Draai dit document
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interviews over
onze stichtingen.

Bestuursverslag

2019

In deze verantwoording kijken
we terug naar 2019 en werpen we
een korte blik op de toekomst.
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Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag 2019 van de Dimence Groep. We kijken terug op
een succesvol jaar waarin we met de verschillende stichtingen hard hebben gewerkt
aan de mentale gezondheid van onze cliënten. We hebben vijf perspectieven nader
uitgewerkt: toegevoegde waarde voor cliënten, innovatie en ondernemerschap,
personeel, waarbij innovatief denken en digitale vaardigheden een steeds
prominentere plek gaan innemen en tot slot onze bedrijfsvoering die optimaal
moet aansluiten bij de ambities en perspectieven van de organisatie. Belangrijke
onderwerpen in 2019 maar zeker ook voor de toekomst. En dan doen we niet alleen.
Graag pakken we dat samen op met onze cliënten, relaties en vrijwilligers.
Kennis delen en samen doen. Daar staan we om bekend.

In 2019 zijn er ook wijzigingen in de samenstelling van de
topstructuur van de Dimence Groep geweest. Zo konden we mei
2019 een nieuw lid raad van bestuur verwelkomen; Marco Verheul.
Vanaf 15 juli startte Marie-josé van Mook als nieuwe directeur
Zorg bij de stichtingen WijZ, De Kern, Jeugd ggz en Impluz.
En op 1 oktober mochten we Henri van Boxtel verwelkomen als
nieuwe directeur HRM van de Dimence Groep. De nieuwelingen
gingen voortvarend en enthousiast aan de slag en daarmee
waren we in 2019 weer op sterkte.
Dit verslag hebben we bewust gekozen om de verhalen,
interviews en de feitelijke verslaggeving van elkaar te scheiden.
Zo kunt u zelf kiezen wat u interessant vindt om te lezen, of
waar uw voorkeur ligt. U draait gewoon dit verslag om en ziet
dan de verhalen aan de andere kant staan.
Wij wensen u veel leesplezier en horen graag wat u vindt van
ons verslag.

Herma van der Wal en Marco Verheul
Raad van bestuur

Uit het oogpunt van leesbaarheid hanteren wij in de tekst het woord client. U kunt hiervoor in voorkomende gevallen ook het woord
patiënt, klant, burger, deelnemer of vrijwilliger lezen.
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1. Verslag raad
van bestuur
Hoe de Dimence Groep
bijdraagt aan een
vitale samenleving
1.1

Wie we zijn

the art en we behoren tot de top drie van beste aanbieders van
ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Nederland.

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

Dat blijkt uit onze resultaten op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, bedrijfsvoering en tevredenheid van onze cliënten
en medewerkers. En daar zijn we best trots op!
Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 2800
medewerkers voor ruim 35.000 cliënten per jaar. Ook hebben we
zo’n 1200 vrijwilligers, verenigd in WerV, die zich inzetten om de
zorg en de samenleving met elkaar te verbinden.
Ontwikkelingen in de samenleving
De samenleving verandert, demografische ontwikkelingen zoals
vergrijzing, klimaatveranderingen, meer diversiteit en meer
chronisch zieken zijn zichtbaar. Er moet meer zorg geleverd
worden, voor minder of dezelfde hoeveelheid geld. Er ontstaat
een tekort aan arbeidskrachten, niet alleen in de gezondheidszorg.
Eigen regie voor burgers wordt belangrijker. De zorg digitaliseert
en de connectiviteit van cliënt en zorgverlener neemt toe. Zorg en
behandeling wordt meer persoonlijk afgestemd en er wordt meer
kwaliteit en transparantie geëist. Niet-specialistische zorg wordt
dichtbij huis geleverd en de focus verschuift van ‘ziekte en zorg’
naar ‘gezondheid en gedrag’.
Wij zijn er trots op dat we een verschil kunnen maken en

Met onze zeven stichtingen bieden we dus een breed palet

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op

aan behandeling en ondersteuning; van welzijnswerk tot

het snijvlak van zorg en veiligheid binnen onze samenleving.

specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ons werk is state of

Daar komt bij dat onze directe omgeving en stakeholders
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1. Cliënten
Wij willen van toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten.
Daarom zoeken we samen met hen naar wat voor hen een
goed leven inhoudt. Ook voor de groep cliënten die mentale
ongezondheid ervaart. We dragen eraan bij om de doelen die
daaruit voortkomen te realiseren vanuit onze expertise op het
gebied van (het bevorderen van) de mentale gezondheid van
cliënten en de verbinding tussen zorg en welzijn. We werken
samen vanuit gelijkwaardigheid en gaan stigmatisering tegen.
Om dit te realiseren:
betrekken we cliënten en hun netwerk;
•	
	
zoeken we naar wat voor hen belangrijk en van waarde is;
•
richten we de focus op gezondheid en gedrag; vanuit de
•	
gedachte van de positieve psychologie;
hebben we aandacht voor de maatschappelijke inbedding;
•	
de rollen die cliënten in de maatschappij vervullen,
gaan we uit van het maximaal haalbare en betrekken
•	
we medewerkers bij het (leren) werken vanuit de
positieve psychologie.
2. Innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap
Omdat we ons op onderscheidende, speelse en verfrissende wijze
presenteren zijn we voor financiers een ondernemende aanbieder
behoefte hebben aan een betrouwbare partner voor complexe

van zorg en welzijn waarin het investeren waard is. Innovatie en

vraagstukken op het gebied van geestelijke gezondheid en

ontwikkeling worden niet alleen vormgegeven in projecten en met

welzijn. De maatschappij vraagt van ons dat we:

behulp van extra middelen. Echte innovatie komt uit de mensen

meer doen voor mensen die dreigen uit te vallen;
•	
	
investeren in de juiste doelgroepen;
•
kennis delen en samenwerken en
•	
	
helpen de maatschappij veiliger te maken.
•

voort als zij geïnspireerd raken door mogelijkheden of een
vraagstuk zien dat ze willen verbeteren of een situatie die ze willen
veranderen. Daarom nemen leidinggevenden het voortouw om een
voorbeeld te zijn voor inspiratie en ontwikkeling. De vorm waarin
zij dit doen kan verschillen. De leidinggevende stimuleert het
ondernemerschap, in de gesprekken met medewerkers staan hun

1.2 	Vijf perspectieven;
We worden een ander soort organisatie

inspiratie en passie voorop.
De komende jaren gaan we daarom (nog meer dan we al deden)
onze eigen innovatieve mogelijkheden laten zien en benutten.

Wat we ook doen de komende jaren en hoe we ook met onze
ambities omgaan, duidelijk is dat we het bieden van zorg en
ondersteuning veilig willen stellen, evenals het werk(plezier) van
de medewerkers. Het gaat daarbij onder andere over voldoende
inzetmogelijkheden van personeel en lange termijn afspraken
met zorgverzekeraars en andere financiers. Meer dan in het
verleden is het een punt om te zorgen voor voldoende inkomsten
en beschikbaarheid van personeel om de inhoudelijke doelen te
halen. En uiteraard gaat het dan ook om de overhead en onkosten
en de vraag wat minimaal noodzakelijk is en welke mogelijkheden
er zijn om dit alles te beïnvloeden.

In het proces van
het verwezenlijken
van onze ambities
worden we een ander
soort organisatie.

In het proces van het verwezenlijken van onze ambities worden
we een ander soort bedrijf. In dit nieuwe bedrijf past nieuw
gedrag. Gedrag dat we met elkaar moeten ontwikkelen. Hierna
bespreken we vijf perspectieven die daarbij van belang zijn.
Bestuursverslag 2019 Dimence Groep
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3. Personeel

het zoeken naar mogelijkheden om onze kosten omlaag te

Om goed toegerust te raken voor de nieuwe werkelijkheid is het

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

van belang dat alle medewerkers de komende jaren zich andere

en streven we naar toename van betekenisvolle uitkomsten.

kennis, vaardigheden, competenties en mindset eigen maken.

Ook vinden we het belangrijk om onze organisatie te

Om de verbinding te kunnen blijven maken met de ambities

verduurzamen. Onze ecologische footprint is daarbij leidend.

