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In deze verantwoording kijken
we terug naar 2021 en werpen we
een korte blik op de toekomst.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Een jaar dat gekenmerkt werd door de ups en
downs ten gevolge van corona. Gedurende het jaar werd steeds onduidelijker wat de
formele regelgeving omtrent mondkapjes, afstand houden en andere maatregelen was.
Als Dimence Groep hebben we ingezet op eigen verantwoordelijkheid, goed nadenken
over wat voor medewerkers en cliënten acceptabel was gezien het besmettingsrisico.
Gelukkig zijn alle maatregelen ten tijde van het schrijven van dit verslag ingetrokken
en kunnen we langzamerhand weer terug naar het ‘normale’ leven.

De zorgvraag nam toe in 2021 en we constateerden dat de
hulpvraag steeds complexer werd. Tel daarbij op de steeds
krapper wordende arbeidsmarkt en de noodzaak om te
herbezinnen over hoe de ggz-zorg is ingericht, is met
bovenstaande constateringen geboren. We zijn in het najaar
gestart met te onderzoeken hoe we ons als organisatie
moeten verhouden tot deze ontwikkelingen. De zoektocht
gaat in 2022 verder.
Dat we hierbij moeten inzetten op innovatie behoeft geen uitleg.
Innovatie op ICT gebied, maar ook innovatie op het gebied van
procesinrichting en samenwerking met andere zorgaanbieders.
We zullen volop moeten inzetten op de juiste zorg op de juiste
plaats en beter nog: het voorkomen van zorg.
Vooruitlopend hierop hebben we enkele thema’s benoemd die
absoluut een plaats moeten hebben binnen onze organisatie.
We zetten volop in op de persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s, duurzaamheid, technologische innovatie en

Ondanks al deze ontwikkelingen kunnen we tevreden terugkijken

digitalisering. En voor deze twee laatste thema’s zoeken

op een jaar waarin we als Dimence Groep de zorg voor onze

we de samenwerking met andere organisaties.

cliënten overeind hebben weten te houden. We staan en
stonden klaar voor hen. En daar mogen we best trots op zijn.

Er hebben zich nog veel meer ontwikkelingen voorgedaan
in het afgelopen jaar, zoals de invoering van het nieuwe

We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet!

Zorgprestatiemodel, het openen en sluiten van locaties,
teams die onder druk staan door het hoge verzuim (deels
corona gerelateerd), in- en uitdiensttreding van collega’s,

Marco Verheul en Rian Busstra

en tot slot een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur.

Raad van bestuur

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 en duurzame samenleving

Wie we zijn

in Nederland. Dat blijkt uit onze resultaten op het gebied van
kwaliteit, veiligheid, bedrijfsvoering en tevredenheid van onze

De Dimence Groep is een organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg en welzijn
in met name Oost-Nederland. Bij deze
organisatie is de zorg ondergebracht in
acht 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.

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 1500 vrijwilligers, verenigd in WerV, die zich inzetten
om de zorg en de samenleving met elkaar te verbinden.

1.1

Interne organisatiestructuur

Hieronder volgt een korte omschrijving van de stichtingen die deel
uitmaken van de Dimence Groep. Voor meer informatie verwijzen
we u naar de website van de betreffende stichting.
Dimence
Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische geestelijke
gezondheidszorg in Oost-Nederland: spoedeisende psychiatrie
(24 uurs beschikbaarheidsfunctie), internethulpverlening,
ambulante en klinische zorg. Bijzonder bij Dimence zijn de
specialistische centra. Dit zijn kennisbolwerken waar
wetenschappelijk onderzoek, innovatie en nieuwe ontwikkelingen
kernbegrippen zijn.
Het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen kreeg als eerste

We bieden een breed palet aan behandelingen en ondersteuning;

centrum van Oost-Nederland het TOPGGZ keurmerk; het bewijs

van welzijnswerk tot specialistische geestelijke gezondheidszorg.

dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor

Ons werk is state of the art en we behoren tot de beste

innovatieve patiëntenzorg.

aanbieders van ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is

6
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We werken samen,
delen kennis
en vormen een keten

Transfore neemt het probleemgedrag van de patiënten af en
wordt herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast is het
belangrijk dat gezondheid, geldzaken, gevoelens en het omgaan
met anderen beter worden. Zo draagt Transfore bij aan een veiliger
samenleving. Als het kan, worden familie of vrienden bij de
behandeling betrokken.
Voor meer informatie zie www.transfore.nl
Wijz
WijZ biedt welzijnswerk in vele vormen, waaronder activiteiten
in de wijk, diensten bij de mensen thuis, jongerenwerk en
opbouwwerk. Veel van dit werk wordt uitgevoerd door of in
samenwerking met vrijwilligers. Het welzijnswerk inspireert
gespecialiseerd in complexe problematiek rondom autisme en

mensen om hun talenten en mogelijkheden te gebruiken.

ADHD en biedt behandelingen, diagnostiek en consultaties voor

Daardoor vinden zij balans in hun leven en kunnen zij betekenis

complexe zorgproblematiek. Ook dit centrum beschikt over het

hebben voor anderen.

TOPGGz keurmerk.

Voor meer informatie zie www.wijz.nu

Voor meer informatie zie www.dimence.nl
Jeugd ggz
Mindfit

Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische

Meer mensen helpen mentaal gezond te blijven. Dat is de

problemen en hun omgeving. De ondersteuning is gericht op het

missie van Mindfit, aanbieder in basis ggz. De behandelingen

oplossen van problemen en het beperken van de gevolgen daarvan

bij Mindfit bij matige psychische klachten zijn gebaseerd op

voor het dagelijks leven. Waar mogelijk stimuleren zij de eigen

positieve psychologie, uitgaande van de veerkracht van de

kracht van de patiënt en zijn of haar netwerk, om zo de behandeling

cliënt. Ook biedt Mindfit herstelgerichte zorg aan mensen die na

te ondersteunen en deze zo kort mogelijk te laten duren.

behandeling in de specialistische ggz langere tijd stabiel zijn.

Voor meer informatie zie www.jeugdggz.nl

Digitale toepassingen als e-health, online contact en een
persoonlijk interactief dossier geven de cliënt optimale regie om

De Kern

te werken aan zijn hulpvraag. De behandelingen zijn blended, in

De Kern biedt algemeen maatschappelijk werk, school- en

een groep of individueel. De aanpak is oplossingsgericht. Zo kan

bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden en groepswerk.

de cliënt snel weer zelfstandig verder met duurzame handvaten

De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.

voor de toekomst. Daarnaast detacheert Mindfit POH GGZ bij

De Divisie Jeugd ggz van de Dimence Groep en De Kern

huisartsenpraktijken in de regio.

Maatschappelijke Dienstverlening werken nauw samen.

Voor meer informatie zie www.mindfit.nl

Voor meer informatie zie www.stdekern.nl

Transfore

Impluz

Stichting Transfore is een stichting voor forensische psychiatrie

Impluz verbetert kennis, houding en vaardigheden van organisaties

en behandelt mensen in Oost-Nederland met psychiatrische

en individuele mensen door middel van trainingen en coaching.

problematiek, die last hebben van grensoverschrijdend (delict)

Ze bouwen bruggen tussen disciplines en organisaties en

gedrag. Dat zijn bijvoorbeeld problemen met agressie of

ontwikkelen vernieuwende initiatieven en implementeren deze

seksualiteit. Misschien hebben ze dit gedrag nog niet laten zien,

in hun werkveld.

maar dreigt dat te gaan gebeuren. Door de behandeling bij

Voor meer informatie zie www.impluz.nl

◀ Inhoudsopgave
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Daarnaast zijn onderstaande ontwikkelingen binnen de Dimence

Thubble

Groep van belang:

Thubble, hulpvraag on demand, is een gezamenlijk initiatief
van Mindfit en Dimence. Zij zien een steeds grotere behoefte

WerV

aan mentale zorg, met tegelijkertijd groeiende wachtlijsten.

Stimuleert en ondersteunt alle vormen van vrijwilligerswerk

Op tijd beginnen met een behandeling is cruciaal voor het

en participatie binnen de Dimence Groep. Hun uitgangspunt:

verloop en werkt preventief. Met hun online platform en

iedereen doet mee in de maatschappij. Soms is daar

netwerk van professionele behandelaren is de behandelservice

ondersteuning bij nodig. WerV creëert contact, kansen en

van Thubble altijd bereikbaar op het moment dat het er voor

mogelijkheden. Ze bieden begeleiding op maat en slaan een

een cliënt toe doet.

brug tussen de zorg en de samenleving.

Voor meer informatie zie www.thubble.nl

Voor meer informatie zie www.wervdg.nl

Interne organsatiestructuur en aantallen medewerkers
Aantal personen en FTE betreft stand 31-12-2021
Raad van toezicht

6 personen

Raad van bestuur

2 bestuurders, 28 totaal fte

Ondersteunende diensten
Dienst
Informatisering,
Automatisering
& Services

Dienst Vastgoed
& Huisvesting

Dienst Control,
Financiën en
Informatievoorziening

Dienst Human
Resource
Management &
Development

85 fte

20 fte

63 fte

101 fte

Stichting
Dimence

Stichting
Mindfit

Stichting
Transfore

Stichting
Jeugd GGZ

De Kern, stichting

1.213 fte

193 fte

189 fte

181 fte

85 fte

maatschappelijke
dienstverlening

Stichting
Wijz

Stichting
Impluz

64 fte

13 fte

297 totaal fte
Stichting
Dimence Groep

1.938 totaal fte
Overige stichtingen
2.235 totaal fte
Dimence Groep

1.2

Ontwikkelingen in de samenleving

1.3

Ontwikkelingen bij de Dimence Groep

We zien om ons heen dat mentale gezondheid een steeds

Om goede zorg te kunnen blijven leveren en aansluiting te

belangrijker thema wordt. De samenleving staat onder druk.

behouden met de maatschappij kijken we naar de inrichting van

De (gevolgen van) de coronacrisis, problemen op de woningmarkt,

onze organisatie en processen en zetten we in op actuele thema’s

grote uitdagingen op het gebied van klimaat en inflatie. Aan alle

als duurzaamheid, digitalisering en het ontwikkelen van onze

kanten komen mensen onder druk te staan. En dat vertaalt zich

medewerkers. Deze beweging is eerder ingezet en in 2021

ook in meer hulpvragen, met als gevolg oplopende wachtlijsten.

verstevigd. Ook zullen we binnen de ggz toe moeten werken

Tegelijkertijd staat ook de arbeidsmarkt flink onder druk en is een

naar nieuwe behandelmethoden, waaronder hulp on demand,

verdere groei van de ggz geen optie. Ook onze samenwerkings

om zo met minder behandelaren meer cliënten te kunnen helpen.

partners, met name huisartsen, krijgen veel te verduren.

In 2021 hebben we hier als Dimence Groep met Thubble een

Dat maakt de noodzaak om strategisch scherpere keuzes te

mooie ontwikkeling in doorgemaakt.

maken groot. Onze focus was al aan het verschuiven van ziekte

Voor meer informatie, kijk op www.thubble.nl

naar preventie en gezondheid, met meer inzet op oplossingen in
de directe omgeving van cliënten. Dat zal zich zeker doorzetten.
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We bieden een breed palet aan behandelingen
en ondersteuning; van welzijnswerk tot
specialistische geestelijke gezondheidszorg

Hieronder zoomen we in op de drie actuele thema’s.

computersysteem onze zorgverlening vergaand ondersteunen en

Overigens is het wel denkbaar dat er in 2022 nog één of meer

wellicht zelfs (voor een deel) vervangen. Veel meer dan tot nu

thema’s bij komen.

toe toegepast wordt. Nogmaals verwijzen we met gepaste trots
naar Thubble. Een mooi voorbeeld van hulp on demand waar we

1. Duurzaamheid

vol op inzetten.

Een enthousiaste intrinsiek gemotiveerde groep medewerkers
heeft een plan gemaakt voor duurzaamheid binnen de Dimence

Maar met Thubble alleen zijn we er niet. We bieden ruimte

Groep. Hier zal in de komende jaren op worden doorgeborduurd.

voor elke vorm van innovatie die ons in potentie gaat helpen.

