Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dimence Groep

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 6 7 5 1 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Nico Bolkensteinlaan 1

Telefoonnummer

0 5 7 0 6 3 9 6 0 0

E-mailadres

communicatie@dimencegroep.nl

Website (*)

https://www.dimencegroep.nl/

RSIN (**)

8 1 8 8 4 4 1 3 9

Aantal medewerkers (*)

2 9 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Vacant

Secretaris

Niet van toepassing

Penningmeester

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Dhr. drs. M.C. Verheul RA (lid Raad van Bestuur)

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Overige informatie
bestuur (*)

De Raad van Toezicht heeft statutair de bevoegdheid om een aantal belangrijke
besluiten van de raad van bestuur goed te keuren.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen
het bevorderen van de geestelijke gezondheid, het welzijn en de maatschappelijk
deelname en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn,
direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

We hebben de collectieve ambitie om de mentale gezondheid, maatschappelijke
participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We werken
samen binnen de groep, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en
versterken elkaar.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting Dimence Groep staat aan het hoofd van de Groep. Onder de groep vallen
naast Stichting Dimence Groep nog de volgende stichtingen: Stichting Dimence,
Stichting Mindfit, Stichting Transfore, Stichting Jeugd GGZ, Stichting Impluz, Stichting
Wijz en De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening.
Stichting Dimence Groep biedt ondersteuning aan de verschillende stichtingen binnen
de Dimence Groep. In Stichting Dimence Groep zijn vier ondersteunende diensten,
CF&I, IA&S, HRM&D en V&H ondergebracht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De bedrijfsopbrengsten De Stichting Dimence Groep en onderliggende stichtingen
worden door verschillende stelsels gefinancierd:
- zorgverzekeringswet; betreft alle geestelijke gezondheidszorg die gericht is op
genezing. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg.
- WLZ; de wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of
toezicht dichtbij nodig hebben.
- justitie; Forensische psychiatrie verleent geestelijke gezondheidszorg in een
strafrechtelijk kader.
- gemeenten (WMO); mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te
maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie
naar werk.
- Subsidies; en
- Overige bedrijfsopbrengsten

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De bedrijfslasten bestaan uit; - personeelskosten; de personele kosten vormen een
belangrijk deel van de bedrijfslasten;
- afschrijvingen op materiele- en immateriële vaste activa;
- overige bedrijfskosten.
Binnen de Dimence Groep is er sprake van een collectieve ambitie. Hierbij staat de
ontwikkeling de samenlevering centraal. Wat we ook doen de komende jaren en hoe
we ook met onze ambities omgaan, duidelijk is dat we het bieden van zorg en
en ondersteuning veilig willen stellen. Dit is vastgelegd in vijf perspectieven 1. clienten,
2. innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap, 3 personeel, 4 technologie en
5 bedrijfsvoering. Voor verdere details zie bestuursverslag 2020 op de website.
Vermogen wordt op bankrekeningen aangehouden, er is geen sprake van beleggingen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.dimencegroep.nl/anbi-status-dimence-groep

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor informatie over de bezoldiging van onze bestuurders verwijzen we u naar
paragraaf 2.1.10, onderdeel 27 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector), van de geconsolideerde jaarrekening 2020 Stichting Dimence
Groep.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Stichting Dimence Groep biedt ondersteuning aan de verschillende stichtingen binnen
de Dimence Groep. In Stichting Dimence Groep zijn vier ondersteunende diensten,
CF&I, IA&S, HRM&D en V&H ondergebracht.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Medewerkers van Stichting Dimence Groep ontvangen beloningen volgens de CAO
Geestelijke Gezondheidszorg. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis
van hun kennis en ervaring.

De Stichting Dimence Groep en onderliggende stichtingen, bieden:
- intensieve ambulante behandeling in daartoe gespecialiseerde team voor bijna alle
psychische klachten;
- intensieve spoedeisende behandeling zoveel mogelijk bij mensen thuis en in hun
eigen omgeving met de mensen die er voor hen toe doen;
- intensieve ambulante behandeling voor ouderen. We bieden multidisciplinaire
behandeling voor ouderen, waar nodig in hun eigen omgeving en met de intensiteit die
de soms complexe behandeling vraagt;
- intensieve ggz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoening in de wijk.
- hoog specialistische behandeling voor ontwikkelings-, bipolaire en somatisch
symptoomstoornissen;
- acute, kortdurend en langdurende klinische opnames, als intermezzo van de
ambulante behandeling

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 111.882.963

Financiële vaste activa

€

€

50.000

8.775

0

€ 116.871.604
€

+

€ 111.941.738

8.818

€

284.896

€

84.422

Vorderingen &
overlopende activa

€ 14.318.490

€

5.672.888

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€ 16.573.879

35.240

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 37.536.003

€ 37.536.003

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 65.241.686

€ 63.126.484

Kortlopende schulden

€ 24.534.304

€ 21.212.568

Totaal

€ 128.515.617

1.203.624

797.917

+
€

5.792.550

+
€ 128.515.617

+

€ 116.880.422

Voorraden

1.970.493

Passiva

31-12-2019 (*)

+
€ 122.672.972

+

Bovenstaande cijfers betreffen de cijfers van de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Dimence Groep.
Zie link op pagina 6 naar zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Dimence Groep.

+
€ 122.672.972
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

6.143.359

Overige bedrijfsopbrengsten

€

46.022.924

Som der bedrijfsopbrengsten

€

52.166.283

+

€

3.154.586

€

46.057.777

€

49.212.363

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

52.166.283

€

49.212.363

Personeelskosten

€

24.532.046

€

21.323.373

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

8.856.831

€

8.820.084

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

16.667.665

Som der bedrijfslasten

€

50.056.542

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.109.741

Resultaat

€

0

Totaal baten

Lasten

+

+

852.273

€

16.060.910

€

47.056.640

€

-2.155.723

€

0

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De cijfers betreffen de cijfers van de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Dimence
Groep.
Zie link naar zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening van Stichting
Dimence Groep.

https://www.dimencegroep.nl/publicaties/documentatie-2020

Open