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

1.3

Keuzes maken

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

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

van hun professionele identiteit. Per organisatieonderdeel worden

keuzes gemaakt worden.

verschillende accenten gelegd. Dit heeft ook consequenties voor

Wanneer keuzes moeten worden gemaakt voor wat betreft de

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

inzet van menskracht, middelen en aandacht zou de volgende

Vanuit HRM&D vraagt dit om innovatieve, strategische en

vraag leidend kunnen zijn: draagt deze keuze of investering

collectieve personeelsplanning, gericht op de ontwikkeling in

bij aan:

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

De mentale gezondheid van burgers, cliënten,
•	

instroom, maar is er zeker ook aandacht voor het behoud van
(ouder) personeel.

medewerkers?

•

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

Als het gaat om het bevorderen van de mentale gezondheid,
betreft dit ook de medewerkers van de Dimence Groep. Doel is
het krijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel,
dat is toegerust op de nieuwe manier van werken en organiseren
en waarmee wij onze ambities waar kunnen maken.
4. Technologie
Ontwikkeling van ICT, digitalisering en automatisering is van
groot belang om de (digitale) ambities te kunnen waarmaken.
Zowel op het vlak van tegemoet komen aan de wensen van
hulpvragers als om kostbare mensentijd vrij te maken voor alles
wat een robot of computersysteem niet kan doen. Vanuit de
leidinggevenden worden de verbetering van de technische
mogelijkheden, slimmere gebruiksmogelijkheden en vergroting
van de digitale vaardigheden genoemd. Als het gaat om de
ontwikkeling naar een digitale organisatie is dit de eerste stap.
De eerste jaren zal het accent van de investeringen hierop moeten
liggen. Slimmer gebruik maken van de techniek en tijd voor
medewerkers om zich (breed) digitaal te ontwikkelen. Opvallend
is dat de roep om (materiële) innovatie niet op de voorgrond
staat. Toch zullen we zelf nieuwe vormen moeten blijven
ontwikkelen en daar tijd voor vrijmaken. De tools die gebruikt
worden hoeven we uiteraard niet allemaal zelf uit te vinden,
maar wel moeten we goed leren gebruik te maken van wat al op
de markt is.
5. Bedrijfsvoering
Het is van belang dat de bedrijfsvoering optimaal aansluit
bij de ambities en uitgangspunten zoals omschreven in het
meerjarenperspectief. Het gaat dan om gezonde bedrijfsvoering
waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn in
relatie tot ons meerjarenperspectief. Daarom zetten we in op
optimale afspraken en samenwerking met onze financiers (van
zorgverzekeraars tot banken). Blijven we onverminderd actief in

8
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•
•
•
•
•
•

Meer ondernemerschap (innovatie en ontwikkeling)?
Digitalisering van de organisatie en werkprocessen?
Het optimaal benutten van beschikbare technologie?
Meer efficiëntie in de bedrijfsvoering (verlaging kosten)?
Een goede samenwerking in de keten?
Meer invloed (op de buiten- en binnenwereld)?

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

inzichtelijk gemaakt. Dit geldt ook voor de manier waarop
eventuele conflicten tussen beide organen zijn geregeld.
De Dimence Groep hanteert de principes van de Zorgbrede
Governance Code en voldoet daar volledig aan. Op grond van deze
code is besloten om voor nieuw te benoemen leden van de raad
van toezicht uit te gaan van een benoemingsperiode van vier jaar
met de mogelijkheid van een herbenoeming voor nog een periode
van vier jaar.
De raad van toezicht ziet toe op de kwaliteit, de strategie,
de prestaties en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op
het goed functioneren van de raad van bestuur.
Voor de raad van toezicht geldt een algemeen competentieprofiel.
Hierin is beschreven welke kennis – en achtergrond – binnen de

De raad van toezicht is er trots op dat het het toezicht op de

raad van toezicht aanwezig moet zijn. In dit profiel zijn ook de

Dimence Groep op een open en lerende wijze vorm kan geven.

eisen beschreven die gesteld worden aan de individuele

Dat doet het onder meer door het delen van waarden ten aanzien

raadsleden ten aanzien van functioneren en onafhankelijkheid.

van toezicht. Tevens wordt dit vorm gegeven door de waardevolle

Ook is vastgelegd dat alleen leden kunnen toetreden die op geen

contacten die het in de organisatie, maar zeker ook met de cliënten

enkele manier een direct belang hebben bij de Dimence Groep.

heeft. In 2019 gebeurde dat onder andere tijdens de studiedag en
door middel van een (tweede) benchmark met GGZ Delfland.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden die allemaal lid zijn van

Mede hierdoor geeft de raad invulling aan de onderliggende

de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

principes van de nieuwe Zorgbrede Governance Code.

(hierna NVTZ). De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een
jaarlijkse vergoeding die geheel in overeenstemming is met de

De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de raad van

richtlijn Honorering raden van toezicht van zorginstellingen van

toezicht en de raad van bestuur is schriftelijk vastgelegd en

de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld in de jaarrekening.

Bestuursverslag 2019 Dimence Groep
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2.1

Overlegorganen

In 2019 heeft de raad van toezicht onder andere onderstaande
besluiten genomen:

De raad van toezicht maakt gebruik van diverse overlegorganen

De geactualiseerde reglementen van RvB, RvT, Presidium,
•	

die hen in staat stellen om toezicht te houden op het concern

Commissie K&V, Auditcommissie en het Informatieprotocol

vanuit een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand. Deze

zijn goedgekeurd.

overlegorganen worden hierna toegelicht.

De RvT heeft de heer drs. M.C. Verheul benoemd tot lid
•	
raad van bestuur per 1 mei 2019.

Reguliere vergaderingen en studiedag
De raad van toezicht heeft in 2019 acht keer vergaderd.
Voorafgaand aan deze vergaderingen heeft de raad van toezicht
de vergaderingen buiten aanwezigheid van de raad van bestuur
voorbesproken.

De RvT heeft ingestemd met het voorstel van de
•	
RvB om de St. Tibertius, St. RIBW Midden IJssel en
St. GGZ Twente op te heffen.

•
De Toezichtvisie uit 2016 is geactualiseerd.
•	
	
Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur
•
	
De jaarrekening 2018 is goedgekeurd.

Algemene en bestuurlijke zaken zijn samen met

om het aandeelhouderschap in de BV IZIT.NL te

risicomanagement vaste onderwerpen op de agenda. Bij de

beëindigen is goedgekeurd.

bespreking van de jaarrekening en de managementletter was de
accountant aanwezig.

De RvT heeft ingestemd met het aangaan van een
•	
financiering.
De RvT heeft mevrouw M. Kinket met ingang van
•	

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

1 april 2020 benoemd tot vicevoorzitter van de RvT.
De begroting 2020 is goedgekeurd.
•	

hiervan voor de Dimence Groep en de stichtingen. De toezichtvisie
van de raad van toezicht, waarin de inzichten van de nieuwe

Daarnaast heeft de raad van toezicht goedkeuring verleend aan

Zorgbrede Governance Code en actuele maatschappelijke

een aantal (her)benoemingen van bestuursleden van de Stichting

opvattingen over de rol van toezicht zijn verwerkt, is

Vrienden van Lorna Wing en van de Stichting Elisabethfonds.

geactualiseerd. Daarbij is tevens gesproken over de omgang
tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en de

In oktober heeft de jaarlijkse studiedag voor de raad van toezicht

transparantie die hierbij nagestreefd wordt.

plaatsgevonden. Hierbij heeft – voor een deel met externe
sprekers – een strategische discussie plaatsgevonden over de

Tijdens iedere reguliere vergadering wordt door leden van het

koers en het meerjarenbeleidsplan op de onderdelen personeel

management of andere betrokkenen een inleiding gegeven over

en ICT/innovatie. Tevens vond onder externe begeleiding een

een bedrijfsonderdeel of thema, op grond waarvan nadere

herijking van de toezichtvisie plaats. ’s Middags hebben de leden

gedachtewisseling plaatsvindt met de raad van toezicht. In 2019

van de raad van toezicht in tweetallen gesprekken gevoerd met

waren dit CF&I, Vastgoed en Huisvesting, Mindfit, DG Connected

patiënten en behandelaren in de HIC Eerdelaan te Zwolle. Aan het

(Technologie brengt mensen dichter bij elkaar), Transfore, IA&S,

einde van de studiedag zijn de opgedane ervaringen plenair

Dimence en HRM&D. Ook heeft de geneesheer-directeur het

teruggekoppeld.

jaarverslag BOPZ in de vergadering toegelicht. De raad van
toezicht hecht veel waarde aan deze interessante en leerzame
ontmoetingen.