Enkele stappen die we gezet hebben zijn het inzetten van

Naast de vele projecten en initiatieven die lopen besteden

elektrische fietsen en auto’s, plaatsen van zonnepanelen,

we ook aandacht aan het opleiden en trainen van medewerkers

in het restaurant alleen nog duurzame maaltijden verstrekken

om nieuwe methoden en technieken te kunnen toepassen.

en behandelen in het groen. Meer informatie hierover is te lezen

Voor komend jaar zullen we op dit gebied intensiever gaan

in hoofdstuk 5.

samenwerken, zowel met andere ggz-instellingen als met
zorginstellingen in onze regio. Als we onze krachten bundelen

2. Technologie

hebben we meer ontwikkelpotentie, kunnen we leren van elkaar

Ontwikkeling van ICT, digitalisering en automatisering zijn van

en werken we efficiënter.

groot belang om invulling te blijven geven aan de (groeiende en
veranderende) zorgvraag. Waar mogelijk moet een robot of

◀ Inhoudsopgave
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3. Ontwikkeling van mensen
Om goed toegerust te raken voor de nieuwe werkelijkheid is het
van belang dat onze medewerkers de komende jaren zich andere
kennis, vaardigheden, competenties en mindset eigen maken.
Om de verbinding te kunnen blijven maken met de ambities gaan
we andere dingen van medewerkers vragen. Het gaat dan om het
denken vanuit mentale gezondheid en positieve psychologie,
innovatief denken en doen en het verrijken van hun digitale
vaardigheden. Van medewerkers wordt gevraagd om de tijd te
nemen om de vernieuwing in het werk onderdeel te maken van
hun professionele identiteit. Per organisatieonderdeel worden
verschillende accenten gelegd. Dit heeft ook consequenties voor
de wijze waarop we gewend zijn op te leiden en bij te scholen.
Vanuit HRM&D vraagt dit om innovatieve, strategische en
collectieve personeelsplanning, gericht op de ontwikkeling in
de komende vijf jaar. Daarbij beperken we ons niet tot de
instroom, maar is er zeker ook aandacht voor het behoud
van (ouder) personeel.
Naast onze ambities zijn er ook nog andere ontwikkelingen
gaande. Per 1 januari 2022 is het nieuwe Zorgprestatiemodel
(ZPM) van kracht. Kort gezegd hebben we de DBC’s achter
ons gelaten en declareren we in de ggz weer op basis van
verrichtingen. De implementatie van het ZPM ging niet zonder
slag of stoot, maar het resultaat mag er zijn. Ondanks dat vele
details van het ZPM pas in het najaar 2021 bekend werden, zijn
we erin geslaagd om de implementatie succesvol af te ronden.
De landelijke fasering van de invoering van het ZPM voorziet erin
dat pas op zijn vroegst vanaf juli 2022 gefactureerd kan worden.
Als Dimence Groep zijn we ook afhankelijk van onze epd-leverancier
of we hierin gaan slagen. Maar we lopen op koers en hebben het
volste vertrouwen dat we ook deze fase goed zullen doorstaan.
Al meerdere jaren wordt getracht om te komen tot een nieuw
landelijk kwaliteitsstatuut (lks). Dit kwaliteitsstatuut gaat de
ggz-branche niet helpen met de administratieve lastenverlichting
en het behouden van medewerkers. Het statuut dat er nu ligt
heeft onvoldoende draagvlak bij professionals vanwege enkele
zeer onnodig complexe indelingen van zowel cliënten als
beroepsgroepen. Maar we onderzoeken in hoeverre we ons
voordeel kunnen doen met deze verplichting. Wij zetten erop in
dat professionals goed hun werk kunnen doen zonder onnodige
administratieve lasten en niets toevoegende werkzaamheden.
Hoe belangrijk roken voor sommige mensen ook is, roken
helpt niet om gezonder te worden. In afstemming met onze
cliëntenraden hebben we dan ook invulling gegeven aan
het (verder) rookvrij maken van onze organisatie. En we zijn
er bijna. Per 1 januari 2023 zullen we als Dimence Groep
geheel rookvrij zijn.

10
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2. Verslag raad
van toezicht
De Dimence Groep heeft een raad van
toezicht (rvt) en een raad van bestuur
(rvb). Alle taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden zijn vastgelegd in
statuten. In het reglement van de rvt
en van de rvb zijn specifieke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegd
heden uitgewerkt. Dit verslag zoomt
hier op in.

waarden ten aanzien van toezicht en de open relatie en interactie
met de organisatie en in het bijzonder met de cliënten.
De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de rvt en de rvb
is zowel in de statuten als in reglementen vastgelegd en inzichtelijk
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 periode van vier jaar.
De rvt ziet enerzijds toe op de kwaliteit, de strategie, de prestaties

Ook in 2021 kon de rvt niet om corona heen. De impact

en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op het goed

hiervan voor zowel de cliënten, patiënten als personeel bleef

functioneren van de rvb. Anderzijds is het handelen van de rvt

onverminderd groot. Wij werden goed geïnformeerd en gingen

gebaseerd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid door met

hierover in gesprek met de rvb en de zogenoemde monitorgroep

name het voeren van de dialoog met de bestuurders en andere

(dit is het team dat corona monitort, adviseert en aanwijzingen

stakeholders binnen de Dimence Groep.

geeft aan de hele organisatie). Met de handen op de rug

Voor de rvt geldt een algemeen competentieprofiel. Hierin is

constateerden wij dat iedereen binnen de Dimence Groep op

beschreven welke kennis - en achtergrond - binnen de raad aanwezig

veerkrachtige wijze de steeds veranderende omstandigheden het

moet zijn. In dit profiel zijn ook de eisen beschreven die gesteld

hoofd wist te bieden.

worden aan de individuele raadsleden ten aanzien van functioneren

Vooral in een crisissituatie blijkt het belang van een open en

en onafhankelijkheid. Ook is vastgelegd dat alleen leden kunnen

lerende organisatie. Een benadering die ook de aanpak van de rvt

toetreden die op geen enkele manier een direct belang hebben bij de

typeert. Dat blijft de raad onder meer doen door het delen van

Dimence Groep.

◀ Inhoudsopgave
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De rvt bestaat uit zes leden die allemaal lid zijn van de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn
(hierna NVTZ). De leden ontvangen voor hun werkzaamheden

•	vaststelling van het aangepaste reglement
raad van toezicht 2021;

• 	goedkeuring van de begroting 2022.

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

In oktober heeft de jaarlijkse studiedag voor de rvt

van zorginstellingen van de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld

plaatsgevonden. Hierbij heeft – voor een deel met externe

in de jaarrekening.

sprekers en stakeholders - een discussie plaatsgevonden over de
risico’s die de forensische zorg met zich meebrengt en hoe je daar
als organisatie op kunt inspelen cq mee om kunt gaan, waarbij

2.1

Overlegorganen

De rvt maakt gebruik van diverse overlegorganen die de raad in

tevens een werkbezoek is gebracht aan de locatie Balkbrug.
Presidium

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

Samen met de rvb bereidt het Presidium de vergaderingen

balans tussen betrokkenheid en afstand. Deze overlegorganen

van de rvt voor. Het Presidium bestond uit de heer

worden hieronder verder toegelicht.

W. Boomkamp (voorzitter) en mevrouw M. Kinket (vicevoorzitter).
Naast de reguliere vergaderingen voerde het Presidium

Reguliere vergaderingen en studiedag

functioneringsgesprekken met de leden van de rvb. Als

De rvt heeft in 2021 acht keer vergaderd, waarvan een aantal keer

voorbereiding op deze gesprekken zijn gesprekken gevoerd met

online. Voorafgaand aan deze vergaderingen heeft de raad telkens

delegaties van de centrale ondernemingsraad (COR), de centrale

onderling vooroverleg gevoerd.

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

Algemene en bestuurlijke zaken zijn samen met risicomanage

rvb (360˚ feedback).

ment vaste onderwerpen op de agenda. Bij de bespreking
van de jaarrekening en de managementletter was de

Naast de formele vergadermomenten heeft de voorzitter

accountant aanwezig.

tevens informele gesprekken gevoerd met de individuele
leden van de rvb.

Specifiek is in het verslagjaar op thematische wijze aandacht
besteed aan alle ontwikkelingen in de sector en de betekenis

Auditcommissie

hiervan voor de Dimence Groep en de stichtingen.

De Auditcommissie bewaakt financiële en budgettaire zaken en

Tijdens iedere reguliere vergadering wordt door leden van het

adviseert daarover aan de rvt. In dit verslagjaar kwam de

management of andere betrokkenen een inleiding gegeven over

commissie zes keer bijeen (voor een deel online) en hadden de

een bedrijfsonderdeel of thema, op grond waarvan nadere

heren J. Haringsma (voorzitter) en B. Kleinlugtenbeld zitting in

gedachtewisseling plaatsvindt met de rvt. In 2021 waren dit

deze commissie. De accountant is twee keer per jaar aanwezig bij

strategische discussies over onder andere het personeelsbeleid,

het overleg van de Auditcommissie. Namens de rvb nam de heer

duurzaamheid, ambities, innovaties en de samenwerking met de

M. Verheul deel aan deze commissie.

IGJ. Ook heeft de geneesheer-directeur het jaarverslag Wvggz in
de vergadering toegelicht. De rvt hecht veel waarde aan deze

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

interessante en leerzame ontmoetingen.

Deze commissie heeft als doel meer kwalitatieve onderwerpen
toe te voegen aan de dialoog tussen de rvt en rvb. In het

In 2021 heeft de rvt onder andere onderstaande besluiten

verslagjaar kwam de commissie vier keer bijeen (voor een deel

genomen:

online) en hadden mevrouw R. Kamphuis (voorzitter) en de heer

•

T. van Essen zitting in deze commissie. Namens de rvb nam hier

	goedkeuring van het bestuursverslag en de
jaarrekeningen 2020;

•
• 	benoeming met ingang van 1 juli 2021 van de heer

	benoeming van KPMG als accountant vanaf boekjaar 2021;

mevrouw R. Busstra aan deel.

M. Verheul tot voorzitter van de raad van bestuur van de

Centrale ondernemingsraad en centrale cliëntenraad

Dimence Groep;

Een delegatie van de rvt woont een keer per jaar een vergadering

•

	benoeming met ingang van 15 augustus 2021 van

•

tot 1 april 2020 mevrouw H. van der Wal en vanaf 15 augustus

bij van de rvb met de centrale cliëntenraad (CCR) en met de

mevrouw A.G.M. Busstra tot lid van de raad van

centrale ondernemingsraad (COR).

bestuur van de Dimence Groep;

Daarnaast wordt een keer per jaar een vergadering gehouden van

statutenwijziging Dimence Groep;

de rvt en CCR/COR, waarbij de agenda in overleg tussen beide
wordt bepaald. De rvb is bij deze vergadering aanwezig.
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Om zich op de hoogte te houden van relevante
ontwikkelingen nemen de leden van de rvt
met enige regelmaat deel aan workshops
en symposia

Tijdens deze vergaderingen wordt in ieder geval de samenwerking

Dit heeft ertoe geleid dat medio 2021 de zittende bestuurder,

tussen de rvb en de medezeggenschap geëvalueerd.

de heer M. Verheul, benoemd is als voorzitter van de rvb en

Mevrouw Kinket, die op de voorkeurszetel van de COR in de rvt

mevrouw A.G.M. Busstra is toegetreden als lid van de rvb.

zit, heeft in het verslagjaar een aantal vergaderingen van de

De rvb acteert als collegiaal bestuur.

ondernemingsraden van de afzonderlijke stichtingen/
diensten bijgewoond.
Gezien de problematiek waarmee de CCR in het verslagjaar te

2.3 Evaluatie functioneren

maken had, heeft de rvt in 2021 uitgebreid aandacht gehad voor
de cliëntmedezeggenschap en is de invulling van bovengenoemde

Jaarlijks evalueert de rvt het eigen functioneren en dat van de rvb.

overleggen dit jaar iets anders ingevuld. Mevrouw Kamphuis,

Op basis van deze evaluatie vindt een functioneringsgesprek

die op de voorkeurszetel van de CCR in de rvt zit, heeft gedurende

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

het jaar regelmatig contact met de CCR gehad. Tevens is een

onderling functioneren. Dit jaar vond de zelfevaluatie onder

delegatie van de rvt aanwezig geweest bij gesprekken met

externe begeleiding plaats.

vertegenwoordigers van de cliëntenraden om tot een nieuwe
invulling van de CCR te komen.
Om zich op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen
nemen de leden van de rvt met enige regelmaat deel aan
workshops en symposia. Jaarlijks wordt een dag uitgetrokken
om een bezoek te brengen aan een of meer locaties om
een goede verbinding met de organisatie te krijgen.
Gedurende het verslagjaar zijn (delegaties van) de toezichtleden
(al dan niet online) aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten
die binnen de Dimence Groep zijn georganiseerd.

2.2	Nieuwe samenstelling van de
raad van bestuur
In verband met het vertrek van de voorzitter van de rvb,
mevrouw H. van der Wal, per 15 april 2021, is vroegtijdig de
procedure gestart voor de werving van een nieuwe voorzitter/lid
van de rvb. Bij deze procedure waren (afvaardigingen van) de CCR,
de COR, het directieteam en medische staf nauw betrokken.

