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling die
volledig wordt doorvertaald in de gecontracteerde prijzen.

afgelopen jaar is gebleken dat hierin veel mogelijk is. De positieve
ervaringen willen wij bestendigen in de komende jaren. In het

•

	
Extra middelen in het ggz-kader om de transitie naar zorg op

voorjaar van 2020 hebben wij Thubble gelanceerd, een on

de juiste plek mogelijk te maken en de ambities in dit

demand digitale behandelservice met een unieke behandel

akkoord te realiseren, zoals oplossen van de wachttijden,

methode die realtime inzicht geeft in de behandeldoelen en

de invoering van de Wet verplichte ggz, beveiligde zorg en

waarbij direct na aanmelding gestart kan worden met de

de module acute ggz.
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Vanuit de ervaringen van het afgelopen jaar
zetten wij voor 2021 in op het realiseren van
onze ambities en creëren wij ruimte om onze
technologische innovaties waar te maken.

Ook worden de tariefafspraken beïnvloed door de vastgestelde

zorg (WLZ). Toegang tot de WLZ is dan niet langer voorbehouden

maximumtarieven op grond van het kostprijsonderzoek van

aan cliënten die in aanmerking komen voor 'voortgezet verblijf'.

de NZa.

De Dimence Groep heeft zich, samen met de sector, voorbereid op
de invoering daarvan.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de acute psychiatrische zorg
in de regio Overijssel voor de eerste drie dagen in representatie

Gemeenten en RTA’s

gecontracteerd op grond van de generieke module acute

Met alle reguliere gemeenten en RTA’s zijn afspraken gemaakt

psychiatrie (GMAP).

voor 2021. In 2020 zijn meerdere aanbestedingen uitgesteld door
de impact van COVID-19. In 2021 worden meerdere

Tot en met 2020 waren de afspraken met zorgverzekeraars

aanbestedingen door gemeenten en RTA’s uitgezet, die met name

gebaseerd op het schadelastjaar. Als gevolg van de invoering van

van invloed zijn op de afspraken van de stichtingen Jeugd ggz,

het Zorgprestatiemodel met ingang van 1 januari 2022 vindt

WijZ en de Kern in 2022 en verder.

ultimo 2021 een harde afkap plaats van de openstaande DB(B)C’s
en zorgproducten. Er vindt geen doorloop plaats naar 2022. De

Ministerie van Justitie & Veiligheid

afspraken met de verzekeraars zijn hiervoor geschoond. Met de

De huidige contractafspraak met het ministerie van Justitie &

zorgverzekeraars zijn verkennende gesprekken gestart over de

Veiligheid heeft een looptijd van twee jaren en eindigt ultimo

effecten van het Zorgprestatiemodel op beleid, afspraken,

2021. Eind 2020 heeft een eerste veldconsultatie plaatsgevonden

overgang van bekostiging en financiering.

met de forensische zorgaanbieders. De komende maanden zal
duidelijk worden op welke wijze en onder welke voorwaarden de

Zorgkantoren

procedure voor het komend jaar/komende jaren zal plaatsvinden.

Voor 2021 zijn met de zorgkantoren Midden IJssel, Zilveren Kruis
en Menzis contracten afgesloten. Hierbij zijn er voor Midden IJssel

Samenvattend

en Zilveren Kruis landelijk geen meerjarenafspraken afgesloten

Voor het jaar 2021 is een sluitende begroting opgesteld. De

omdat er een discussie is ontstaan over de geplande afslag op de

werkelijke ontwikkeling van het resultaat zal in belangrijke

tarieven. De zorgkantoren hebben hierdoor het inkoopbeleid

mate afhankelijk zijn van de gerealiseerde productie in relatie tot

moeten terugtrekken en worden verplicht om voor 1 juni van 2021

de afspraken, zowel in volume als in ontwikkeling van de

een nieuw inkoopbeleid te publiceren waarbij geen generieke

tarieven en gemiddelde prijzen. De effecten van de COVID-19

afslag is opgenomen en er voldoende afstemming is geweest met

pandemie op productie en resultaten is daarbij nog moeilijk in te

de inhoud van zorg. Zorgkantoren geven wel aan voor een

schatten. Ook de uitwerking van de harde afkap als gevolg van de

knelpunt te staan omdat het macrokader niet voldoende

invoering van het Zorgprestatiemodel is van invloed. Daarnaast is

meegroeit met de verwachte kosten vanuit zorgaanbieders.

van groot belang dat voldoende gekwalificeerd personeel
beschikbaar is en blijft om de zorg te kunnen leveren. In de

Met ingang van 2021 kunnen mensen die vanwege een psychische

huidige krapte is capaciteitsplanning op zowel (middel-) lange als

stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24

korte termijn van belang om de inzet van mensen en middelen

uur per dag zorg nabij, een beroep doen op de Wet langdurige

goed op elkaar af te stemmen.
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Bijlage 1