De toezichtvisie van de raad van toezicht,
waarin de inzichten van de nieuwe Zorgbrede
Governance Code en actuele maatschappelijke
opvattingen over de rol van toezicht zijn
verwerkt, is geactualiseerd.
10
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Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Deze commissie heeft als doel meer kwalitatieve onderwerpen
toe te voegen aan de dialoog tussen de raad van toezicht en raad
van bestuur. In het verslagjaar kwam de commissie vier keer
bijeen en hadden mevrouw Kamphuis (voorzitter) en de heer Van
Essen zitting in deze commissie. Namens de raad van bestuur
neemt mevrouw Van der Wal deel aan deze commissie.
Centrale ondernemingsraad en centrale cliëntenraad
Een delegatie van de raad van toezicht woont een keer per jaar
een vergadering bij van de raad van bestuur met de centrale
cliëntenraad (CCR) en met de centrale ondernemingsraad (COR).
Daarnaast wordt een keer per jaar een vergadering gehouden
tussen raad van toezicht en CCR/COR, waarbij de agenda in
overleg tussen beide wordt bepaald. De raad van bestuur is bij
deze vergadering aanwezig. Tijdens deze vergaderingen wordt in
Raad van bestuur weer compleet

ieder geval de samenwerking tussen de raad van bestuur en de

Na het vertrek van de heer E. Klunder per 1 oktober 2018 en de

medezeggenschap geëvalueerd.

benoeming van mevrouw H.I.C. van der Wal als voorzitter van de
raad van bestuur per diezelfde datum, is de procedure gestart

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

voor de werving van een lid van de raad van bestuur. Resultaat

van toezicht zit, heeft in het verslagjaar een aantal vergaderingen

hiervan was dat de raad van toezicht – na positieve adviezen van

van de ondernemingsraden van de afzonderlijke stichtingen/

de COR, de CCR en het directieteam – heeft besloten de heer M.C.

diensten bijgewoond.

Verheul per 1 mei 2019 te benoemen tot lid van de raad van
bestuur.

Gezien de problematiek waarmee de CCR in het verslagjaar te
maken had, heeft de raad van toezicht in 2019 uitgebreid

Presidium

aandacht gehad voor de cliëntmedezeggenschap en is de

Samen met de raad van bestuur bereidt het Presidium de

invulling van bovengenoemde overleggen dit jaar iets anders

vergaderingen van de raad van toezicht voor. Het Presidium

ingevuld. Mevrouw Kamphuis, die op de voorkeurszetel van de

bestond in 2019 uit de heer Boomkamp en de heer Bruggeman.

CCR in de raad van toezicht zit, heeft gedurende het jaar

Respectievelijk waren zij de voorzitter en de vicevoorzitter van de

regelmatig contact met de CCR gehad. Tevens is een delegatie

raad van toezicht.

van de RvT aanwezig geweest bij een gesprek met
vertegenwoordigers van de cliëntenraden om tot een nieuwe

Naast de reguliere vergaderingen voerde het Presidium een

invulling van de CCR te komen.

functioneringsgesprek met de voorzitter van de raad van bestuur.
Als voorbereiding op deze gesprekken zijn gesprekken gevoerd
met de centrale ondernemingsraad (COR), de centrale cliëntenraad

2.2 Evaluatie functioneren

(CCR) en een delegatie van de directie, met als doel inzicht te
krijgen in het functioneren van de raad van bestuur. Naast de

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren en

formele vergadermomenten heeft de voorzitter tevens informele

dat van de raad van bestuur. Op basis van deze evaluatie vindt

gesprekken gevoerd met de individuele leden van de raad van

een functioneringsgesprek plaats met de raad van bestuur. Na dit

bestuur en de individuele leden van de raad van toezicht.

gesprek evalueren beide organen het onderling functioneren.
Om zich op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen

Auditcommissie

nemen de leden van de raad van toezicht met enige regelmaat

De Auditcommissie bewaakt financiële en budgettaire zaken en

deel aan workshops en symposia. Jaarlijks wordt een dag

adviseert daarover aan de raad van toezicht. In dit verslagjaar

uitgetrokken om een bezoek te brengen aan een of meer

kwam de commissie zes keer bijeen en waren de heer Haringsma

locaties om een goede verbinding met de organisatie te krijgen.

(voorzitter) en mevrouw Kinket lid van de Auditcommissie.

Gedurende het verslagjaar zijn (delegaties van) de raad van

De accountant is twee keer per jaar aanwezig bij het overleg

toezicht aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten die binnen

van de Auditcommissie. Namens de raad van bestuur nam

de Dimence Groep zijn georganiseerd, zoals: de stakeholders

mevrouw Van der Wal en vanaf 1 mei de heer Verheul deel

bijeenkomst, de dag van Overvloed, de uitreiking van de Roos van

aan deze commissie.

Elisabeth, afscheidsbijeenkomsten.

Bestuursverslag 2019 Dimence Groep
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3. Profiel van
Dimence Groep
3.1

De structuur van de Dimence Groep

6. 	We zoeken actief de samenwerking en doen dit in
wisselende netwerken.

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in zeven
stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kan snel en
slagvaardig worden ingespeeld op de wensen en behoeften van

7. 	Wij vertrouwen op persoonlijk leiderschap en
vakmanschap.
8. We hebben meer invloed.

onze cliënten, verwijzers en financiers. De vier ondersteunende
diensten, CF&I, IA&S, HRM&D en V&H zijn ondergebracht in de
stichting Dimence Groep. Voor het organogram wordt verwezen

3.3 Kernwaarden

naar bijlage 1.
Wij geloven dat we in staat zijn om ‘mentale gezondheid te
bevorderen en dat te verbinden met de (specialistische) zorg en

3.2 Ambitie

welzijn die wij bieden’. Samen nemen we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid en hebben we de ambitie om een integrale,

We hebben de collectieve ambitie om de mentale gezondheid,

betekenisvolle bijdrage te leveren aan de mentale gezondheid

maatschappelijke participatie en het welzijn van de mensen in

van zoveel mogelijk mensen. Dat doen we vanuit gelijk

ons werkgebied te verbeteren. We werken samen binnen de

waardigheid, zakelijkheid, menselijkheid, met ambitie en plezier.

groep, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar

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

en versterken elkaar. Dit hebben we uitgewerkt in de volgende

voor iedereen bereikbaar en beschikbaar, zodat persoonlijke groei

acht ambities voor 2023:

kan ontstaan.

1. 	We gaan er voor dat de klanten en de samenleving

Gezondheidswinst is een belangrijk onderscheidend kenmerk

ons ervaren als betekenisvol.

voor de Dimence Groep en haar stichtingen. Door continu te

2. 	We gaan een ‘digitale revolutie’ ontketenen.

streven naar gezondheidswinst, door te participeren in

3. 	We delen onze kennis en middelen binnen en ver

netwerken en ketens en door meerwaarde te creëren,

buiten ons werkgebied.

levert de Dimence Groep een bijdrage aan het welbevinden

4. 	We kiezen voor ruimte om te innoveren.

van de maatschappij. Daarbij zijn de volgende drie kernwaarden

5. 	Onze corebusiness is mentale gezondheid.

van groot belang.

12
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Resultaatgerichtheid
Wij meten ons met de beste ggz-instellingen op het gebied van
kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onze hulpverlening en
onze cliënt- en medewerkerstevredenheid. De tevredenheid van
mensen vinden wij net zo belangrijk als hun ontwikkeling.
In de betekenis van herstel of genezen, maar ook van groei als
persoon, als professional en als organisatie.

3.4 Meerjarenperspectief
In 2019 is het Meerjarenperspectief geschreven voor de jaren
2020-2023. De lijnen in deze nota zijn uitgezet met inbreng
vanuit de medewerkers en de medezeggenschap en zijn terug
te vinden en concreet gemaakt in de jaarplannen van de
verschillende organisatieonderdelen. Uiteraard zijn de ambities
van de Dimence Groep hierin leidend evenals de keuzes die zijn
gemaakt op de perspectieven ‘cliënten, innovatie, personeel,
technologie, bedrijfsvoering en duurzaamheid’. Zie ook het
interview met de raad van bestuur op pagina 20 in het gedeelte
‘Verhalen en interviews’ als je dit document omdraait.