◀ Inhoudsopgave
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3. Profiel van
Dimence Groep
3.1

De structuur van de Dimence Groep

Ook hebben we de toekomst van de Dimence Groep verkend aan
de hand van verschillende perspectieven (cliënten, medewerkers,

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in acht

stakeholders). Deze eerste verkenningen zullen een plaats krijgen

stichtingen; zeven waarbinnen zorg en ondersteuning worden

in de strategische koers die in 2022 voor de komende jaren

verleend, met ieder een eigen doelgroep en één stichting waarin

wordt vastgesteld.

de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Hierdoor kan
snel en slagvaardig worden ingespeeld op de wensen en
behoeften van onze cliënten, verwijzers en financiers. De vier

3.3 Statement

ondersteunende diensten: CF&I, V&H, IA&S en HRM&D zijn
ondergebracht in de stichting Dimence Groep. Voor het

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

organogram wordt verwezen naar bijlage 1.

bevorderen en dat te verbinden met de (specialistische) zorg en
welzijn die wij bieden’. Samen nemen we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid en hebben we de ambitie om een integrale,

3.2 Directieberaad Dimence Groep

betekenisvolle bijdrage te leveren aan de mentale gezondheid
van zoveel mogelijk mensen. Dat doen we vanuit gelijkwaardig

Binnen het directieberaad van de Dimence Groep hebben in

heid, zakelijkheid, menselijkheid, met ambitie en plezier. Onze

2021 een aantal wisselingen plaatsgevonden. Zo zijn naast de

overvloed aan kennis, ervaring, talent en ruimte maken we voor

wisseling van de raad van bestuur ook twee nieuwe directeuren

iedereen bereikbaar en beschikbaar, zodat persoonlijke groei kan

gestart. Margriet Wiedemeyer als directeur bedrijfsvoering bij

ontstaan. Gezondheidswinst is een belangrijk onderscheidend

Dimence en Inge Korfage als directeur zorg bij Transfore. In 2021

kenmerk voor de Dimence Groep en de stichtingen. Door continu

ging veel aandacht uit naar het continueren van veilige en

te streven naar gezondheidswinst, doorte participeren in

kwalitatief goede zorg tijdens de corona-epidemie en de

netwerken en ketens en door meerwaarde te creëren, levert

voorbereidingen voor de invoering van het Zorgprestatiemodel.

de Dimence Groep een bijdrage aan het welbevinden van de

De eerste stappen zijn gezet in het herijken van de strategie

maatschappij. Daarbij zijn de volgende drie kernwaarden van

voor de Dimence Groep. Daarbij hebben we met elkaar

groot belang.

nagedacht over nieuwe kernwaarden en ons eigen leiderschap.
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Gastvrijheid

vanuit de medewerkers en de medezeggenschap en zijn

Wij richten onze zorg en werkomgeving in zoals wij zelf geholpen

terug te vinden en concreet gemaakt in de jaarplannen van de

en ontvangen willen worden. Wij staan open voor de wensen

verschillende organisatieonderdelen. Uiteraard zijn de ambities

van cliënten, familie, naastbetrokkenen en andere relaties en zijn

van de Dimence Groep hierin leidend, evenals de keuzes die zijn

toegankelijk en bereikbaar voor wie onze hulp nodig heeft. Wij

gemaakt op de perspectieven ‘cliënten, innovatie, personeel,

hebben een open houding en zijn toegewijd aan onze cliënten.

technologie, bedrijfsvoering en duurzaamheid’.

Onze bejegening is oprecht, respectvol en hulpvaardig.
Veiligheid

3.5 Ambities

Bij de Dimence Groep streven wij naar een veilige omgeving
waarin de 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

maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in

ons 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 vastgestelde 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:

cliënt- en medewerkerstevredenheid. De tevredenheid van

• we zijn een lerende en ontwikkelingsgerichte organisatie;
•	we lopen voorop waar het gaat om digitalisering en het

mensen vinden wij net zo belangrijk als hun ontwikkeling.

gebruik van technologische mogelijkheden en

3.4 Meerjarenperspectief

•

duurzaamheid heeft een hoge prioriteit.

De raad van bestuur heeft voor elke ambitie een ambitiegroep in
In 2019 is het Meerjarenperspectief geschreven voor de jaren

het leven geroepen die de opdracht heeft gekregen de ambitie

2020-2023. De lijnen in deze nota zijn uitgezet met inbreng

nader uit te werken in samenspraak met relevante gremia uit de

◀ Inhoudsopgave
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We hebben een collectieve ambitie om de mentale
gezondheid, maatschappelijke participatie en
het welzijn van de mensen in ons werkgebied
te verbeteren

organisatie. Dit heeft inmiddels voor het thema duurzaamheid

Vakgroepen

geleid tot een strategisch meerjarenbeleidsplan dat in het eerste

Binnen de Dimence Groep zijn vijf vakgroepen actief: Verpleging

kwartaal van 2022 zal worden vastgesteld. De overige groepen

& Verzorging, Vaktherapie & Vakbegeleiding, Psychologen,

presenteren ook in Q1 en Q2 hun resultaten.

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

3.6 Medezeggenschaps- en adviesorganen

van enquête hebben (WOR en WMCZ), hebben de vakgroepen
een meer informele adviserende functie.

Diverse medezeggenschaps- en adviesorganen zijn ingesteld die

De Medische Vakgroep is daarop een uitzondering. Zij zijn in 2021

de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.

bezig geweest zich verder te transformeren naar een Medische
Staf, conform de bepalingen in de CAO ggz. In december is het

Cliëntenraad

bestuur van de Medische Staf gekozen. De transformatie zal

Elke stichting heeft een cliëntenraad. De algemene, Dimence

naar verwachting in 2022 worden voltooid. De raad van bestuur

Groep-brede belangen van cliënten worden behartigd door de

en medische staf komen in 2022 tot een samenwerkings

centrale cliëntenraad. De raden maken een jaarverslag waarin

overeenkomst.

de wijze en frequentie van vergaderen opgenomen worden,
de onderwerpen waarover is gesproken en advies is uitgebracht

Intern toezicht

en de eventuele wijzigingen in de samenstelling van de raden.

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

In 2020 zijn adviezen over de herijking van de medezeggen

toezicht gevoerd aan de hand van een reglement raad van toezicht

schapsstructuur besproken en opgepakt, zowel centraal

en een reglement raad van bestuur. In overeenstemming met

als decentraal.

de Zorgbrede Governance Code zijn deze regelingen opgesteld.

Ook in 2021 is de discussie verder gevoerd over de samenstelling,

In deze reglementen zijn aspecten toegelicht op het gebied van

het onafhankelijke voorzitterschap en de werkwijze van de

benoeming, samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

centrale cliëntenraad.

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

Ondernemingsraad

Beide reglementen zijn vastgesteld en goedgekeurd door de

De ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschaps

raad van toezicht. In de afspraken is onder meer vastgelegd

orgaan van en voor medewerkers binnen de Dimence Groep.

hoe de Dimence Groep zorgdraagt voor goed bestuur, goed

Iedere stichting heeft een eigen ondernemingsraad.

toezicht en adequate verantwoording in de gezondheidszorg.

De ondersteunende diensten hebben gezamenlijk een
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 participatie
paragraaf aangegeven hoe medewerkers betrokken zijn geweest
bij de beleids- en besluitvorming.

◀ Inhoudsopgave
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4. Kerngegevens
over 2021
Dimence Groep verleent zorg en
dienstverlening aan een diverse groep
cliënten. De Dimence Groep beschikt over
WTZi- (Wet Toelating Zorginstellingen)
toelatingen 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 stijging van het totaal
aantal cliënten wordt met name veroorzaakt door de basis ggz.
Nadat in 2020 door corona een daling in het aantal cliënten heeft
plaatsgevonden, zien we in 2021 met name in de basis ggz weer
een toename van de instroom.

Aantal cliënten in de zorg
ZVW

2021

2020

14.181

14.285

13.820

12.916

106

123

3.480

3.695

WMO

88

74

DBBC

817

792

FBW-ZZP

84

85

280

269

32.856

32.239

DBC
Basis GGZ
LGGZ

Deze werkzaamheden worden voornamelijk gefinancierd vanuit de
Zorgverzekeringswet (ZVW), gemeenten, zorgkantoren en Justitie.

Gemeenten

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

dagbesteding. Bij de Sociaal Raadslieden gaat het niet om unieke
casussen maar om het aantal contacten. Omdat contacten vaak kort

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal aantal bezette

en eenmalig zijn, maar soms juist complex en veelvuldig, is dat een

bedden. Het totaal aantal bezette bedden in 2021 neemt iets af

betere indicator van de verrichte inspanningen. Voor het eerst is ook

ten opzichte van 2020, mede vanwege verdere ambulantisering

het aantal vrijwilligers in het overzicht opgenomen.

en de gevolgen van corona.
Ondanks corona is het aantal deelnemers aan welzijnsactiviteiten
Aantal bezette bedden

maar licht gedaald. De grootste oorzaak hiervan is overigens het

2021

2020

ZVW

248

254

in Kampen. De gemeente was van mening dat de activiteiten

WLZ

236

241

ook zonder ondersteuning van WijZ konden doorgaan.

76

80

Het aantal contacten van de Sociaal Raadslieden stijgt al jaren

WMO

1

3

Jeugdwet

5

7

RZA

0

0

meer en complexere hulpvragen.

10

11

Door het verder inzetten op dagbesteding in het zogenoemde

576

595

Forensische zorg

Overige financiers
Totaal

beëindigen van georganiseerde (beweeg)activiteiten voor ouderen

achtereen sterk. De reden hiervoor is dat de maatschappij
voor sommige (kwetsbare) burgers steeds complexer wordt.
Hierdoor worden de Sociaal Raadslieden geconfronteerd met

voorveld en de vorming van een consortium met andere aanbieders
in Zwolle, heeft deze vorm van ondersteuning via de buurtkamers
een verdere uitbreiding gekend.

4.3 BOPZ / WVGGZ

In de maatschappelijke dienstverlening is een kleine toename van
het aantal cliënten te zien.

Het jaar 2021 was het tweede jaar van uitvoering van de Wvggz.

Het aantal vrijwilligers is licht gestegen. Het onderdeel WerV van

Voor wat betreft de toepassing van verplichte zorg zien

WijZ richt zich op alle vormen van participatie binnen de hele Dimence

we ongeveer hetzelfde beeld als in 2020. Het aantal

Groep. Vrijwilligerswerk is één van deze vormen en vrijwilligers vinden

crisismaatregelen was 223 (t.o.v. 209 in 2020) en het aantal

op steeds meer plekken binnen de Dimence Groep een taak.

aanvragen voor een zorgmachtiging was 443 (t.o.v. 402 in 2020).
Ook het aantal inbewaringstellingen voor opname in de VVT of
VG is ongeveer gelijk gebleven (41 in 2021 t.o.v. 49 in 2020).
Opvallend is dat het aantal uren insluiting in de extra beveiligde
kamer, of separeerruimte, ongeveer gehalveerd is. In 2021 zijn we
gestart met registratie in User in plaats van in het Argus-systeem

Aantallen
unieke casussen
Welzijn

Gedurende
2021

Gedurende
2020

10.332

10.984

17.412

15.420

409

351

MaatschappelijkeDienstverlening

van The Patient Safety Company. De overgang is probleemloos

• Sociaal Raads-lieden (contacten)

verlopen. De samenwerking in de uitvoering van de IBS-

• Dagbesteding

beschikkingen door de VVT- en VG-sectoren is problematisch

• Algemeen Maatschappelijk Werk

3.424

3.380

gebleken en is ook nog steeds onderwerp van gesprek.

Vrijwilligers

1.584

1.502

Kwaliteitsverbetering proberen we te realiseren door aandacht
te hebben voor registratie, het verwerven van contextinformatie,
verbeteren van de inbreng van de betrokkene en diens naasten

4.5 Cliënttevredenheid

en het voeren van een dialoog, met aandacht voor verschillende
perspectieven. We doen dit in meerdere lerende netwerken,

Binnen Dimence Groep worden tevredenheidsmetingen uitgevoerd.

waaronder Volante, en zijn op dit gebied een gidsinstelling voor

In 2021 en 2020 zijn de tevredenheidscijfers als volgt.

de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS en IGJ, waarmee
geregeld overleg is over een landelijke strategie van
verantwoording, toezicht en doorontwikkeling op dit gebied.

4.4 	Unieke casussen maatschappelijk
werk en welzijn
In onderstaande tabel wordt het aantal unieke casussen
weergegeven voor welzijn, het maatschappelijk werk en de

◀ Inhoudsopgave

Cliënttevredenheidcijfers per stichting

2021

2020

Stichting Dimence

7,8

7,7

Stichting de Kern - maatsch. Werk

8,1

8,6

Stichting de Kern - sociaal raadslieden

9,2

9,6

Stichting Transfore

8,0

8,1

Stichting Mindfit

8,6

8,5

Stichting Jeugd ggz

7,9

7,6
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5. Ambities
Dimence Groep
5.1

Vitaliteit en werkplezier

In november is voor het eerst een vereenvoudigd
medewerkersonderzoek uitgevoerd, dat we halfjaarlijks

In 2021 is het beleid ‘Bevlogen medewerkers van de Dimence Groep

willen inzetten voor enerzijds het meten van welbevinden

die werk maken van plezier’ verder geconcretiseerd en tot uitvoer

van medewerkers en anderzijds het agenderen ervan op alle

gebracht in de organisatie. Het voortduren van corona onderstreepte

teamagenda’s. Vooral het gesprek over de resultaten moet

het belang om in brede zin aandacht te besteden aan dit thema.

ons scherper zicht geven op de werkbeleving van collega’s.

Veel medewerkers zochten naar oplossingen om op een goede
manier te werken aan hun gezondheid en werkplezier. In alle
managementoverleggen is het onderwerp besproken, teams hebben

5.2 Digitale koers van leren en ontwikkelen

het thema op de agenda gehad en we hebben regelmatig work
shops verzorgd met tips om in balans te blijven, juist in coronatijd.

