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Invulling geven aan de term duurzaam 

Dimence Groep heeft de ambitie om maatschappelijk verantwoord zorg te verlenen. Onderdeel 

hiervan is de zorg voor de wereld waarin wij leven en daarin de zorgverlening zo duurzaam 

mogelijk vorm te geven met het oog op volgende generaties. Wat betekent dat? Waarom willen we 

dat? Hoe kunnen de stichtingen en de ondersteunende diensten hier invulling aan geven? Hoe 

kunnen we het nog meer verbinden aan ons primaire taak in geestelijke gezondheidszorg, welzijn 

en maatschappelijke dienstverlening? En tegelijkertijd voldoen aan de verplichtingen die de 

overheid stelt en gebruik maken van de beweging om natuur veel meer te betrekken bij zorg en 

welzijn. 

Wij doen in dit schrijven een voorstel hoe onze eigen ambitie en verplichtingen en ontwikkelingen 

in relatie staan tot elkaar en elkaar kunnen versterken. We bieden dit aan het DDG aan. 

 

Dimence Groep 

De stichtingen van Dimence Groep werken ieder op hun eigen manier aan het versterken van de  

mentale veerkracht van mensen. Dit doen we vanuit een herstelvisie en positieve psychologie: op 

zoek naar krachten van mensen en hun omgeving. Wat van waarde is voor onze klanten, cliënten 

en patiënten is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

 

De relatie tussen mentale veerkracht en duurzaamheid 

De mens is verbonden met de wereld om hem heen. Naast menselijke relaties en netwerken (de 

sociale context) is iedereen ook verbonden met de fysieke context: de woonomgeving en de 

natuur. Je huis, de omgeving waarin je opgroeit, woont, werkt, verblijft of je vrije tijd doorbrengt 

zijn van invloed op je leven. 

 

De mens is ook verbonden met het verleden en de toekomst. Je familiegeschiedenis, cultuur en de 

plek op de wereld waar je woont maken je mede tot wie je bent. Het verleden bepaalt de wereld 

waarin we nu leven en vandaag creëren we hoe de wereld er morgen uitziet voor onzelf, onze 

kinderen en hun kinderen. 
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De wezenlijke kern is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt. Een 

verstoord evenwicht tussen mens en zijn sociale en fysieke omgeving beïnvloedt de kansen op 

Sociale context 
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welzijn en gezondheid. Dit blijkt telkens weer uit studies naar de invloed van de sociale en fysieke 

context op (mentale) gezondheid en welzijn. Bij een goede balans gedijen zowel mens als natuur. 

Om een goede balans te vinden is het van belang natuur zo min mogelijk uit te putten en zo veel 

mogelijk te benutten. Dit is voor Dimence Groep de motivatie om werk te maken van 

duurzaamheid.  

 

Dimence Groep Duurzaam laten groeien 

Binnen Dimence Groep zijn er dit moment twee ontwikkelingen: 

1. De Groene Bovenkamer is de naam voor de beweging die groen en natuur bewuster en 

meer wil inzetten voor mentale gezondheid en welzijn van mensen. 

De beweging maakt mensen bewust, stimuleert initiatieven, zorgt voor verbinding en 

inspiratie. De insteek is: Hoe kunnen we de natuur beter benutten? 

2. Dimence Groep werkt aan duurzame doelen die o.a. gekoppeld zijn aan de Green Deal. We 

nemen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezondere omgeving en werken 

aan energie besparing, verspilling tegengaan, duurzaam inkopen. De insteek is: Hoe 

kunnen we verdere uitputting van de natuur voorkomen?  

 

Er is een duidelijke relatie tussen beide 

ontwikkelingen. Het voorkomen van uitputting van de 

natuur en het beter benutten van de natuur kunnen 

elkaar versterken en bijdragen aan mentale 

gezondheid. Daarom pleiten we voor een duidelijke 

verbinding tussen beide ontwikkelingen. Bewustzijn 

van het belang van gezonde natuur (als onderdeel van 

de fysieke context) is het uitgangspunt want dit is een 

belangrijke motor, zowel om te kunnen profiteren van 

de positieve effecten van de natuur als voor duurzaam 

gedrag.1  

  

Dimence Groep Duurzaam in beeld 

Gezien ons betoog over de samenhang der dingen hierboven, pleiten we voor één krachtig beeld 

voor Dimence Groep Duurzaam2 waarin alle initiatieven een logische plek hebben. Een passend 

beeld dat bij dit verhaal is een opgroeiend boompje in een bos. 