Gastvrijheid

3.5 Directieraad Dimence Groep

Wij richten onze zorg en werkomgeving in zoals wij zelf geholpen
en ontvangen willen worden. Wij staan open voor de wensen

De Directieraad Dimence Groep (DDG, voorheen TODG) heeft

van cliënten, familie, naastbetrokkenen en andere relaties en

vanwege de gezamenlijke ambitie de taak om de verbindingen

zijn toegankelijk en bereikbaar voor wie onze hulp nodig heeft.

uit te dragen, te ontwikkelen, te innoveren, van taal te voorzien,

Wij hebben een open houding en zijn toegewijd aan onze

vernieuwing mogelijk te maken en belemmeringen weg te

cliënten. Onze bejegening is oprecht, respectvol en hulpvaardig.

nemen. Het DDG stimuleert dat er slim gebruik wordt gemaakt
van elkaars mogelijkheden, vooruit wordt gekeken en kansen

Veiligheid

worden benut. Het DDG heeft een voorbeeldfunctie als het gaat

Bij de Dimence Groep streven wij naar een veilige omgeving

om het gezamenlijk verantwoordelijk zijn, zowel voor het geheel

waarin onze cliënten zich op hun gemak voelen en waarin wij

als voor de delen. Dat doen zij door de verantwoordelijkheid met

prettig werken. Veiligheid is vanzelfsprekend de basis van al ons

elkaar te delen, elkaar te helpen en feedback te geven waar

denken en doen. Risicomanagement en cliëntveiligheid zijn

nodig en elkaar successen te gunnen. Er wordt gestuurd op de

belangrijke aandachtspunten.

verbinding en het delen van onderliggende waarden (trouw,
nieuwsgierig, trots, gelijkwaardig en open).

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

Bestuursverslag 2019 Dimence Groep
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De tevredenheid van mensen vinden wij net
zo belangrijk als hun ontwikkeling.

3.6 Medezeggenschaps- en adviesorganen

Vakgroepen
Binnen de Dimence Groep zijn vijf vakgroepen actief: Verpleging &

Diverse medezeggenschapsorganen zijn ingesteld die de raad van

Verzorging, Vaktherapie & Vakbegeleiding, Psychologen, de

bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven.

Medische Vakgroep en de vakgroep Ervaringsdeskundigen. Waar
de ondernemingsraad en de cliëntenraad een in de statuten van

Cliëntenraad

de Dimence Groep formeel vastgelegd adviesrecht en recht van

Elke stichting heeft een cliëntenraad. De algemene, Dimence

enquête hebben (WOR en WMCZ), hebben de vakgroepen een

Groep brede, belangen van cliënten worden behartigd door de

meer informele adviserende functie.

centrale cliëntenraad. In 2019 zijn diverse adviezen uitgebracht
zowel centraal als decentraal. De raden maken een jaarverslag

Intern toezicht

waarin de wijze en frequentie van vergaderen opgenomen wordt,

Op basis van de statuten van de Dimence Groep wordt het

de onderwerpen waarover is gesproken en advies is uitgebracht

intern toezicht gevoerd aan de hand van een reglement raad

en de eventuele wijzigingen in de samenstelling van de raden.

van toezicht en een reglement raad van bestuur.

In 2019 is de discussie gevoerd over de samenstelling en

In overeenstemming met de Zorgbrede Governance Code zijn

werkwijze van de centrale cliëntenraad en is besloten een extern

deze regelingen opgesteld.

bureau een advies te laten uitbrengen. Daarvoor is een aantal

In deze reglementen zijn aspecten toegelicht op het gebied van

cliënten, cliëntenraden en directeuren geïnterviewd. Totdat de

benoeming, samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

transitie binnen de cliëntmedezeggenschap is vormgegeven,

en informatievoorziening (hierop is een goedgekeurd en

werden lopende zaken in 2019 door de vier afzonderlijke

vastgesteld informatieprotocol van toepassing). Beide

stichtingsraden opgepakt.

reglementen zijn vastgesteld en goedgekeurd door de raad van
toezicht. In de afspraken is onder meer vastgelegd hoe de

Ondernemingsraad

Dimence Groep zorgdraagt voor goed bestuur, goed toezicht en

De ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschaps

adequate verantwoording in de gezondheidszorg. Er is sprake

orgaan van en voor medewerkers binnen de Dimence Groep.

van een (goedgekeurd en vastgesteld) informatieprotocol.

Iedere stichting heeft haar eigen ondernemingsraad.
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.

Bestuursverslag 2019 Dimence Groep
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4. Kerngegevens
over 2019
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 patiënten van de
Dimence Groep. Hierbij is de financieringsstroom opgesplitst naar
het type zorg dat is verleend. De toename van het totaal aantal
cliënten wordt volledig veroorzaakt door de gerealiseerde groei in
de Basis GGZ. De verdere ambulantisering van de zorg zien we
terug in een daling van de WLZ en LGGZ (langdurige klinische
zorg) en toename van de DBC (SGGZ) en Basis GGZ.

Aantal cliënten in de zorg
ZVW

2019

2018

DBC

14.964

14.929

Basis GGZ

13.067

11.653

139

157

3.729

3.789

WMO

87

82

DBBC

807

888

90

85

270

272

33.153

31.855

LGGZ

Deze werkzaamheden worden voornamelijk gefinancierd vanuit
de zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en Ministerie van

Gemeenten

Justitie en Veiligheid. De maatschappelijke dienstverlening en
welzijnsactiviteiten worden gefinancierd vanuit de WMO en vanuit
subsidies.

Justitie
Zorgkantoor
Totaal
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Jeugdhulp overig

FBW-ZZP
WLZ

4.2 Aantal bezette bedden

4.4 	Unieke casussen maatschappelijk
werk en welzijn

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal aantal bezette
bedden. Het totaal aantal bezette bedden in 2019 neemt iets af

In onderstaande tabel wordt het aantal unieke casussen

ten opzichte van 2018, mede vanwege de bovengenoemde

weergegeven voor het maatschappelijk werk en de

ambulantisering. De stijging van de Justitie bedden is met name

welzijnsactiviteiten. Er is op bijna alle vlakken sprake van een

op het gebied van forensisch beschermd wonen (FBW) en is een

toename in de aantallen. De toename van de contacten sociale

combinatie van extra capaciteit en sturing op de benutting van

raadslieden komt enerzijds doordat zij bij steeds meer sociale

deze capaciteit.

wijkteams zijn aangesloten. Daarnaast wordt de hulp- en
dienstverlening steeds intensiever door de toename van de

Aantal bezette bedden

2019

2018

ZVW

283

297

WLZ

241

239

Forensische zorg

82

75

WMO

3

4

Jeugdwet

6

6

RZA

1

0

Overige Financiers

9

13

626

634

Totaal

problematiek.
Aantallen
unieke casussen

Gedurende
2018

Gedurende
2019

Welzijn

Cliënten per
31/12/2018

Cliënten per
31/12/2019

4.352

4.932

192

249

2.216

2.117

Maatschappelijke
Dienstverlening
• Sociaal raadslieden

9.526

10.285

(contacten)

• Dagbesteding
• Algemeen
Maatschappelijk
Werk

4.3 BOPZ-cijfers
De Wet Bijzondere Opname psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

4.5 Cliënttevredenheid

beschermt de rechten van patiënten die te maken krijgen met
dwang in de zorg. Een belangrijk uitgangspunt bij gedwongen

Binnen Dimence Groep worden een aantal tevredenheidsmetingen

opnamen is het afwenden van gevaar voor de personen zelf,

uitgevoerd. In 2019 en 2018 zijn de tevredenheidscijfers als volgt.

anderen of de omgeving.
Sinds januari 2012 is het bijhouden van een Argus registratie

Cliënttevredenheidcijfers per stichting

2019

2018

Stichting Dimence

7,7

7,6

Stichting de Kern - maatsch. werk

8,0

8,3

perkende interventies) en nood- en dwangmedicatie (gedwongen

Stichting de Kern - sociale raadlieden

8,9

8,9

medicatie). Bij de weergave van de cijfers is geen onderscheid

Stichting Transfore

8,3

8,2

tussen nood (acuut) of dwang (volgens behandelplan) gemaakt.