In 2021 was corona het vliegwiel voor een digitale koers van

Bovendien hebben verschillende vakgroepen en de opleiding

leren en ontwikkelen. Zo kon iedere stichting zijn functiegerichte

tot psychiater ruimschoots aandacht besteed aan het thema.

scholingsplannen grotendeels blijven uitvoeren met een coronaproof

Op ons intranet (Brein) is een interactieve themapagina Vitaliteit en

aanbod. Dat aanbod varieerde van totaal digitaal tot aanpassingen in

werkplezier gelanceerd waarvan alle medewerkers van de Dimence

opleidingstijden. Ook digitale vaardigheden zijn versneld aangeleerd.

Groep lid zijn. Ook is een Vitaliteitsdashboard aangekocht voor

De Summer- en Winterschool zijn in samenwerking met DG

voorlichting over vitaliteitsthema’s. Tot slot kan iedereen op zijn

Connected verzorgd, met thema’s als hybride werken en digitaal

(thuis-)werkplek gebruik maken van het beweegprogramma Pausit

trainen. Daarnaast is onderzocht hoe we met verschillende

dat stimuleert om tijdens het vele beeldschermwerk toch in

leervormen optimaal kunnen aansluiten bij individuele leerbehoeften.

beweging te blijven.

Dit onderzoek heeft een reeks persona’s opgeleverd die gebruikt
worden om leertrajecten te ontwerpen.

In 2021 is de Rookvrije Dimence Groep gestart. Medewerkers,

Een belangrijke mijlpaal is de introductie van het Zorgprestatiemodel

patiënten en bezoekers mogen niet meer roken in de gebouwen

per januari 2022. Vanuit ons leerplatform is per stichting een digitaal

en op de terreinen. Voor patiënten die langdurig verblijven bij de

aanbod beschikbaar met een heldere uitleg van de betekenis en

Dimence Groep wordt nog tot 1 januari 2023 een uitzondering

impact hiervan op het werk van collega’s. Vanaf november 2021 tot

gemaakt. Er is een proeftuin gestart in de Verslavingspsychiatrie

januari 2022 kent het platform ongeveer 1100 unieke deelnemers.

in Zwolle om ervaring op te doen om ook voor deze groep een
rookvrije ggz te worden.
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stichtingen leren hun kennis te delen en samen te werken, met als

de natuur op mentale gezondheid en welzijn. Daarbij wordt zowel

doel het stimuleren van een soepelere overgang van de cliënten

geïnvesteerd in maatregelen op het gebied van CO2-reductie,

van de ene stichting naar de andere? Hiervoor is een proces

vergroten van de biodiversiteit en bevorderen van circulariteit

ontworpen waarmee vanuit vaste structuur op iteratieve wijze

enerzijds en ruimte geven aan duurzame initiatieven van individuen

gaandeweg aangesloten is bij mogelijkheden van medewerkers.

of groepen op dit vlak anderzijds. Zo gaan ‘maatregelen’ en

Dat betekent ook digitale mogelijkheden, want ook hier heeft

gedragsverandering hand in hand. Daarnaast wordt nadrukkelijk

corona invloed op hoe de medewerkers participeren. Een online

de verbinding met de andere centrale ambities gelegd.

begeleiding is opgezet met oog voor ontmoeting, dialoog en
samenwerking. Het leverde prachtige ontmoetingen en een

Eind 2021 zijn deze concept visie, ambitie en strategie, die door de

soepelere samenwerking op. Een website met tools is nog in de

ambitiegroep Duurzaamheid is opgesteld, voorgelegd aan diverse

maak en kan eigen initiatieven van medewerkers ondersteunen.

gremia binnen de organisatie. De algemene reactie hierop is positief.
Voor 2022 zijn forse reserveringen in de begroting gemaakt om te

Talent zien en benutten

kunnen investeren.

Hoe zorgen we voor aanwas van talent? Onze toekomstige
collega’s maken vaak voor het eerst kennis met de Dimence Groep

Hoewel een integraal plan in 2021 nog ontbrak, is er in het

tijdens stages en op leerlingplekken. Om dit talent vanaf hun

afgelopen jaar veel gebeurd op het gebied van verduurzaming

eerste kennismaking met onze organisatie en met het werk dat we

van de organisatie, in veel gevallen heeft de Covid-pandemie

doen te ondersteunen is er veel aandacht voor het dichten van de

een positieve bijdrage geleverd:

kloof tussen opleiding en praktijk. Mede door deze aandacht voor
de begeleiding van deze talentvolle mensen zijn alle deelnemers

•	Dimence Groep is lid geworden van De Groene ggz, een groep

aan leer-/werkplekken voor hbo-v, mbo-v en social work in 2021 in

van 14 kleinere en grote ggz- en welzijnsorganisaties die zich

dienst gekomen.

ervoor inzet om de positieve effecten van natuur op mentale
gezondheid en welzijn beter te benutten. Praktische uitingen
hiervan zijn onder andere het meer bieden van zorg in de

Een andere mogelijkheid die zich aandiende is het toegankelijk
maken van GoodHabitz voor cliënten. GoodHabitz is de plek waar

natuur en het vergroenen van locaties, zowel in als

mensen een grote diversiteit aan digitale trainingen op het gebied

om gebouwen.

van persoonlijke ontwikkeling kunnen volgen. Naast collega’s en

•	Veel medewerkers werken (een deel van hun dienstverband)

vrijwilligers kunnen nu dus ook cliënten modules volgen. Dit biedt

thuis. Ook het aantal online cliëntcontacten is hoog.

mogelijkheden voor behandelaars en voor cliënten.

Dit vermindert de ecologische voetafdruk, doordat er minder
gereisd wordt. Deze duurzaamheidswinst is één van de

Een voortdurend tekort aan Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

argumenten om de praktijk van hybride werken ook na de

zorgt voor toenemende capaciteitsproblemen. Daarom heeft

coronapandemie te bestendigen. Een aantal locaties is als

de Dimence Groep in 2021 besloten om jaarlijks acht nieuwe
kandidaten op te leiden tot SPV-er die breed inzetbaar zijn in

pilot al ingericht voor dit ‘nieuwe werken’.

•

	Op het nieuwe intranet is een themagroep Duurzaamheid

de ambulante zorg. De werving voor een praktijkopleider om dit

waarop kennis en vaardigheden worden gedeeld en waarmee

professioneel te faciliteren is in gang gezet.

de noodzaak voor verdere verduurzaming op een positieve
manier wordt gekoppeld aan mogelijkheden om hieraan een
bijdrage te leveren.

5.3 Duurzaam

•	Voor alle locaties is een zogenoemde CO2-routekaart inclusief
een 0-meting gemaakt op basis waarvan per locatie inzichtelijk

Duurzaamheid is naast digitalisering en ontwikkelen van mensen

is gemaakt wat nodig is om in respectievelijk 2030 en 2050 te

sinds 2021 één van de centrale ambities van de Dimence Groep.

voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs.

Binnen Dimence Groep wordt al jaren gewerkt aan de

•	Er wordt gewerkt volgens een nieuw MVO-inkoopbeleid, waarin

verduurzaming van de zorg- en dienstverlening en de omgeving

duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium is bij de inkoop

waarin klanten en medewerkers samenwerken. Dit doen we vanuit

van goederen en diensten. De eerste nieuwe contracten zijn

de overtuiging dat de Dimence Groep meer kan en moet bijdragen

inmiddels op basis van dit nieuwe beleid afgesloten.

aan een duurzamere wereld dan nu het geval is. Om energie,

•	Op het gebied van voeding wordt, zowel in de restaurants als

ideeën, initiatieven en beleid op dit vlak beter te richten heeft de

bij de maaltijdvoorziening op klinische afdelingen, de relatie

zogenoemde ambitiegroep Duurzaamheid in 2021 een concept visie

met leefstijl en duurzaamheid steeds belangrijker. Dit betekent

en ambitie opgesteld en deze vertaald in doelen en een strategie

onder andere dat er meer lokaal geproduceerde producten

om de ambitie te verwezenlijken.

worden ingekocht op momenten dat deze in het jaar het best

In dit plan is nadrukkelijk aandacht voor de positieve effecten van

beschikbaar zijn en dat vegetarisme wordt gepromoot.
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6. Innovatie
Innovatie is breder dan enkel digitale
ontwikkelingen, desondanks is er juist het
afgelopen jaar vooral veel gebeurd aan
digitale innovatie. Om te beginnen onder
de vlag van de beweging DG Connected,
die ‘door de inzet van technologie mensen
dichter bij elkaar brengt'.

Kwaliteit en transparantie
We houden er aan vast om de beste zorg en welzijn te bieden.
In 2023 is de verandering dat we transparant zijn in hoe we zorg en
welzijn bieden. Daarnaast zorgen we - door de inzet van technologie
- dat we de kwaliteit 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 worden.
Technologische tools kunnen hier helpend in zijn.

Dimence Groep heeft de (digitale) ambities tot 2023 als
volgt verwoord:

6.1

Resultaten 2021 DG Connected

Power voor de klant
In 2023 bepaalt de cliënt veel meer zelf hoe zijn/haar zorg of

Om de ambities waar te maken zijn er binnen de organisatie

welzijn eruitziet en gebruikt hij/zij zelfmanagement tools.

verschillende projectgroepen gestart. In de projectgroepen hebben

Wij willen de cliënt daarbij helpen.

we een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de organisatie en
hebben we oog en afstemming met externen over nieuwe ontwik

Persoonlijke zorg

kelingen. We richtingen ons met DG Connected op drie gebieden:

In 2023 is onze zorg en welzijn nóg persoonlijker afgestemd

•
•
•

(toegankelijk en snel) om zo aan te sluiten bij de wensen van
de (toekomstige) cliënt.
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Om de ambities waar
te maken zijn er
binnen de organisatie
verschillende
projectgroepen gestart

Online behandelen

invulling resultaten via het portaal kan bekijken. Daarnaast hoeft

Waar de coronapandemie in het begin eerder een boost gaf aan

hij niet opnieuw in te loggen om naar Questmanager te gaan en

online behandelen, laten de cijfers van 2021 schommelingen zien

is ook de Minddistrict Welkomstmodule zonder extra inloggen

in het gebruik. De inzet van online tools in de behandeling neemt

beschikbaar. Ook hoeft hij niet te zoeken naar de landelijke ggz

toe, zo is te zien in het gebruik van Minddistrict. Het beeldbellen

appwijzer omdat deze sinds dit jaar ook via het portaal te

fluctueert sterk afhankelijk van de maatregelen. Het versoepelen

benaderen is. Dit alles zorgt ervoor dat, als de cliënt op het

van de maatregelen maakt dat beeldbelcontact met cliënten

portaal landt, er ook direct veel te lezen en te doen is, met als

terugloopt. Des te meer reden om te kijken hoe de inzet van

doel een stimulans om vooral terug te komen op het cliëntportaal.

beeldbellen in het voordeel van de cliënt toch meer bestendigd
kan worden in 2022.

Overige punten op een rij:

Daarnaast zien we steeds meer mooie ontwikkelingen en

-	Het VIPP GGZ-project is afgerond. Alle projectresultaten

voorbeelden die een goede plek krijgen in de behandeling.

zijn gehaald en de financiële verantwoording heeft in

Virtual Reality (VR) heeft een grotere vlucht genomen, het aantal

2021 plaatsgevonden.

locaties en aantal behandelaren is gestegen ten opzichte van
vorig jaar. Cliënten geven een positieve reactie op het gebruik van
VR. Ook zien we positieve reacties op het gebruik van wearables.
Binnen Transfore zijn ze daar eind dit jaar mee gestart en de

-	Voor iedere stichting is in Minddistrict een Welkomstmodule
ontwikkeld om de cliënt een warm welkom te geven bij de
start van de behandeling.
-	Het cliëntportaal heeft nog meer een boost gekregen naar

belangstelling is nu al Dimence Groep breed.

het optimaliseren van de klantreis (hierover onder het kopje

Het cliëntportaal heeft een nieuwe boost gekregen. Er heeft een

Klantreis meer).

integratie met Minddistrict en Questmanager plaatsgevonden, er

-	Eind 2021 heeft de Dimence Groep vier VR sets in gebruik,

zijn folders gemaakt en de ROM cliëntrapportage is inzichtelijk

verdeeld over vier locaties, en zijn 25 behandelaren van

gemaakt. Voor de cliënt betekent dit dat hij bij landing op het

Dimence en Transfore getraind in het werken met

cliëntportaal, de vragenlijsten van ROM direct kan zien en na

interactieve VR van CleVR. Vanuit DG Connected zijn we in

◀ Inhoudsopgave
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Virtual Reality (VR) heeft een grotere vlucht
genomen, het aantal locaties en aantal
behandelaren is gestegen ten opzichte van vorig
jaar. Cliënten geven een positieve reactie op
het gebruik van VR

gesprek met Mindfit en Jeugd ggz, omdat deze stichtingen

Een andere mooie ontwikkeling is het opstarten van een

ook interesse hebben voor deze behandelvorm.

cliënthelpdesk. Omdat alle mogelijk denkbare vragen

-	Binnen Transfore zijn verschillende teams gestart met de

binnenkomen, is dit een grote test. Echter, als je online wilt

inzet van wearables om spanning inzichtelijk te maken.