 

  

 
1 Zie Salutogene model van gezondheid en concept Sence of Coherence, Green Mental Health blz. 100-102  
2 We gebruiken ‘Dimence Groep Duurzaam’ nu als werktitel. We zoeken naar een pakkender naam.  

Dimence Groep zet zich in om natuur niet uit te putten én om natuur te benutten  
vanuit het diepe besef dat beide bijdragen aan mentale gezondheid en mentale veerkracht. 
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De bladeren zijn alle initiatieven binnen Dimence Groep. Naar mate de 

boom groeit wordt het bladerdek steeds voller en wordt de kroon één 

geheel waarbij niet meer precies te zien is welk blad aan welke tak 

groeit.  

 

De takken geven structuur aan de boom. De boom heeft nu al twee 

takken: De Groene Bovenkamer en Werken aan duurzame doelen. Wie 

weet hoeveel het er worden? 

 

De stam geeft ons stevigheid, vormt de kern en de verbinding: we zetten 

ons in voor duurzaamheid om bij te dragen aan mentale gezondheid en  

-veerkracht. 

 

De wortels zijn de basis die alles in beweging zetten en die groei 

mogelijk maken. Water en voedingsstoffen halen we uit de positieve 

psychologie en waarde georiënteerde zorg. Het is de basis van al onze 

initiatieven. 

 

De boom groeit in een bos; een ecosysteem dat zichzelf voedt, ondersteunt, waarvan onderdelen 

onderling verbonden en afhankelijk zijn. Het bos bestaat uit het persoonlijk netwerk, de sociale 

omgeving en de fysieke omgeving van klanten, cliënten, patiënten, naasten en medewerkers. 
 

Hoe gaat deze boom groeien ? 

Een deel van de boom krijgt de ruimte en groeit op basis van natuurlijke processen. Vanuit 

enthousiasme en betrokkenheid van klanten, cliënten, patiënten, naasten, medewerkers, 

buurtgenoten ontstaan spontane initiatieven. Die groeien of niet, gaan op in iets anders of leveren 

een tijdelijke bijdrage. Er is ruimte voor variëteit en door samenspel ontstaan er stevige 

verbindingen en levert het vruchten op. 

Dit deel van de boom blijft uiteraard onderdeel van het geheel, dus het krijgt voeding vanuit de 

wortels en houdt verbinding via de stam. Dit is het principe van een beweging. De beweging 

Groene Bovenkamer past hier goed. En ook andere duurzame initiatieven door individuen of 

groepen in de organisatie. 

 

Een ander deel van de boom wordt strakker geleid vanuit een programma om ervoor te zorgen 

dat we onze ambities invullen en onze afspraken en verplichtingen nakomen, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de Green Deal. Onder dit programma hangen verschillende projecten onder leiding van 

een programmaleider.  

 

We willen dat de beweging en het programma elkaar versterken en goed ingebed blijven binnen 

(de ambities van) Dimence Groep. Groene verbinders 

3 zorgen hiervoor door gesprekspartner te zijn van het DDG, een programmaleider ‘duurzame 

doelen’ en sleutelfiguren binnen de beweging. Groene verbinders helpen bewustzijn te creëren, 

houden het groene verhaal levend, brengen mensen, ideeën en initiatieven samen.  

 

Dank voor jullie aandacht! 

 

Dirk Dijkslag | Geertjan Lepping | André van Boekholt | Jan Eleveld | Annemieke Zeegers | Peter Mol (IVN) 

Augustus 2021 

 
3 Vergelijkbaar met de Beweging van Overvloed en de overvloedcoördinatoren. 
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Impressie van huidige boom Dimence Groep Duurzaam 
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