Stichting Mindfit

8,4

8,3

Stichting Jeugd GGZ

7,6

7,4

verplicht voor ggz-aanbieders.
In dit systeem worden alle dwang- en noodmaatregelen
gerapporteerd. Dit betreffen cijfers over separatie (vrijheidsbe

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de cijfers 2019 en
2018. Een incidentie omvat veelal meerdere (kortdurende)
episodes. In 2019 werd iets minder vaak gesepareerd als in 2018.
Bij een iets hoger gemiddelde valt de mediaan in 2019 een stuk
hoger uit. Dit wil zeggen dat er in 2019 een aantal patiënten
waren die verantwoordelijk waren voor een hoger gemiddelde.

Dwang- en noodmaatregelen
Aantal incidenties
Aantal episodes
Totale duur in uren van de episodes
Gem. duur in uren episodes
Mediaan

2019

2018

387

397

1.890

1.979

24.523

22.997

13,0

11,6

7,9

3,5
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5. Duurzaamheid
Evenals voorgaande jaren zet de Dimence
Groep zich in op maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De werkgroep
MVO vormt de verbindende schakel
tussen de stichtingen en behoudt zo
de balans tussen de 3 P’s: People,
Planet en Profit. Het MVO is eveneens
onderwerp van gesprek in vergaderingen
van de raad van bestuur en de raad
van toezicht.

wordt iedere medewerker aan het begin van zijn of haar loopbaan
bij de Dimence Groep uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst
waar persoonlijk kennis wordt gemaakt met een grote variëteit
aan kenmerken van werken bij de Dimence Groep, waaronder een
gezamenlijke lunch met onze beide bestuurders.
Vitaliteit en werkplezier
Ook in 2019 is weer door veel medewerkers en teams gebruik
gemaakt van het trainings- en coachingsaanbod vanuit onze
afdeling Vitaliteit en Mobiliteit om te werken aan meer
gezondheid en plezier op de werkplek. De werkdruk wordt soms
als hoog ervaren waardoor het noodzakelijk blijft hier aandacht
aan te besteden.
Vanuit onze visie op vitaliteit is er een start gemaakt met de

5.1

People

eerste ideeën en acties om toe te werken naar een Rookvrije ggz.
Na tekening van het Nationaal preventieakkoord door GGZ

Introductie van nieuwe medewerkers in de organisatie

Nederland hebben wij hiervoor onze plannen ontwikkeld en is de

In de introductieperiode is het voor een startende medewerker

eerste Stoppen met roken training aangeboden aan medewerkers.

belangrijk om de voor het werk relevante informatie te krijgen.
Een goede introductie geeft de medewerker een inhoudelijke

Inclusief werkgeverschap

basis en bovendien wordt een fundament gelegd voor de

Binnen de Dimence Groep wordt werk gemaakt van werk.

binding met de organisatie. Voor een goede startperiode is

Niet alleen omdat werk de mentale gezondheid van onze

een introductie E-module ontwikkeld voor iedere startende

cliënten versterkt maar ook om alle mensen met een afstand

medewerker. Deze module geeft duidelijkheid over alle onderdelen

tot de arbeidsmarkt weer te kunnen laten meedoen op deze

van de Dimence Groep en laat de medewerker kennis maken met

arbeidsmarkt. Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar

de gedragscode en kernwaarden van de organisatie. Tot slot

vermogen mee te doen in de maatschappij. De Dimence Groep is

18
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een zorg- en welzijnsorganisatie én heeft als een van de grootste
werkgevers in het werkgebied een belangrijke rol in het thema
werk maken van werk. Wij streven er dan ook naar om als
inclusieve arbeidsorganisatie mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werk te bieden naar eigen vermogen én daarmee
kansen op (betaald) werk te vergroten.
De samenwerking met gemeenten is hierbij van groot belang.
Een van onze contractverplichtingen met deze gemeenten is
Social Return on Investment.
Voor 2019 hebben wij hieraan voldaan door cliënten in te zetten
op diverse werkplekken, werk en werkervaringsplekken aan te
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar
ook door BBL leerlingen te faciliteren met leerwerkplekken.

Vanuit onze visie op
vitaliteit is er een start
gemaakt met de eerste
ideeën en acties om toe
te werken naar een
Rookvrije ggz.

In 2020 wil de Dimence Groep ‘Inclusief werkgeverschap’ verder
ontwikkelen en zichtbaar maken. We streven onder andere naar
meer diverse werkplekken waar mensen met een afstand tot de

maatregelen vastgelegd die moeten worden behaald. Wij doen

arbeidsmarkt en onze cliënten ingezet kunnen worden.

dit met onze partners binnen Volante (zie www.volante.nl) en
wisselen onderling kennis en ervaringen uit. Samen maken we ons

Talentontwikkeling

sterk voor een gezonde toekomst door de klimaataanpak, circulair

Er is veel diversiteit in talent binnen de Dimence Groep.

werken, schoon water en een gezonde leef- en verblijfsomgeving.

Van psychiater tot digicoach, van vakspecialist tot ambulant
begeleider, allemaal hebben we vanuit onze professionele rol

Ecologische voetafdruk

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

Onze mobiliteit is in 2019 in kaart gebracht met een

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

mobiliteitsscan. Het aantal kilometers dat de medewerkers,

ondersteunt deze talentontwikkeling proactief door leeraanbod

stagiairs, vrijwilligers en leerlingen rijden is circa 25 miljoen

actueel en op maat aan te bieden, zodat professionele identiteit

op jaarbasis, wat een CO2 uitstoot betekent van 5.410 ton.

en digitale vaardigheden van onze medewerkers worden

Voor dienstreizen is in 2019 begonnen met een pilot met

gestimuleerd en gefaciliteerd. We hebben zorg voor onze

(elektrische) dienstfietsen, om de korte afstanden CO2 neutraal

toekomstige collega’s: de leerlingen, stagiaires en zij-instromers

te kunnen verrijden.

en bieden in samenwerking met hogescholen en ROC’s passende
leer- en werkplekken aan. Vanaf 2020 focussen we onze

Er is voldoende draagvlak om verder te gaan met ideeën om

leeractiviteiten op professionele identiteit en organisatie

de CO2 mobiliteit terug te dringen. Dat varieert van elektrische

ontwikkeling. Daarbij horen inherent ook de thema’s vitaliteit en

dienstauto’s, Ov-jaarkaarten, thuiswerken en digitaal vergaderen

binden en boeien van medewerkers. Vanuit het netwerk aan

tot carpoolen. In 2020 worden voorstellen in beleid gegoten.

leermogelijkheden bieden we medewerkers de kans hun talent
te gebruiken voor vernieuwing in professionele identiteit en
omarmen van technologie.

5.3 Digitalisering
In 2019 is de beweging DG Connected, een beweging om ‘door de

5.2 Planet en duurzaamheid

inzet van technologie mensen dichter bij elkaar te brengen’ verder
doorgezet. Samen met diverse interne, maar ook externe

Duurzaamheid gaat over gebruik van energie zoals led verlichting,

netwerken, wordt vorm gegeven aan de inbedding van meer

hoog rendement verwarming en zonnepanelen, maar duurzaam

technologie in de dagelijkse praktijk. Dit doen we door samen te

heid gaat over veel meer dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over

leren, te ontdekken en te groeien. We willen van toepassing en

duurzaam inkopen, verminderen van watergebruik, zorgen voor zo

opschaling van digitale mogelijkheden uiteindelijk naar 100%

min mogelijk afval, het scheiden van afval en over hoe wij en

digitale zorg bij een beperkt aantal organisatie onderdelen. Het

onze klanten elke dag naar het werk gaan. Het uiteindelijke doel

investeren in technologie en digitalisering is van essentieel belang

is om onze CO2 productie zo klein mogelijk te laten worden.

voor de continuïteit van onze zorgverlening. Daarom investeren we

In oktober heeft Dimence Groep met alle collega instellingen in

de komende jaren volop in de digitale vaardigheid van onze

de zorg de Green Deal Zorg 2.0 getekend. In de Greendeal zijn

medewerkers.
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6. Innovatie
Wij willen de beste zorg en welzijn voor
onze klanten zodat zij meer grip en
controle krijgen op hun gezondheid.
Wij willen onze toegang tot zorg en
welzijn laagdrempeliger en meer digitaal
maken om zo zorg en welzijn op maat
te leveren.