behandelen, is het ook belangrijk cliënten te kunnen ondersteunen

Er worden mooie resultaten geboekt en de inzet wordt

in hun digitale vragen. We zijn benieuwd hoe dit in 2022 verder

uitgebreid bij agressieregulatie op maat in de groeps

zal gaan.

therapieën. In 2022 wordt een Dimence Groep breed
project opgezet.
-	Bij Transfore wordt de app Superbrains ingezet. Deze app

Klantreis
De ontwikkelingen in het cliëntportaal dragen bij aan een goede

ondersteunt de patiënt in het dagelijks leven. Het vergroten

beleving in de klantreis, maar er zijn ook mooie stappen gezet in

van eigen regie op de behandeling, doordat de patiënt buiten

de digitale ondersteuning van deze klantreis. Door de inzet van

de reguliere behandeling ook met zijn/haar uitdagingen aan

het Salesforce platform is er ondersteuning in de eerste stap van

de slag gaat, staat centraal. Dit gebeurt onder supervisie van

de klantreis: van aanmelding tot het eerste gesprek. Mindfit

de behandelaar. In 2021 is de app ingericht en in 2022 start

Service en Info gaat begin 2022 met het gebruik van start. 2021

het team van de Tender Twente met de pilot.

heeft bestaan uit de ontwikkeling van deze reis. Al snel kwam

-	De digitale lifechart is in 2021 geïmplementeerd binnen de

naar voren dat het niet alleen een technische aanpassing vraagt,

teams van Bipolaire stoornissen. Er zijn 22 behandelaren die

maar ook proceskennis, procesbegeleiding, verandermanagement

gezamenlijk 35 cliënten in behandeling hebben waarbij de

en projectmanagement. Achteraf kunnen we concluderen dat dit is

digitale lifechart ingezet wordt. Inmiddels is de lifechart

onderschat, maar vandaag kunnen we vooral blij zijn met het

uitgebreid met een signaleringsplan waardoor het nog

mooie resultaat. Thubble zal al snel volgen in 2022 met de

waardevoller wordt om de lifechart te gebruiken.

livegang, waarna ook de andere stichtingen zullen volgen.
Daarnaast zullen we in 2022 ons richten op de doorontwikkeling

Digitale vaardigheden

in de vorm van vervolgstappen in de klantreis.

Om mooie stappen te kunnen zetten in technologische
ontwikkelingen is het van belang dat medewerkers en cliënten

Overige resultaten

ondersteund worden in digitale vaardigheden. In het afgelopen

Naast DG Connected zijn er meerdere initiatieven gestart in 2022.

jaar is het scholingsaanbod uitgebreid met verschillende middelen

Zo is er een eerste webinar geweest over het onderwerp AI/

om medewerkers in hun ontwikkeling te ondersteunen.

Meer met Data. Een onderwerp waarvoor velen geïnteresseerd

Daarnaast zijn er in de Summer- en Winterschool 14 webinars

zijn, maar dat tot nu toe enkel in de wandelgangen aan bod

geweest waarin medewerkers werden meegenomen in het

kwam. Na de webinar en in vele gesprekken werd al snel duidelijk

digitaal werken. Het aanbod varieerde van het gebruik van

dat de vraag naar meer doen met data leeft in de organisatie.

Outlook, tot online EMDR en hybride werken.

In 2022 zeker een onderwerp dat terug zal komen.

De eerder opgeleide digicoaches zijn dit jaar weinig gevonden
en bevraagd. Omdat een digicoach een optie is om je digitale
ontwikkeling te boosten, zal in het plan voor 2022 worden
meegenomen dat ze beter vindbaar zijn.
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7. Opleiding
Opleiden is een van de kerntaken van de
Dimence Groep. In het cluster specialis
tische opleidingen werken de A-opleiding
(psychiater), de P-opleiding (gezondheids
zorgpsycholoog, psychotherapeut,
klinisch psycholoog) en de VS-opleiding
(verpleegkundig specialist) samen
om professionals optimaal voor te
bereiden op hun toekomstige taak.

informatie of, bijvoorbeeld, de herkenning bij groepsgenoten en
collega’s. Dit kan zonder dat dit direct wordt opgemerkt een
verschraling geven in het leerproces. Na de acute fase is het van
belang oog te hebben voor de langdurige effecten hiervan.
Per opleiding zijn de volgende zaken aan de orde geweest.

7.1

Verpleegkundig Specialist ggz-opleiding

•	Het aantal opleidelingen is gelijk gebleven ten opzichte van
voorgaande jaren. In 2021 waren er 18 mensen in opleiding
tot Verpleegkundig Specialist ggz.

•

	Er is in 2019 een nieuw beroepsprofiel plus aangepast

In 2021 hebben de specialistische opleiders hun gezamenlijke

curriculum voor de Verpleegkundig Specialist vastgesteld.

visie op opleiden vastgesteld. Hierin zijn de pijlers van goed

Alle drie leergangen werken nu vanuit het nieuwe curriculum

opleiden beschreven, evenals de visie, missie, kernwaarden en

van de 3-jarige VS ggz. Werkbegeleiders zijn door training

strategie, met als motto: ‘Samen werken, samen leren’. In de lijn

binnen de Dimence Groep en de stichting GGZVS goed
toegerust om de studenten te begeleiden.

van dit motto is een gezamenlijke opening van het academisch
jaar georganiseerd.

•

Net als in 2020 drukten het corona-virus en de maatregelen

•

	Praktijkopdrachten (casuïstiek, somatiek en farmaco) zijn
adequaat ingericht.
	De samenwerking met de penitentiaire inrichting Zwolle
is verlengd.

daaromtrent een behoorlijke stempel op de opleidingen.
Lessen vonden afwisselend digitaal of live plaats.

•

	Positief bevorderen van de synergie tussen verpleegkundige

Opleidelingen en opleiders lijken hierin praktisch goed hun weg

praktijk en wetenschap door het versterken van de

te hebben gevonden. Tegelijk wordt het directe contact gemist.

verpleegkundige onderzoekslijn. Het betreft dan toegepast

Vooral voor het impliciete leren zijn de mogelijkheden beperkter:

onderzoek naar verpleegkundige interventies, met als focus

het meekijken, de toevallige en ongeplande uitwisseling van

zelfmanagement.
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•	Blijvende aandacht voor beroepsontwikkeling en

Opleiden is een van de
kerntaken van de
Dimence Groep

positionering van VS ggz in de organisatie.

7.2

A-opleiding

Instroom
Ook dit jaar hadden wij geen moeite om de zes instroomplaatsen
te vullen. Er kwam een externe aios bij ons een stage forensische
psychiatrie volgen.
De investering in de stages voor co-assistenten en semi-artsen

visitatiecommissie, bestaande uit PPO, RCSW en RINO

betaalt zich uit: in totaal mochten wij in 2021 65 co-assistenten

Groep. Dit betrof een gelijktijdige visitatie voor de GZ-, PT- en

en 4 semi-artsen kennis laten maken met de psychiatrie.

KP-opleiding. De hiervoor benodigde documenten zijn vooraf

Dit vormt een belangrijke bron voor de instroom in de opleiding.

aangeleverd, waarbij werd deelgenomen aan een pilot met

Daarnaast is gestart met het traineeship voor basisartsen, een

het digitale visitatieprotocol. In afwachting van het

belangrijke ontwikkeling om de instroom in de opleiding te

definitieve visitatierapport is al wel vastgesteld dat de

stroomlijnen.

visitatie goed is verlopen.

•

	Voorbereidingen zijn getroffen voor het opzetten van een

Implementatie nieuw opleidingsplan

samenwerkingsverband met praktijkopleidingsinstellingen in

Het landelijke opleidingsplan heeft vorm gekregen in de opleiding.

de regio. Het betreft 17 instellingen vanuit diverse sectoren,

De opleidingsgroep is bijgeschoold in het werken met het LOP;

zoals ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, ouderenzorg,

de nieuwe manier van beoordelen en het nieuwe portfolio kennen

revalidatie, penitentiaire inrichting, epilepsiezorg en jeugd

geen geheimen meer.

ggz. Verkennende gesprekken zijn gevoerd, waarin visie en
afspraken zijn besproken. Het verband zal in 2022 formeel

Profilering opleiding

bekrachtigd worden en in afwachting van erkenning als

Er is gewerkt aan verdere profilering van de opleiding door het

proeftuin door TOP-opleidingsinstellingen wordt verwacht dat

ontwikkelen van een nieuw curriculum voor het huisonderwijs,

in 2023 de eerste gezamenlijke opleidingsplaatsen van start

waarbij veel aandacht is voor persoonlijke professionele vorming.

zullen gaan.

Daarnaast zijn de kenmerken en specifieke leerdoelen van de

•	In lijn met de landelijke ontwikkelingen wordt gewerkt aan

diverse opleidingsplaatsen expliciet beschreven. Tevens is een

het verbeteren van de aansluiting tussen de master- en de

start gemaakt met de zichtbaarheid van de opleiding door

GZ-opleiding. Hiertoe wordt deelgenomen aan Plan Connectie

aanpassing van de huisstijl voor werving.

van RCSW/RU. Daarnaast wordt geïnventariseerd op welke
manier masterstages meer in lijn hiermee kunnen worden

Samenwerking:

vormgegeven.

De interne samenwerking heeft verder vorm gekregen door een
nauwe samenwerking tussen de specialistische opleidingen.

Overzicht plaatsingen:

Ook extern is geïnvesteerd in de samenwerking in het consortium.
Er is een opleidingsplaats gecreëerd die door de instellingen in

Opleiding

Gestart in
2021

Opleiding
afgerond
in 2021

Psychiater

6 instroom
1 doorstroom

3

Co-assistenten

65

nvt

Arts verslavinggeneeskunde

1

nvt

HAIO

5

nvt

Specialist ouderengeneeskunde

6

nvt

tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch

Forensisch arts i.o

1

nvt

psycholoog. Daarnaast vonden er detacheringen plaats vanuit

GZ-psycholoog

12

18

Psychotherapeut

3

1

Klinisch psycholoog

9

9

Verpleegkundig specialist

8

6

het consortium gezamenlijk wordt ingevuld. Ook vindt er in het
consortium een duidelijke afstemming plaats over het aanbod van
keuzestages in de profileringsfase.

7.3

P-opleiding

•	Bij Dimence Groep zijn circa 70 opleidelingen in opleiding
andere instellingen naar Dimence Groep, voor verbreding van
ervaring. In totaal rondden 28 deelnemers hun opleiding af,
van wie 24 in de organisatie bleven werken.

•	In 2021 vond de vijfjaarlijkse visitatie plaats door een
◀ 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 de mentale gezondheid en het welzijn positief te
beïnvloeden, aansluitend op de waarde van de cliënt en andere
betrokkenen bij de zorg. Het wetenschappelijk onderzoek kan
bijvoorbeeld bijdragen aan het vakmanschap van de medewerkers,
de bepaling van de juiste zorg op het juiste moment en het
ontwikkelen van innovatieve manieren om zorg te verlenen.

8.1

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de
Dimence Groep beoordeelt, initieert (mede), faciliteert en

28
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coördineert wetenschappelijk onderzoek voor en door
medewerkers. Daarnaast adviseert het CWO de raad van bestuur
over het onderzoeksbeleid binnen de Dimence Groep. Momenteel
bestaat de commissie uit veertien leden, vertegenwoordigers van
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 die ook goed passen
bij eerder genoemde perspectieven:
gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement;
•	
preventie en levensloop;
•	
	
• positieve gezondheid;
gezondheidstechnologie.
•	

Per onderzoekslijn zijn onderzoekers en medewerkers betrokken
die affiniteit hebben met deze thema’s, voortgestuwd door een
voorzitter per onderzoekslijn. Door deze focus aan te brengen

◀ Inhoudsopgave

wordt ervoor gezorgd dat er meer impact kan ontstaan ten bate
van verdere ontwikkeling van de zorg, passend bij de missie en
visie van de organisatie.

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. Bovendien is er in de
afgelopen periode gezorgd voor een nauwere samenwerking
tussen de opleidingen en de specialistische centra als het gaat
om kennisdeling. Onderzoekers komen vaker bijeen, en startende
onderzoekers worden door de CWO in een vroeger stadium
geïnformeerd over het onderzoekstraject binnen de Dimence
Groep. Dit zijn enkele voorbeelden van het streven naar meer
synergie tussen de verschillende initiatieven in de organisatie
die kennis genereren.
Ook wordt er actief gezocht naar een onderzoeksagenda die
relevant is voor de uitvoerende praktijk, waarbij onderzoeksvragen
worden opgehaald, toegepast en geëvalueerd in een coproductie
tussen wetenschap en praktijk. Hierbij worden passende
(innovatieve) onderzoeksmethoden gebruikt 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 verder vormgeven van het wetenschappelijk klimaat
binnen de Dimence Groep.