Organogram
ce Groep
Dimen

Specialistische
opleidingen

Dimence Groep
Raad van toezicht en Raad van bestuur
Bestuursbureau
Ondersteunende diensten
Dienst Informatisering, Automatisering & Services Dienst Vastgoed & Huisvesting - Dienst Control,
Financiën & Informatievoorziening Dienst Human Resource
Management & Development

Werkgebied
Dimence Groep
per provincie

Werkgebied
Werkgebied
Dimence
Groep
Dimence Groep
per provincie
per
provincie
Stichtingen
Dimence
Mindfit
Transfore
Jeugd ggz
de Kern
Welzijn
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Stichtingen
Dimence
Mindfit
Transfore
Jeugd ggz
de Kern
Welzijn

Dronten

Dronten
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Bijlage 2

Samenstelling en neven
functies raad van toezicht
Naam en functie

Nevenfuncties in 2020

Dhr. drs. J.W. Boomkamp

Beroep: toezichthouder en adviseur

Voorzitter

Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Twente en De MuseumFabriek

Lid Presidium

Voorzitter Bestuur Stichting FC Twente '65 BV

benoemd in 2018

Voorzitter Raad van Toezicht ROC Aventus
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Beter Wonen
Lid Raad van Commissarissen sprinklerbedrijf Aqua+
Lid Bestuur Consensus Vocalis
Lid Bestuur Stichting Omroep Enschede
Voorzitter Twente Board
Voorzitter Raad van Onpartijdigheid van Hobeon
Vice chair Supervisory Board International Boarding School Eerde
Panelvoorzitter instellingsaccreditaties Hoger Onderwijs
Lid AdviesRaad Orange Knowledge Programme
Auditor NVZD

Dhr. dr. G.A. van Essen

Beroep: huisarts (niet-praktiserend)

Lid

Lid Raad van Toezicht Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek

Lid Cie Kwaliteit en Veiligheid

Familiaire Hart- en Vaatziekten

benoemd in 2016

Lid Programmacommissie Griepvaccinatie RIVM
Lid Raad van Toezicht Stichting Transparantieregister Zorg
Lid bestuur Stichting Code Geneesmiddelen Reclame
Voorzitter Raad van Toezicht St. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Utrecht
Treasurer executive committee European Scientific Working group on Influenza
Voorzitter Nederlandse Influenza Stichting

Dhr. drs. J.J. Haringsma RA

Beroep: eigenaar Haringsma Financieel Management

Lid

Lid Raad van Commissarissen F.C. Groningen B.V.

Lid Auditcommissie

Lid Raad van Commissarissen van Woonstichting VechtHorst

benoemd in 2015

Docent / examinator Advanced Auditing Nivra / Nyenrode
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Naam en functie

Nevenfuncties in 2020

Mw. drs. R.M. Kamphuis MBA

Beroep: Raad van Bestuur Patyna, ouderenzorg in Friesland

Lid
Lid Cie Kwaliteit en Veiligheid
Zetel RvT:
op voordracht CCR
benoemd in 2017

Mw. ir. M. Kinket

Beroep: Directeur Polymer Science Park / eigenaar KinketKonsult

Lid

Lid deskundigencommissie Europese EFRO-subsidies

Lid Auditcommissie

Lid Raad van Toezicht van de Radiotherapiegroep

Zetel RvT:
op voordracht COR

Advieswerkzaamheden

benoemd in 2017

Dhr. A.J Kleinlugtenbeld MHA

Beroep: Voorzitter Raad van Bestuur Nij Smellinghe Drachten

Lid

Voorzitter bestuur SAZ

Lid Auditcommissie

Gastdocent NCOI (HBO en Master opleiding)

benoemd in 2020

Lid STAK Beter Dichtbij BV
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Bijlage 3

Samenstelling en neven
functies raad van bestuur
Nevenfuncties Herma van der Wal per 31 december 2020
Lid bestuur NVZD (Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg) en voorzitter Kwaliteitscommissie NVZD
•	
Lid Werkgroep 41 (intervisiegroep bestuurders GGZ-instellingen)
•
Bestuurslid OOR Psychiatrie N&O-Nederland
•
Voorzitter Stuurgroep Rob Giel Onderzoekcentrum
•
Lid Stichting SPEO (Sociaal Psychiatrisch Epidemiologisch Onderzoek)
•
Lid Bestuur Elisabethfonds
•
Lid Werkveldcommissie Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS) Universiteit Twente
•
Lid Stuurgroep Zorgalliantie Zwolle
•
Lid raad van toezicht Zorggroep Alliade
•
Lid raad van commissarissen Ommelanderziekenhuis per 1 oktober 2020
•

Nevenfuncties Marco Verheul per 31 december 2020

•
•
•

Lid raad van commissarissen De ZorgZaak
Lid regiegroep Zorg en Financiering (GGZ Nederland)
Lid raad van toezicht Maldenburch, tevens voorzitter Auditcommissie
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7416 SB DEVENTER
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