de (toekomstige) klant. Technologische tools kunnen ondersteunen
bij persoonlijke wensen van de klant. Wij omarmen deze
ontwikkeling en willen daar actief in participeren.
Kwaliteit en transparantie
In 2023 is onze zorg en welzijn nog steeds de beste zorg en
welzijn, met openheid over hoe deze zorg en welzijn tot stand
is gekomen en wat er eventueel verbeterd kan worden.
Ontwikkelingen als uitkomstmaten en gebruik van Big Data
bieden kansen. Daarnaast kan de kwaliteit van zorg en welzijn
door de inzet van technologie echt verbeteren. De Dimence Groep

Dimence Groep heeft haar (digitale) ambities tot 2023 als

denkt actief mee in deze ontwikkelingen.

volgt verwoord:
Preventie
Power voor de klant

De focus verschuift van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en

In 2023 bepaalt de klant veel meer zelf hoe zijn/haar zorg

gedrag’. We benutten krachten van mensen zodat behandeling

of welzijn eruitziet en gebruikt hij/zij zelfmanagement tools.

of ondersteuning niet nodig is of zo vroeg mogelijk ingezet kan

Wij willen de klant daarbij helpen.

worden. In 2023 werken we dan ook vooral aan de gezondheid
van onze (toekomstige) klanten. Technologische tools kunnen hier

Persoonlijke zorg
In 2023 is onze zorg en welzijn nóg persoonlijker afgestemd
(toegankelijk en snel) om zo aan te sluiten bij de wensen van
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helpend in zijn.

zorg en welzijn op de eerste plaats staat. Pas wanneer dit niet
mogelijk is, worden face-to face zorg of interventies geboden.
Uiteraard met nuancering voor typen zorg en ondersteuning.
Samen met externen
We gaan met enthousiaste interne en externe stakeholders
samenwerken om onze ambities verder vorm te geven en in
beweging te komen. Kleine stapjes zetten, verkennen, realiseren
en leren. Enkele interne organisatiestructuren zoals we die nu
kennen, laten we los en we gaan meer samenwerken in hybride
netwerken. Aan de hand van thema’s uit deze visie (en/of
voortvloeiend uit deze visie) gaan we met interne en externe
stakeholders de ontwikkeling en ontdekking aan.
Prioriteiten in 2019
In 2019 zijn we gestart met drie prioriteiten:
1.	Toename gebruik e-health, het cliëntenportaal en
digitaal medicatie voorschrijven. Dit doen we onder
andere door mee te doen aan het VIPP programma
(Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt
en Professional) waarvoor eind 2019 een ‘aanjager
e-health’ is aangesteld.
2.	Investeren in digitale vaardigheden, het aanstellen
van digicoaches. We maken daarbij gebruik van
hetgeen ontwikkeld is binnen ‘s Heeren Loo Groep
(www.digivaardigindezorg.nl).
3.	We ontwikkelen een digitale klantreis voor

6.1

Bewegingen

alle stichtingen binnen Dimence Groep.
4.	Bij Dimence is, in samenwerking met Mindfit,

Hybride netwerken

een digitaal team in ontwikkeling.

Om onze ambities waar te maken gaan we een aantal
bewegingen op gang brengen.
Een omgeving creëren waarin innoveren op grote en kleine
schaal de standaard is. Vanuit nieuwsgierigheid samen met
klanten elke dag met technologie de zorg en welzijn verbeteren,
is wat we mogelijk willen maken. We willen enthousiaste
(groepen) mensen uitnodigen om aan de slag te gaan om
de mogelijkheden van technologie volop te gaan benutten.
Vanuit de Dimence Groep willen we dit ondersteunen met hybride
netwerken rondom digitale thema’s. Ook binnen de stichtingen
zijn er allerlei initiatieven die de komende jaren nog verder zullen
toenemen.
Vernieuwing in processen

De focus verschuift
van ‘ziekte en zorg’
naar ‘gezondheid
en gedrag’.

We gaan voor een herontwerp van bestaande processen zodat
digitale toepassingen gemakkelijk ingevoegd kunnen worden.
We kiezen voor een andere mindset, om zo ruimte te creëren voor
vernieuwing in onze processen. We stellen voor 2023 dat in onze
organisatie ambulante virtuele, blended, toegankelijke digitale
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7. Opleiding
Opleiden is een van de kerntaken
van de Dimence Groep. In het cluster
specialistische opleidingen werken
de A-opleiding (psychiater), de
P-opleiding (gezondheidszorg
psycholoog, psychotherapeut, klinisch
psycholoog) en de VS-opleiding
(verpleegkundig specialist) samen
om professionals optimaal voor te
bereiden op hun toekomstige taak.

Daarnaast zijn per opleiding de volgende zaken aan de
orde geweest:

7.1

Verpleegkundig Specialist GGZ-opleiding

Het aantal opleidelingen is een gelijkmatig aantal ten
•	
opzichte van de voorgaande jaren. Gemiddeld zijn er zo’n
22 mensen in opleiding tot Verpleegkundig Specialist ggz.
Er zijn in 2019 een nieuw beroepsprofiel voor de
•	
Verpleegkundig Specialist en een aangepast curriculum
voor de 3-jarige VS ggz vastgesteld. De nadruk in het
praktijkonderwijs is vakmanschap. Nieuwe bevoegdheden
worden ingevuld, daar waar het doelmatig en doeltreffend
is en waar de taakherschikking bijdraagt aan kwaliteit van
zorg of het efficiënt inrichten van zorgprocessen (denk aan

Veranderingen in de gezondheidszorg vragen om andere
competenties. Deze veranderingen vinden op dit moment plaats

farmacotherapie en somatische zorg).
Extra inzet op crisisvaardigheden mede door inzet van
•	
de nieuwe Wvggz.

en zullen naar verwachting ook in de toekomst hun stempel
zetten op het takenpakket en de vereiste competenties van de

Wij hebben eraan gewerkt om alumni maximaal bij het
•	
onderwijs te betrekken, zodat zij meegenomen worden

professional. Het afgelopen jaar hebben onze opleidingen in het

in het leren.

teken gestaan van het onderwerp samenwerking. Om die reden is
de opening van het academisch jaar gezamenlijk vormgegeven.

•

	
We hebben stappen gemaakt om de verpleegkundige

Samenwerking was ook het thema van deze bijeenkomst.

onderzoekslijn te versterken. De nadruk van het onderzoek

Verschillen tussen beroepsgroepen en vooroordelen werden

van de VIOS ligt op toegepast onderzoek naar

verkend en op ludieke wijze in beeld gebracht door opleidelingen

verpleegkundige interventies, met als focus

en vervolgens nader uitgewerkt.

zelfmanagement.
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7.2

A-opleiding

De instroom voor de opleiding tot psychiater is voor de
•	

7.3

P-opleiding

Het aantal opleidelingen blijft toenemen. Gemiddeld zijn
•	

Dimence Groep vastgesteld op vijf. In 2019 hebben we,

er zo’n 65 mensen in opleiding. Een deel van de toename

door een herverdeling van instroomplaatsen in de

hangt samen met de overstap van opleidelingen vanuit

opleidingsregio, een extra aios kunnen aannemen.

andere organisaties naar de Dimence Groep. Het borgen

In totaal zijn er bij de Dimence Groep ongeveer 22 aios

van voldoende werkbegeleiders en supervisors is een

in opleiding.

•

	
Er is een begin gemaakt met de introductie van het

kwestie die voortdurende aandacht vraagt.

•

	
Ook de vraag vanuit andere praktijkinstellingen naar

nieuwe opleidingsplan, dat in het voorjaar van 2020 in

samenwerking en detacheringsmogelijkheden neemt toe.

werking treedt. Kenmerkend daarvoor zijn de ontwikkeling

Vanuit Dimence Groep worden bijeenkomsten

van twee nieuwe leerlijnen, naast het (traditionele)

georganiseerd met andere praktijkinstellingen om te

competentiegerichte opleiden: een leerlijn context en

komen tot meer structurele samenwerkingsverbanden.

consultatie; en een leerlijn professionele ontwikkeling.