8.4 	Promoties en andere
onderzoeksprojecten
Ieder jaar wordt er een ‘call’ voor promoties uitgezet.
Medewerkers die willen promoveren, kunnen zich hierop
inschrijven. Jaarlijks is er plek voor twee promovendi, en deze
plekken worden ook nagenoeg elk jaar vervuld. Er vindt een
selectieprocedure plaats, waarbij er onder meer gekeken wordt
of het onderzoek binnen de gekozen onderzoekslijnen valt.
De gekozen kandidaten worden financieel ondersteund en
gefaciliteerd om promotieonderzoek te doen. Daarnaast is er voor
de komende jaren besloten om de duur van deze trajecten te
verlengen van vier naar zes jaren om zodoende de haalbaarheid te
vergroten. Tevens wordt voor de komende periode gekeken naar
mogelijkheden om promotietrajecten en/of onderzoeksprojecten
van senior onderzoekers eveneens te faciliteren, waarbij naast de
open call ook vacatures voor in- en externe kandidaten kunnen
worden uitgezet. Dit zorgt ervoor dat er ook aandacht is voor het
faciliteren van medewerkers met competenties op het gebied
van onderzoek, en maakt het beter mogelijk om te kunnen
voortborduren op gegenereerde (wetenschappelijke) kennis.
Dit maakt dat de Dimence Groep ook aantrekkelijk blijft voor
onderzoekers nadat een studie of promotie is afgerond.
◀ Inhoudsopgave

Binnen de Dimence
Groep is er veel
wetenschappelijk
onderzoek met als
overkoepelend
thema ‘waarden
georiënteerde zorg’

In 2021 hebben drie medewerkers hun promotie afgerond.
Verder waren er vijftien promovendi bezig met hun onderzoek
en werden negentien onderzoeken gestart in het kader van een
opleiding. De meeste onderzoekers zijn in opleiding tot specialist.
Daarnaast waren er zevenendertig onderzoekers bezig met
overig onderzoek en/of onderzoek in het kader van een externe
samenwerking (waarvan zestien 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
bibliotheek van de Dimence Groep onder ‘medewerkers
publicaties’. Hierbij kan ook gemakkelijk inzichtelijk gemaakt
worden welke onderzoeken er onder welke onderzoekslijn
zijn uitgevoerd. Overige informatie over de CWO en
onderzoekinformatie is te vinden op:
https://www.dimencegroep.nl/onderzoek/
De publiekssite voor de medewerkerspublicaties kunt u vinden op
https://dimencegroep.vakliteratuur.info/view/publiek/
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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 (P&C-cyclus)
en worden audits op verschillende
bedrijfsonderdelen uitgevoerd.

verantwoorden zich op basis van deze informatie aan de raad
van bestuur. Daarnaast wordt de rapportage op groepsniveau
verstrekt aan de raad van toezicht en de Auditcommissie.
Het afgelopen jaar is de planning & controlcyclus verder
ontwikkeld door onder andere het verstevigen van het
liquiditeitsbeheer. Tevens is het memo met de eerste uitkomsten
ontwikkeld dat, vooruitlopend op de maandrapportage, al in een
vroegtijdig stadium inzage in de voorlopige resultaten geeft.
Daarnaast heeft het afgelopen jaar vooral in het teken gestaan
van de implementatie van het Zorgprestatiemodel dat per
1 januari 2022 in werking is getreden. Ook heeft een

9.1

Planning & controlcyclus

herimplementatie van het systeem Proquro ten behoeve
van het P2P- (Purchase to Pay) proces binnen de hele Dimence

Bij de directies en het management ligt de verantwoorde

Groep plaatsgevonden.

lijkheid om binnen de gestelde kaders te werken. Vanaf mei

Het komend jaar staat in het teken van monitoren en beheersen

start jaarlijks het begrotingsproces, waarbij de kaders worden

van de effecten van het Zorgprestatiemodel, het afronden en in

vertaald in de begrotingen en plannen van de verschillende

gebruik nemen van de besturingsgids en het verder optimaliseren

organisatieniveaus (stichtingen, diensten, divisies, afdelingen

van de planning & controlcyclus als geheel.

en teams).
De dienst CF&I verzorgt vervolgens de periodieke

Binnen de Dimence Groep is er de beschikking over een

managementinformatie. Deze informatie vormt een essentieel

DataWareHouse voor een groot aantal parameters

onderdeel van de beleidscyclus. De resultaten worden

sturingsinformatie. Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt en

maandelijks gerapporteerd aan de raad van bestuur,

geeft directies, managers en teamleiders specifieke, gerichte en

directies, management en teams. Directies en management

actuele sturingsinformatie.
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9.2 Audits

9.4 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Bedrijfsonderdelen, actief in zowel zorg als ondersteuning,

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

worden getoetst op interne en externe eisen, wet- en

jaarplan zijn door auditoren van de dienst Control, Financiën en

regelgeving, contractvoorwaarden, normconformiteit en

Informatievoorziening interne audits uitgevoerd op thema’s

effectiviteit in de praktijk. Daarmee worden tevens het

als dossiervoering Jeugd ggz, Dwang & Drang, Naastenbeleid,

kwaliteitsbewustzijn en de verbetercyclus binnen de organisatie

Thubble en Informatieveiligheid. Tevens is een start gemaakt

bevorderd en gestimuleerd. De bevindingen, aanbevelingen en

met interne audits als onderdeel van het Dimence Groep traject

verbeteracties uit de audits in 2021 zijn gerapporteerd en

‘Betekenisvolle Uitkomsten’. Hierin ligt de nadruk op een gesprek

besproken met opdrachtgevers, de raad van bestuur en directies.

over kwaliteitsinformatie zoals die door het behandelteam als

Concrete verbeterpunten worden opgenomen in het digitale

waardevol wordt gezien.

integrale risicomanagementsysteem (DIRS). Hiermee wordt de
lijnorganisatie ondersteund in het maken van meer geïntegreerde

In 2021 heeft een externe onafhankelijke toetsing van het

analyses van bronoorzaken en het oplossen ervan. Hiermee

managementsysteem van de Dimence Groep plaatsgevonden.

streven we naar een verdere verhoging van kwaliteit, veiligheid,

De certificerende instelling DEKRA heeft een geïntegreerde

zorg-/dienstverlening en bedrijfsvoering.

toetsing uitgevoerd, zowel met de kwaliteitsnorm (HKZ) als
de informatieveiligheidsnorm (NEN7510) als referentie. Dit was
voor de Dimence Groep een her-certificering voor HKZ GGZ en

9.3 Informatiebeveiliging en AVG

Maatschappelijk werk & Welzijn en een vervolgaudit voor
NEN7510. De Dimence Groep is HKZ gecertificeerd sinds de

In 2021 is de Dimence Groep, door de collectieve aansluiting

audit van 2009 en voor NEN7510 sinds de audit van 2017.

vanuit de Nederlandse ggz, deelnemer geworden van Z-CERT, het
Computer Emergency Response Team voor de gehele zorgsector.

Deze audit is voor de Dimence Groep goed verlopen voor zowel

Deze aansluiting betekende voor de Dimence Groep een bredere

HKZ als NEN7510. Er werd geconstateerd dat de Dimence Groep

informatiestroom van alerts en informatieberichten rondom

en de onderdelen zich door blijven ontwikkelen. Tekortkomingen

informatiebeveiliging. Ook heeft het voldoen aan de NEN7510 norm

die er zijn geweest in de afgelopen cyclus, zijn voortvarend

in 2021 weer de nodige aandacht gekregen, hetgeen geleid heeft

opgepakt en de openstaande tekortkomingen voor HKZ GGZ

tot een positieve externe toetsing. Hierover meer in hoofdstuk 9.4.

en NEN 7510 konden worden afgesloten. Er zijn géén nieuwe
tekortkomingen gesignaleerd, hetgeen bovenstaand ondersteunt.

Bekend is dat adequate informatiebeveiliging noodzakelijk

In verband met corona is ook deze audit bijna volledig via

is om de privacy, stabiliteit en continuïteit van de digitale

beeldbellen uitgevoerd conform de met auditoren

dienstverlening te kunnen garanderen. Het afgelopen jaar is dan

overeengekomen planning.

ook de visie op (technische) informatiebeveiliging gerealiseerd,
waarbij het gebruikte ‘security’ referentiemodel laat zien dat
we continu aandacht moeten hebben voor de verschillende

9.5 Internal Audit

beveiligingslagen, beveiligingscomponenten en de samenwerking
van de diverse componenten. Er is daarbij gekeken naar de

In opdracht van de raad van bestuur voert Internal Audit audits

traditionele technische inrichting, alsook de cloud ontwikkelingen

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

én dit alles in relatie tot informatiebeveiliging. Het afgelopen jaar

externe verantwoording. Vanuit een derdelijns rol toetst Internal

is op het gebied van informatieveiligheid, mede vanuit de visie,

Audit jaarlijks de interne beheersing op het proces van

onder andere aandacht geschonken aan de devices in gebruik,

productieregistratie en -declaratie (zie het kader 'Three Lines

DNS verkeer, e-mail verkeer en de mogelijkheden voor meer

model' op de volgende pagina). Er wordt gekeken of voldoende

factor authenticatie.

maatregelen zijn getroffen om compliant te werken. Een selectie
van deze maatregelen wordt getoetst, (sub)processen worden

Een goede privacybescherming kan niet zonder informatie

beoordeeld en er wordt geadviseerd over risicomanagement.

beveiliging. De overlap is groot maar toch zijn er aparte

Deze werkzaamheden worden tevens gebruikt voor de externe

aandachtspunten. Zo is het afgelopen jaar een start gemaakt met

verantwoording (jaarrekening en Horizontaal Toezicht).



de verbetering van de toegang tot informatie, waarbij de term
‘need to know’ het uitgangspunt is en is geweest, heeft het

Voor het zesde jaar op een rij wordt de Zorgverzekeringswet

privacy- en informatiebeveiligingsbewustzijn weer in het teken

verantwoord op basis van Horizontaal Toezicht (HT). Inmiddels is

gestaan van remote werken, is er specifiek aandacht geweest

de Dimence Groep niet meer de enige zorginstelling die werkt op

voor social media en ontbraken ook de interne phishingmails niet.

basis van HT. In 2019 is de overgang naar Horizontaal Toezicht

◀ Inhoudsopgave
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sectorbreed ingezet: de landelijke producten, in gezamenlijkheid

9.6 Risicomanagement

door zorgaanbieders en -verzekeraars opgesteld, zijn
gepubliceerd en ook andere aanbieders hebben de stap naar

Het risicomanagementbeleid is beschreven in het Handboek

verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht gemaakt.

Dimence Groep. De stichtingen dragen, binnen vastgestelde

De Dimence Groep heeft in 2019 de overstap gemaakt naar het

kaders, verantwoordelijkheid voor hun risicomanagementbeleid,

landelijke model en deze toegepast vanaf 2020. Daarnaast

maar de leden van de raad van bestuur zijn eindverantwoordelijk

hebben we in 2021 de pilot HT Justitie succesvol afgerond en

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

gaan we in 2022 ook voor de forensische zorg werken op

Groep als van de overige stichtingen. Binnen het bestuursbureau

basis van HT.

houden de bestuurssecretaris en een beleidsadviseur/centrale
risicocoördinator zich bezig met risicomanagement. Bij de meeste
stichtingen werken decentrale risicocoördinatoren. Daarnaast
hebben soms nog andere medewerkers taken in het decentrale

Three Lines model
De inrichting van het Three Lines model zorgt voor
een goede beheersing van het productieregistratie
en -declaratieproces.

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

•	De tweede linie (CF&I) ondersteunt de eerste
lijn met het implementeren en monitoren van
beheersmaatregelen.

•	De derde linie geeft een onafhankelijk oordeel over
het systeem.
Belangrijk onderdeel van deze interne beheersing is de
communicatie tussen de eerste en tweede linie.
Decentrale specialisten in het primair proces staan in
continue verbinding met de centrale tweede linie (CF&I).
Op directieniveau vinden ze elkaar in de commissie
Financiering & Bekostiging.
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risicomanagement. Er wordt nauw samengewerkt met de
medewerkers van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
De overkoepelende overlegvorm op het gebied van
risicomanagement is het Platform Veiligheid en Gezondheid,
waarin beleidsvoorbereidend en beleidsvormend werk wordt
verricht en waar de professionaliteit wordt versterkt op het
gebied van veiligheid en gezondheid. In dit platform worden
trends gemonitord (o.a. uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie
(RI&E) en Veilig Incident Meldingen (VIM)), vindt uitwisseling
plaats van visies, ontwikkelingen, initiatieven, problemen en
oplossingen en worden zaken in gezamenlijkheid opgepakt.
Financiële risico’s worden gemonitord en toegelicht in de reguliere
rapportages. Voor risico’s op het gebied van fiscale & treasury
onderwerpen zijn aparte commissies actief en er vindt regulier
verslaglegging plaats. Jaarlijks is er een review door een externe
partij op de verzekeringsportefeuille. Tussentijdse wijzigingen
worden afgestemd, waardoor de verzekeringsportefeuille 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.

◀ Inhoudsopgave

In 2021 heeft een externe onafhankelijke
toetsing van het managementsysteem van de
Dimence Groep plaatsgevonden

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 2021 heeft de COVID-19 pandemie nog steeds effect
op de bedrijfsactiviteiten, zij het in mindere mate dan in
2020. De noodzakelijke compensatiemaatregelen vanuit
de overheid vallen in 2021 dan ook aanzienlijk lager uit.
In 2022 is de impact van corona op het verzuim en de
productie vooralsnog groot.

Continu monitoren van productie, exploitatie
en liquiditeit en uitvoering geven aan de
compensatiemaatregelen.
Daarnaast uitvoering geven aan
het projectplan ‘Hybride werken’.

Start Zorgprestatiemodel
(ZPM)

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

Het ZPM is in 2021 zorgvuldig geïmplementeerd en
in 2022 van start gegaan. Zowel de effecten van
de ‘harde afkap’ ultimo 2021 van de voormalige
bekostigingssystematiek als de effecten van het ZPM
in 2022 worden continu bewaakt door monitoring en
nauwe afstemming met de 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 productie
afspraken 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.
Daarnaast vindt continu verbetering plaats van het
inzicht in de kostprijzen en worden deze,
in dialoog met de financiers, vertaald naar de tarieven.
De geldende kostprijzen en tarieven worden
meegenomen in beleidskeuzes en het
meerjarenperspectief.

Productiviteit

De productiviteit laat in 2021 een dalende lijn zien.
Daarnaast is de bepaling van de productiviteit binnen
het ZPM wezenlijk anders omdat deze alleen op directe
tijd is gericht en de landelijke normen uitgaan van een
relatief hoge productiviteit.

De productiviteit zal continu gemonitord worden per
stichting/divisie/team, waarbij passende acties volgen
bij geconstateerde afwijkingen.

Dalende bedbezetting

De gerealiseerde bedbezetting valt lager uit ten
opzichte van de beschikbare fysieke capaciteit.
Elk vrijstaand bed brengt aanzienlijke kosten met
zich mee, zodat het noodzakelijk is leegstand tot
een minimum te beperken.

De lage bedbezetting is continu onder de aandacht en er
worden maatregelen getroffen:
- Op korte termijn betreft dit het centreren van
lege plekken zodat er minder inzet van personeel
noodzakelijk is.
- Op lange termijn wordt gekeken naar het
optimaliseren van de huisvesting en wordt tevens het
strategisch huisvestingsplan vernieuwd.

◀ Inhoudsopgave
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Risico

Toelichting

Maatregelen

Gemeentelijke WMObudgetten

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

Intensief contact blijven onderhouden met gemeenten
en zorgen voor flexibiliteit.
Wijzigingen 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 het opmaken
van de strategische personeelsplanning, het
arbeidsmarktbeleid en het beleid inzet externen.
In de begrotingen zijn extra middelen voor personeel
niet in loondienst gealloceerd.

Ziekteverzuim

Verlaging van het ziekteverzuim blijft een uitdaging en
is belangrijk in verband met 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 vitaliteit van
medewerkers.

Wijzigingen in wet- en
regelgeving

Naast de al genoemde wijzigingen door het ZPM zal
er continu aandacht zijn voor andere wijzigingen in
wet- en 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. Door de overgang naar het ZPM
ontstaat in 2022 daarnaast extra liquiditeitsbehoefte als
gevolg van afrekeningen bevoorschotting 2021 en het
naar verwachting pas medio 2022 kunnen factureren
van gerealiseerde productie vanuit
het ZPM.

Actieve monitoring van de liquiditeitspositie.
In het financieel beleid zijn de liquiditeitsdoelstellingen
voor de komende jaren geformuleerd.
Actieve sturing op de werkkapitaalpositie.
Afspraken maken met de financiers over het
terugbetalen van oude bevoorschotting en het aangaan
van nieuwe bevoorschotting met betrekking tot 2022.
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10. Financiële
gegevens
10.1

Omzet- en resultaatontwikkeling

(x €1000,-)

2021

2020

223.847

215.506

Resultaat

10.130

3.394

Fte

2.225

2.199

Bedrijfsopbrengsten

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

2021

%

2020

%

27.059

12,1%

26.874

12,5%

132.645

59,3%

120.730

56,0%

Jeugdwet

15.767

7,0%

14.906

6,9%

Justitie

14.640

6,5%

13.641

6,3%

WMO

12.379

5,5%

11.967

5,6%

Overige zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

8.753

3,9%

10.837

5,0%

Subsidies

6.661

3,0%

10.749

5,0%

Overige bedrijfsopbrengsten

5.943

2,7%

5.802

2,7%

223.847

100,0%

215.506

100,0%

Zorgverzekeringswet

Totaal
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De ontwikkelingen ten opzichte van het vorig boekjaar kunnen als

•	Onder de overige zorgprestaties zijn de continuïteitsbijdragen

volgt worden toegelicht:

en de meerkostenvergoedingen als gevolg van corona
verantwoord. Deze vergoedingen vallen lager uit ten

•

	Zorgverzekeringswet: de specialistische ggz, basis ggz, acute

opzichte van voorgaand jaar.

•	Subsidies en overige opbrengsten: er is sprake van een

ggz en langdurige ggz vertegenwoordigen 59,3% van de
totale opbrengsten. Er heeft een indexatie op de tarieven

daling, doordat vorig jaar de zorgbonussen zijn opgenomen

plaatsgevonden. Tevens heeft de afwikkeling oude jaren een

onder de subsidies.

positief effect op de opbrengsten.

•	Jeugdwet: de opbrengsten zijn toegenomen door stijging van
het aantal medewerkers en indexatie op de tarieven.

Personele kosten
De personele kosten vormen een belangrijk deel van de

•	Justitie: door corona is het aantal cliënten afgenomen.

bedrijfslasten. Vanwege de krappe arbeidsmarkt worden extra

De stijging van de opbrengsten wordt veroorzaakt door

kosten gemaakt voor interim personeel.

afwikkeling oude jaren en indexatie op de tarieven.

Bedrijfslasten (x €1000,-)
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Totaal

2021

%

2020

%

173.465

81,9%

171.755

81,8%

9.731

4,6%

9.514

4,5%

28.527

13,5%

28.744

13,7%

211.723

100,0%

210.013

100,0%

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

Resultaten

•

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van
€ 10.130.492. Het positieve resultaat wordt voornamelijk
veroorzaakt door afwikkeling van oude jaren, lagere
ww-premie per augustus 2021 en indexatie van tarieven
ZVW en FZ. Dit positieve resultaat is ook noodzakelijk om
eventuele toekomstige verliezen op te vangen.

10.2 Resultaten per stichting
Per stichting (x €1000,-)
Stichting Dimence Groep
Stichting Dimence

Resultaat
2021

8.385
85

Stichting Wijz

161
638

Stichting Transfore

1.922

Stichting Jeugd ggz

-1.026

Stichting Impluz
Totaal

-35
10.130

Stichting Transfore en Stichting Dimence hebben een
positief resultaat behaald met name door de indexatie
van de tarieven alsook door hogere opbrengsten in

-

De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Stichting Mindfit

•

verband met afwikkeling oude jaren.

•

Stichting Mindfit heeft een positief resultaat behaald,
onder andere door een laag ziekteverzuim in
bedrijfsonderdeel POH-GGZ.

•

Stichting Jeugd ggz heeft een negatief resultaat behaald.
Corona heeft hier de nodige invloed op gehad. Vooral het
hoge ziekteverzuim, thuisquarantaine en no-shows
hebben gezorgd voor hoge kosten. De verwachting is
dat de komende jaren de resultaten zullen verbeteren als
corona onder controle is. Daarnaast is het belangrijk om
goed te acteren op nieuwe aanbestedingen in de

◀ Inhoudsopgave
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belangrijke regio's om verantwoorde en betaalbare zorg te

•

•

Stichting Impluz heeft een negatief resultaat behaald.

kunnen blijven leveren.

Dit wordt veroorzaakt door een grote incidentele post.

Stichting WijZ en De Kern hebben beide een positief

Het aanbod is steeds flexibeler gemaakt zodat ook in

resultaat behaald. Dit wordt vooral veroorzaakt door

coronatijd trainingen (grotendeels) konden doorgaan.

enkele grote incidentele posten. De verwachting is dat de

Voor de toekomst wordt door gemeenten steeds meer

komende tijd de gemeenten steeds strakker op hun

ingezet op preventie. Dit biedt goede kansen voor

budgetten gaan zitten in verband met gemeentelijke

Stichting Impluz.

bezuinigingen. Door de flexibele organisatie moet en
kan hier goed op geacteerd worden.

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

39,3%. De ratio komt daarmee per ultimo 2021 uit boven de

delen door het balanstotaal. In 2021 komt de solvabiliteit uit op

door financiers gestelde norm van 20%.

Balans (x €1000,-)

2021

%

2020

%

107.499

59,2%

113.285

61,4%

74.149

40,8%

71.326

38,6%

181.648

100,0%

184.611

100,0%

Eigen vermogen

71.316

39,3%

61.185

33,1%

Voorzieningen

4.718

2,6%

5.575

3,0%

61.057

33,6%

65.242

35,4%

44.557

24,5%

52.609

28,5%

181.648

100,0%

184.611

100,0%

Vaste activa
Vlottende activa
Totaal

Langlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Totaal

10.4 Treasury en financiering

De liquiditeitspositie is gedurende 2021 sterk verbeterd ten
opzichte van vorig jaar. Dit komt mede door extra ontvangsten uit

In 2021 zijn er geen langlopende leningen afgesloten of vervroegd

beëindigde en gefactureerde ZVW-productie in aanloop naar de

afgelost. De Dimence Groep heeft twee swaps om het rente risico

start van het ZPM en ontvangsten uit meerkostenregelingen en

van twee roll-over leningen af te dekken. In de jaarrekening zijn in

continuïteitsbijdragen. De liquiditeitspositie is op ruime afstand

de toelichting op de langlopende schulden het gebruik, de

gebleven van het kredietlimiet van € 12.000.000.

doelstellingen en het risicobeheerbeleid rondom financiële
instrumenten nader toegelicht.

Met de behaalde financiële resultaten in 2021 wordt voldaan aan
de gestelde kredietvoorwaarden/ratio’s in de bankconvenanten en
in de contracten met de waarborgfondsen.
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11. Toekomstparagraaf
11.1

Algemeen

over alle stichtingen van de Dimence Groep heen, ingezet op
bijvoorbeeld de inzet van Virtual Reality (VR) en het ontwikkelen van

Het beeld over het jaar 2021 is, evenals het voorgaande jaar,

digitale vaardigheden.

in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 pandemie.
De Dimence Groep en haar medewerkers hebben meebewogen

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ontplooid die zich primair

op de landelijke ontwikkelingen zoals die ons allen nog vers in

richten op de juiste zorg op de juiste plaats. Gedacht kan worden

het geheugen liggen.

aan de inzet van Wally, waarbij een korte lijn gecreëerd wordt
tussen medisch en sociaal domein. Ook de samenwerking met de

Dimence Groep breed is door heel veel medewerkers wederom

Vriendendiensten in Deventer (een project wat in 2021 zelfs een

een enorme prestatie geleverd in het continueren van zorg en

appeltje van Oranje heeft gewonnen), de participatie in regionale

begeleiding en het bieden van passende ondersteuning daarvoor.

transfertafels, GEM (Ecosysteem Mentale Gezondheid), Dynamisch

Dit vroeg de nodige flexibiliteit en doorzettingsvermogen van

op Weg en Wachtkracht zijn voorbeelden van initiatieven die we

ieder van ons. Wat de effecten van de Covid-19 pandemie

met samenwerkingspartners vormgeven. We verwachten dat deze

zijn op de ontwikkeling in de zorgvraag, is nog niet bekend.

in de toekomst gaan bijdragen aan nog beter passende hulp en

Wij verwachten dat in de loop van 2022 duidelijk zal worden

vermindering van wachtlijsten.

welke effecten dit heeft en hoe lang deze merkbaar zullen blijven.
2021 is eveneens het jaar waarin we ons hebben voorbereid op de
Naast het door laten gaan van de dagelijkse zorglevering heeft

invoering van het Zorgprestatiemodel. Zoals ook landelijk het beeld

de organisatie in 2021 niet stilgezeten in haar doorontwikkeling

is, kent de invoering van deze nieuwe bekostiging meerdere

op ambities, innovaties en procesverbeteringen. Met de inzet

uitdagingen in financiële en organisatorische zin. Alhoewel de

van technologie dragen wij bij aan de toegankelijkheid en

overgang einde jaar soepel is verlopen, zien wij nog belangrijke

betaalbaarheid van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn onze on

thema’s voor ons liggen die in 2022 geadresseerd moeten worden.

demand behandelservice Thubble, InTalk, de ontwikkeling van
een digitale klantreis voor Mindfit en het Versnellingsprogramma

Voor 2022 zetten wij in het licht van bovenstaande in op het

Informatie-uitwisseling Patient en Professional GGZ (VIPP GGZ).

realiseren van onze ambities, het verder verkennen van onze

Ook wordt er vanuit DG Connected, ons overkoepelende initiatief

strategie voor de komende jaren en het bestendigen van de
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Naast investeringen in vastgoed zijn investeringen in ICT en
technologie van groot belang om onze ambities te kunnen
waarmaken. In de begroting 2022 zijn hiervoor middelen
gereserveerd, evenals voor onze ambities op het gebied van
duurzaamheid en het ontwikkelen van medewerkers.