Naast de meeloopdagen met verschillende
•	

Beide nieuwe leerlijnen sluiten uitstekend aan bij het

bedrijfsonderdelen is een start gemaakt met ‘cross-over

profiel dat de opleiding in onze instelling kenmerkt.

leren’ waarbij een opleideling een deel van de opleiding

•

	
Een volgende ontwikkeling is de introductie van een

bij een andere leeftijdsgroep (kinderen & jeugd c.q.

nieuwe wijze van visiteren vanaf begin 2020. De kern
daarvan is dat de Registratiecommissie Geneeskundig

volwassenen en ouderen) invult.

•

	
Deelname aan Plan Connectie, een pilot van RCSW/RU

Specialisten (RGS) op een wat algemener niveau toezicht

is gecontinueerd. Daarnaast wordt op landelijk niveau

wil gaan houden, namelijk door zich te richten op de

meegewerkt aan het bevorderen van een snellere

kwaliteit en effectiviteit van de Plan-Do-Check-Act (PDCA)

aansluiting van de GZ-opleiding op de master-opleiding.

cyclus van regionaal met elkaar samenwerkende
instellingen. Concreet houdt dit in dat er een vorm
van onderlinge kwaliteitstoetsing zal moeten gaan

Opleiding

Gestart in
2019

Opleiding
afgerond in 2019

Psychiater

6

4

GZ-psycholoog

13

13

aandacht vragen. Door meer zichtbaarheid in de opleiding

Psychotherapeut

2

1

tot arts en door nog beter te laten zien wat we doen

Klinisch psycholoog

5

6

(in onderwijsactiviteiten, maatschappelijke projecten etc.)

Verpleegkundig specialist

4 3-jarig

4 3-jarig

plaatsvinden tussen regionaal met elkaar samenwerkende
instellingen.
Ook blijft de arbeidsmarktproblematiek onze voortdurende
•	

verwachten we meer mensen te kunnen interesseren voor

2 2-jarig

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

1.
2.
3.
4.

gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement;
preventie en levensloop;
positieve gezondheid;
gezondheidstechnologie.

8.3 Aansluiting wetenschap en praktijk

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

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, cliënten,
ervaringsdeskundigen en de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
(CWO) aangaande de ontwikkeling van bovengenoemde lijnen. Daarbij
wordt gestreefd naar een goede aansluiting tussen wetenschap en
praktijk. Deze verbinding maakt dat onderzoek zich beter kan richten
op klinisch relevante vragen, en maakt resultaten van het onderzoek
ook bruikbaar en toepasbaar in de klinische praktijk. Komend jaar zal
er vanuit de CWO een adviesrapport worden opgesteld over de wijze
waarop deze onderzoekslijnen verder tot bloei kunnen komen.

8.1

8.4 Promoties

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de Dimence
Groep beoordeelt, initieert (mede), faciliteert en coördineert
wetenschappelijk onderzoek voor en door medewerkers. Daarnaast
adviseert zij de raad van bestuur over het onderzoeksbeleid binnen
de Dimence Groep. Momenteel bestaat de commissie uit 18 leden,
vertegenwoordigers van de diverse onderdelen van de Dimence
Groep, cliënten en ervaringsdeskundigen. De CWO is afgelopen
jaar verder aangevuld met een deelnemer vanuit de Divisie Jeugd
en Welzijn. Verder werkt de Dimence Groep samen met het Rob
Giel Onderzoekscentrum (RGOc), de Universiteit Twente, Radboud
Universiteit Nijmegen, het Leo Kannerhuis en de Vrije Universiteit
te Amsterdam.

8.2 Waardengeoriënteerde zorg
Het overkoepelende thema van het wetenschappelijk onderzoek
binnen de Dimence Groep is: ‘waardengeoriënteerde zorg’.
Daarbinnen geven onderstaande onderzoekslijnen verdere focus:
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Ieder jaar wordt er een ‘call’ voor promoties uitgezet. Onderzoekers
die willen promoveren, kunnen zich hierop inschrijven. Doorgaans is
er jaarlijks plek voor twee promovendi, en deze plekken worden ook
elk jaar vervuld. Er vindt een selectieprocedure plaats. De gekozen
kandidaten worden financieel ondersteund en gefaciliteerd om
promotieonderzoek te doen.
In 2019 is Josephine Lenssen gepromoveerd aan de VU Amsterdam
met haar proefschrift getiteld: ‘The eccentric manners of explanatory
models: Towards an account of perspectival mosaic unity in
psychiatry’. Verder waren er 16 promovendi bezig met hun onderzoek
en zijn 24 medewerkers onderzoeken gestart in het kader van een
opleiding. De meeste onderzoekers zijn in opleiding tot specialist.
Daarnaast waren er 24 onderzoekers bezig met overig onderzoek
en/of onderzoek in het kader van een externe samenwerking
(waarvan 10 promotie onderzoeken). Regelmatig worden onderzoeken
gepresenteerd op (inter-)nationale congressen. Alle onderzoeken die
plaatsvinden in de Dimence Groep alsmede de publicaties die hieruit
zijn voortgekomen, zijn terug te vinden op de website van de Dimence
Groep: https://www.dimencegroep.nl/onderzoek/

9. Interne
beheersing
Ter ondersteuning van de raad van bestuur
(RvB) en het management in het behalen
van de doelstellingen van de organisatie
bestaat de planning & controlcyclus (P&Ccyclus) en worden audits op verschillende
bedrijfsonderdelen uitgevoerd.

Het afgelopen jaar is de planning & controlcyclus verder verrijkt
met het opstellen en uitwerken van een meerjarenperspectief
en financiële meerjarenraming. Het komend jaar staat het verder
ontwikkelen van het financieel beleid hoog op de agenda, evenals
het optimaliseren van de planning & controlcyclus als geheel.
De Dimence Groep beschikt over een DataWareHouse met een groot
aantal sturingsvariabelen. Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt
en geeft directies, managers en teamleiders specifieke, gerichte en
actuele sturingsinformatie.

9.1

Planning & controlcyclus

9.2 Audits

Bij de directies en het management ligt de verantwoordelijkheid
om binnen de gestelde kaders te werken. Vanaf juni start jaarlijks

Bedrijfsonderdelen actief in zowel zorg als ondersteuning worden

het begrotingsproces, waarbij de kaders worden vertaald in de

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

begrotingen en plannen van de verschillende organisatieniveaus

voorwaarden, normconformiteit en effectiviteit in de praktijk. Daarmee

(stichtingen, diensten, divisies, afdelingen en teams).

worden tevens het kwaliteitsbewustzijn en de verbetercyclus binnen
de organisatie bevorderd en gestimuleerd. De bevindingen, aanbe

De dienst CF&I verzorgt vervolgens de periodieke

velingen en verbeteracties uit de audits 2019 zijn gerapporteerd en

managementinformatie. Deze informatie vormt een essentieel

besproken met de raad van bestuur en directies. Concrete verbeter

onderdeel van de beleidscyclus. De resultaten worden maandelijks

punten worden opgenomen in het digitale integrale risicomanage

gerapporteerd aan de RvB, directies, management en teams.

mentsysteem (DIRS). Hiermee wordt de lijnorganisatie ondersteund

Directies en management verantwoorden zich op basis van deze

in het maken van meer geïntegreerde analyses van bronoorzaken

informatie aan de raad van bestuur. Daarnaast wordt de rapportage

en het oplossen hiervan. Hiermee streven we naar een verdere

op groepsniveau verstrekt aan de raad van toezicht en de

verhoging van kwaliteit, veiligheid, zorg- en dienstverlening en

Auditcommissie.

bedrijfsvoering.
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9.3 Informatiebeveiliging en AVG

9.4 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Aantoonbaar voldoen aan relevante wet- en regelgeving op dit

Op basis van een afgestemd jaarplan met de raad van bestuur

gebied is geen afvinklijst, maar een continu proces. Het vereist

en directies zijn door auditoren van de dienst Control, Financiën

structurele borging van het onderwerp, herhaling, hobbels nemen,

en Informatievoorziening (CF&I) interne audits uitgevoerd op

er daadwerkelijk mee bezig zijn. Zo was er het afgelopen jaar

thema’s als informatieveiligheid, dossiervoering, toepassing

onder andere aandacht voor de uitspraak van het Regionaal

zorgvisie, suïcidepreventie, aanmeldproces Basis GGZ, toepassing

Tuchtcollege inzake het gebruik van historische zorggegevens,

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, omgaan

zijn privacy en informatieveiligheid opgenomen in de standaard

met grensoverschrijdend gedrag, verplichte scholing en

aanpak van projecten, is tijdens de voorbereiding van de Wet

farmaceutische zorg.