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.
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.
De liquiditeitsontwikkeling in 2022 wordt in belangrijke mate
beïnvloed door de invoering van het zorgprestatiemodel en
kent daarmee een wezenlijk ander verwacht verloop dan
voorgaande jaren.
Als gevolg van de harde afkap ultimo 2021, wordt een significante
stijging in de liquide middelen verwacht door de uitbetaling door
de zorgverzekeraars van de ingediende facturen. Met de
veelbelovende initiatieven die wij zijn gestart. Dit vraagt

ontvangen middelen zullen de bestaande structurele voorschotten

echter ook om continuïteit van onze zorg en dienstverlening,

worden terugbetaald. Het is de verwachting dat op zijn vroegst

beschikbaarheid en maximale inzet van medewerkers,

per juli 2022 het elektronisch patiëntendossier gereed is om te

samenwerkingspartners en leveranciers en passende contracten

kunnen facturen. De liquiditeitstekorten die als gevolg van

met onze financiers.

deze vertraging ontstaan, worden opgevangen door
bevoorschottingsafspraken met verzekeraars of zo nodig
uitbreiding van de rekening-courant faciliteit bij de huisbankier.

11.2 Investeringen
Het is de verwachting dat ultimo 2022 de liquiditeitspositie
De Dimence Groep beschikt over een strategisch vastgoedplan

wezenlijk is toegenomen als gevolg van het maandelijks

dat een kader biedt voor de investeringsbeslissingen en dat

factureren van de prestaties in de nieuwe

inzicht geeft in de kosten, opbrengsten en functionele en

bekostigingssystematiek.

technische kwaliteit van de bestaande huisvesting.
In 2019 is het strategisch vastgoedplan herijkt voor de

Op grond van de gemaakte afspraken en de liquiditeitspositie

jaren 2020-2024. De opgedane ervaringen als gevolg van de

per 31 december 2021 wordt de liquiditeitsruimte voor 2022

Covid-19 pandemie zullen van invloed zijn op het strategisch

als ruim voldoende ingeschat.

vastgoedplan. Als gevolg hiervan zal het plan begin 2022
worden bijgesteld.

11.4 Personeelsbezetting
Per begrotingsjaar worden de uitgaven gepland die
voortkomen uit het strategisch vastgoedplan en het meerjaren

De personele bezetting wordt begin 2022 beïnvloed door een

onderhoudsplan. Alle investeringen van significante omvang

hoog ziekteverzuim als gevolg van Covid-19. Met veel wilskracht

worden onderbouwd door middel van een business case.

en loyaliteit van medewerkers lukt het nog steeds om zorg te

Naast verwachte uitgaven voor onder meer renovaties en

leveren. Vanuit de taskforce ‘kritische personeelsplanning’ worden

jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen verwachten wij

de teams ondersteund waar kan teneinde passende oplossingen

investeringsmaatregelen te nemen gericht op duurzaamheid.

te vinden voor dreigende personeelstekorten.

◀ Inhoudsopgave

Bestuursverslag 2021 Dimence Groep

41

Ook in meer structurele zin zien wij voor 2022 en verder

Naast de effecten van het ziekteverzuim op de zorglevering,

belangrijke uitdagingen in het op peil krijgen en houden van de

de omzet en rentabiliteit is eveneens de impact van de invoering

personele bezetting. Dit geldt heel specifiek voor de functie van

van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 een belangrijke

regiebehandelaar, waaronder die van psychiater. Dit vraagstuk op

variabele. In 2021 is een simulatie uitgevoerd op de mogelijke

zich is niet nieuw. De afgelopen jaren zijn al vele inspanningen

impact. In 2022 zullen wij de werkelijke effecten continue

verricht, zowel op organisatieniveau als sector breed. Echter, het

monitoren. De Dimence Groep kiest er in dit kader voor de

uitblijven van structurele oplossingen noopt de Dimence Groep

projectorganisatie te continueren tot medio 2022, teneinde

om zowel voor de korte als middellange tot lange termijn keuzes

planmatig en multidisciplinair de mogelijke uitkomsten te

te maken. In een multidisciplinaire taskforce zullen

monitoren en waar nodig bij te kunnen sturen.

oplossingsrichtingen worden verkend teneinde structurele
antwoorden te vinden voor dit vraagstuk.

Ook vormt de mate waarin we er in slagen passende afspraken

Deze oplossingen zullen moeten passen binnen de kaders van

te maken met onze financiers een belangrijke factor.

passende, kwalitatief goede en toegankelijke zorg, veiligheid,

Met passende afspraken richten we ons op kostendekkende

en balans tussen draagkracht en draaglast van medewerkers.

tarieven die ruimte bieden voor de noodzakelijke innovaties en
investeringen en die voorzien in kostenverhogende elementen

Het opleiden van professionals blijft ook een belangrijke rol spelen

zoals de cao-loonkostenontwikkeling en de toegenomen inzet

bij het oplossen van de personeelsproblematiek. Wij zullen een

van personeel niet in loondienst. Passende afspraken voorzien

beroep blijven doen op uitzendkrachten en zzp’ers (psychiaters en

ook in voldoende volumes in relatie tot de zorgvraag en een

psychologen) om de zorg te kunnen leveren. Dit heeft een

evenwichtige risicoverdeling tussen zorgaanbieder en financier.

opwaarts effect op onze personele kosten.

Ook zetten wij in op afspraken die ongewenste effecten van de
invoering van het zorgprestatiemodel opvangen. Onder meer als

Ondanks de personele tekorten zetten wij voor 2022 in op een

gevolg van de druk op de macrobudgetten blijft het jaarlijks een

uitbreiding van onze formatie. Hiermee willen we de bestaande

uitdaging tot passende afspraken te komen.

werkdruk binnen meerdere onderdelen van onze organisatie
verlagen en het ziekteverzuim op passende wijze kunnen

De NZa bepaalt de maximumtarieven voor enig jaar op basis van

opvangen. Daarnaast wordt op onderdelen groei voorzien in de

de voorlopige prijsindex zoals volgt uit de voorjaarsramingen van

zorgvraag, zoals bij Thubble en Mindfit.

het Centraal Planbureau (CPB). Voor 2022 is eenmalig afgeweken
van deze systematiek en is gebruik gemaakt van de Macro

We blijven investeren in onze medewerkers, waarbij we ons

Economische Verkenning van september 2021. Reden hiervoor

onder meer richten op:

waren de snelle veranderingen in de economische omstandig
heden als gevolg van Covid-19. De maximum NZa tarieven voor

• duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;
continueren en inzetten van technologische innovatie 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;

•
versterking van de collega’s die bij ons starten in een
•	

2022 zijn negatief bijgesteld voor de definitieve index 2021.
Uit het Centraal Economisch Plan dat voorjaar 2022 is
gepubliceerd door het Centraal Plan Bureau blijkt dat de OVA voor
2022 definitief is vastgesteld op 4,42%. Dit is 0,55% hoger dan
de prognose voor 2022. Dit verschil wordt in 2023 aan de
maximum tarieven toegevoegd.

arbeidsmarktcommunicatie;

•

Voor het jaar 2022 zijn met verschillende partijen productie

nieuwe rol of van buiten de organisatie komen;

afspraken gemaakt, waaronder zorgverzekeraars (ZVW),

leiderschapsontwikkeling.

zorgkantoren (WLZ), gemeenten en RTA’s (WMO en Jeugd ggz) en
het ministerie van Justitie & Veiligheid (forensische zorg).

11.5 Ontwikkelingen in omzet en rentabiliteit

Zorgverzekeraars
De gesimuleerde impact van de invoering van het

Algemeen

zorgprestatiemodel ligt voor het merendeel van de geïntegreerde

In aanvulling op hetgeen is toegelicht onder 11.1 over de impact

ggz-instellingen tussen de 0 en -5%1. De individuele afspraken

van Covid-19 op de ontwikkelingen in 2022, zijn er meerdere

met de zorgverzekeraars zullen de ongewenste effecten van de

overige factoren die van invloed zijn op de omzet en rentabiliteit

wijzigingen in de bekostiging moeten mitigeren. Zorgverzekeraars

in het komende jaar.

hanteren hiervoor verschillende modellen en zienswijzen.

1. NZA 0401494/907683 d.d. 22 juli 2021
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Voor 2022 zetten wij in in op het realiseren
van onze ambities, het verder verkennen van
onze strategie voor de komende jaren en het
bestendigen van de veelbelovende initiatieven
die wij zijn gestart

Eveneens worden de afspraken voor 2022 ingekleurd door een

Gemeenten en RTA’s

vertaling van de effecten van de zorgvraagontwikkeling in de

Met alle reguliere gemeenten en RTA’s zijn afspraken

afgelopen twee jaren waarin Covid-19 domineerde, naar passende

gemaakt voor 2022. In 2021 hebben enkele aanbestedingen

volumes voor 2022. Het separaat duiden van effecten als gevolg

plaatsgevonden en ook in 2022 worden meerdere

van de pandemie blijft onzeker. De komende perioden zal blijken

aanbestedingen door gemeenten en RTA’s uitgezet.

wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling in de zorgvraag, zowel

Deze zijn met name van invloed op de afspraken van de

klinisch als ambulant.

stichtingen Jeugd GGZ, Wijz en De Kern in 2022 en verder.

Ook zijn de afspraken die juli 2018 zijn gemaakt op grond van het

Ministerie van Justitie & Veiligheid

hoofdlijnenakkoord GGZ 2019 tot en met 2022 van invloed op de

De raamovereenkomsten die voor de jaren 2020-2021 waren

afspraken. Elementen daaruit zijn onder meer:

afgesloten met het ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn voor

Een gemiddelde volumegroei van 1% gedurende de looptijd
•	

de periode van één jaar verlengd. De afspraken voor 2022

van het akkoord;
Een overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling die
•	

voorzien in een compensatie van mogelijke negatieve effecten
als gevolg van de invoering van het Zorgprestatiemodel.

volledig wordt door vertaald in de gecontracteerde prijzen;
Extra middelen in het ggz-kader om de transitie naar zorg op
•	
de juiste plek mogelijk te maken en de ambities in dit

Voorjaar 2022 start de aanbesteding voor de contracten voor de
jaren 2024 en verder.

akkoord te realiseren, zoals oplossen wachttijden, de
invoering van de Wet verplichte ggz, beveiligde zorg en de

Samenvattend

module acute ggz.

Voor het jaar 2022 is een sluitende begroting opgesteld. Daarbij is
rekening gehouden met de onzekere factoren als gevolg van de

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de acute psychiatrische zorg

invoering van het zorgprestatiemodel en de Covid-19 pandemie.

in de regio Overijssel voor de eerste drie dagen in representatie
gecontracteerd op grond van de generieke module acute

De werkelijke ontwikkeling van het resultaat zal in belangrijke

psychiatrie (GMAP).

mate afhankelijk zijn van de gerealiseerde productie in relatie tot
de afspraken, zowel in volume als in ontwikkeling van de effecten

Zorgkantoren

van het zorgprestatiemodel, tarieven en gemiddelde prijzen.

Voor 2022 zijn met de zorgkantoren Midden IJssel, Zilveren Kruis

Daarnaast is van groot belang dat voldoende gekwalificeerd

en Menzis contracten afgesloten.

personeel beschikbaar is en blijft om de zorg te kunnen leveren
en het ziekteverzuim beheersbaar blijft. In de huidige krapte is

Met ingang van 2021 kunnen mensen die vanwege een psychische

capaciteitsplanning op zowel (middel-) lange als korte termijn van

stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24

belang om de inzet van mensen en middelen goed op elkaar af

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

te stemmen.

zorg (WLZ). Toegang tot de WLZ is dan niet langer voorbehouden
aan cliënten die in aanmerking komen voor ‘voortgezet verblijf’.
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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

44

Bestuursverslag 2021 Dimence Groep

◀ Inhoudsopgave

Werkgebied
Werkgebied
Dimence
Groep
Dimence Groep
per provincie
per
provincie
Stichtingen
Dimence
Mindfit
Transfore
Jeugd ggz
de Kern
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Bijlage 2

Samenstelling en neven
functies raad van toezicht
Naam en functie

Nevenfuncties in 2021

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
Docent / examinator Advanced Auditing Nivra / Nyenrode

benoemd in 2015
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Naam en functie

Nevenfuncties in 2021

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 (tot 01-08-2021) / eigenaar KinketKonsult

Vice-voorzitter

Lid deskundigencommissie Europese EFRO-subsidies

Lid Presidium

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

Naam

Jaar benoeming

Jaar herbenoeming

Dhr. drs. J.W. Boomkamp

2018

2021

Dhr. dr. G.A. van Essen

2016

2019

Dhr. drs. J.J. Haringsma RA

2015

2018

Mw. ir. M. Kinket

2017

2020

Mw. drs. R.M. Kamphuis MBA

2017

2020

Dhr. A.J Kleinlugtenbeld MHA

2020

2024
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Bijlage 3

Samenstelling en neven
functies raad van bestuur
Nevenfuncties Marco Verheul
Lid raad van commissarissen De ZorgZaak
•	
Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Malderburch
•

Nevenfuncties Herma van der Wal (tot 1 april 2021)
•

Raad van Toezicht Zorggroep Alliade

•

Raad van Commissarissen Ommelanderziekenhuis per 1 oktober 2020

Nevenfuncties Rian Busstra (sinds 1 augustus 2021)
•

Member Board of Investors and Advisors, Tradem, London
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7400 GC Deventer
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB DEVENTER
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www.werkenbijdimencegroep.nl
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