verplichte ggz (Wvggz) aandacht geweest voor informatie
veiligheid en privacy en heeft het onderwerp ook de aandacht

Ook in 2019 heeft een externe onafhankelijke toetsing van het

gehad bij de inzet van e-health.

managementsysteem van de Dimence Groep plaatsgevonden.
Certificerende instelling DEKRA heeft een geïntegreerde toetsing

Adequate informatiebeveiliging is noodzakelijk om de privacy,

uitgevoerd op zowel de kwaliteitsnorm (HKZ) als informatie

de stabiliteit en continuïteit van de digitale dienstverlening te

veiligheidsnorm (NEN 7510). Hiermee wordt zowel de expertise

kunnen blijven garanderen. Blijvende aandacht op het doorvoeren

van de auditoren zoveel mogelijk benut als de belasting van

van (technische) maatregelen is van groot belang. Het afgelopen

certificatie voor de Dimence Groep als geheel geminimaliseerd.

jaar is op het gebied van informatiebeveiliging dan ook aandacht

Dit heeft geresulteerd in een positieve audit van het manage

besteed aan belangrijke onderwerpen als ICT-continuïteit,

mentsysteem voor het lopende HKZ certificaat voor ggz en

het gebruik van Meer Factor Authenticatie voor toegang tot

Maatschappelijk Werk en een goed geslaagde verplichte overgang

gevoelige informatie en het borgen van het onderwerp bij

van het NEN7510 certificaat naar de verschenen nieuwe versie van

nieuwe ontwikkelingen. Op privacy gebied is daarnaast aandacht

deze norm.

geweest voor werkprocessen die persoonsgegevens bevatten;
daarbij is gekeken naar logging, het verminderen van uitvragen

Ook in onze instelling zijn diverse interne afspraken schriftelijk

van gegevens en het gebruiken van controlevragen voor het

vastgelegd in een handboek. Dit jaar is er op diverse plaatsen

doen van meldingen.

extra aandacht gegeven aan het actueel houden van deze
afspraken. Ook wordt er intensief gewerkt aan een meer

Het privacy- en informatiebeveiligingsbewustzijn heeft

eigentijds systeem om deze documenten te publiceren en

het afgelopen jaar ook weer de nodige aandacht gekregen.

toegankelijk te maken voor medewerkers. Bijvoorbeeld door

Ditmaal door middel van een privacy & security quiz,

een modernere zoekmachine die ook handboek en intranet

phishing mails en waarschuwingen voor actuele informatie

domein verbindt.

beveiligingsissues. Gesteld kan worden dat het bewustzijn
weer verder is toegenomen bij zowel de medewerkers, alsook
bij cliënten, getuige een toename van het aantal vragen en
meldingen van zowel medewerkers als cliënten op dit gebied.

Adequate informatiebeveiliging is
noodzakelijk om de privacy, de stabiliteit
en continuïteit van de digitale dienstverlening
te kunnen blijven garanderen.
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9.5 Internal Audit

9.6 Risicomanagement

In opdracht van de raad van bestuur voert Internal Audit audits

Het risicomanagementbeleid is beschreven in het Handboek

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

Dimence Groep. De stichtingen dragen, binnen vastgestelde

externe verantwoording. Vanuit een derdelijns rol toetst

kaders, verantwoordelijkheid voor hun risicomanagementbeleid,

Internal Audit jaarlijks de interne beheersing op het proces van

maar de leden van de raad van bestuur zijn eindverantwoordelijk

productieregistratie en -declaratie (zie kader). Er wordt gekeken

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

of voldoende maatregelen zijn getroffen om compliant te werken,

Groep als de overige stichtingen. Binnen het bestuursbureau

een selectie van deze maatregelen wordt getoetst, (sub)

houden de bestuurssecretaris en een beleidsadviseur/centrale

processen worden beoordeeld en er wordt geadviseerd over

risicocoördinator zich bezig met risicomanagement. Bij de meeste

risicomanagement. Deze werkzaamheden worden tevens

stichtingen werken decentrale risicocoördinatoren. Daarnaast

gebruikt voor de externe verantwoording (jaarrekening en

hebben soms nog andere medewerkers taken in het decentrale

Horizontaal Toezicht).

risicomanagement. Er wordt nauw samengewerkt met de
medewerkers van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).

Voor het vierde jaar op een rij wordt de Zorgverzekeringswet

De overkoepelende overlegvorm op het gebied van

(ZvW) verantwoord op basis van Horizontaal Toezicht (HT).

risicomanagement is het Platform Veiligheid en Gezondheid,

Inmiddels is de Dimence Groep niet meer de enige zorginstelling

waarin beleidsvoorbereidend en beleidsvormend werk wordt

die werkt met HT. In 2019 is de overgang naar Horizontaal

verricht en waar de professionaliteit wordt versterkt op het

Toezicht sectorbreed ingezet. De landelijke producten,

gebied van veiligheid en gezondheid. In dit platform worden

in gezamenlijkheid door zorgaanbieders en -verzekeraars

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

opgesteld, zijn gepubliceerd en ook andere aanbieders maken

(RI&E) en Veilig Incident Meldingen (VIM)), vindt uitwisseling

de stap naar verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht.

plaats van visies, ontwikkelingen, initiatieven, problemen en

Ook de Dimence Groep heeft in 2019 de overstap gemaakt naar

oplossingen en worden zaken in gezamenlijkheid opgepakt.

het landelijke model (toepassing vanaf 2020).
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 vindt regulier
Three lines of defence

verslaglegging plaats. Jaarlijks vindt een review plaats door een

De inrichting van het Three Lines of Defense model

externe partij op de verzekeringsportefeuille. Tussentijdse

zorgt voor een goede beheersing van het

wijzigingen worden afgestemd waardoor de verzekerings

productieregistratie en -declaratieproces.

portefeuille in lijn is met het risicoprofiel van de Dimence Groep.
De portefeuille is qua samenstelling vergelijkbaar met die van

•

	
De eerste linie (het primair proces) heeft het
risico-eigenaarschap en de verantwoordelijkheid

andere instellingen met het risicoprofiel en omvang van de
Dimence Groep.

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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9.7

Belangrijkste risico’s

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

Risico

Toelichting

Maatregelen

Corona virus
(zie ook 11.4)

In maart 2020 heeft het corona virus geleid
tot vergaande maatregelen vanuit de regering.
De effecten hiervan op de bedrijfsactiviteiten
zullen in de loop van 2020 duidelijk worden.

Er zijn diverse crisesteams binnen de Dimence
Groep opgestart. Vanuit deze teams vindt
voortdurende monitoring plaats van de
gevolgen van corona en de maatregelen die
worden ingezet.

Productieplafonds per verzekeraar
(zie ook 11.4)

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
(zie ook 11.4)

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.
Verbeterd inzicht in de kostprijzen en deze in
dialoog met financiers vertalen in de tarieven.
De geldende kostprijzen en tarieven
meenemen in beleidskeuzes en het
meerjarenperspectief.

Gemeentelijke WMO-budgetten

De gemeentelijke WMO-budgetten staan
onder druk, mede omdat gemeenten de
intentie hebben om de WMO meer zelf te
gaan uitvoeren.

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 offertetraject.

Onvoldoende personeel
(zie ook 5.1 en 11.3)

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

Actief HRM beleid (‘boeien en binden’).
In de begrotingen zijn extra middelen voor
personeel niet in loondienst gealloceerd.

Ziekteverzuim
(zie ook 5.1 en 11.3)

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

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

Wijzigingen in wet- & regelgeving
(zie ook 11.6)

Er komt een nieuwe bekostigingsstructuur
GGZ/FZ de komende jaren. Daarnaast is er de
invoering Wet verplichte GGZ, Wet zorg en
dwang en de Wet forensische zorg.

Actieve deelname in landelijke netwerken.

Liquiditeit
(zie ook 11.2)

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

Actieve monitoring van de liquiditeitspositie
en een expliciet geformuleerde doelstelling
voor liquiditeit in het nog op te stellen
financieel beleid. Actieve sturing op de
werkkapitaalpositie.
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10. Financiële
gegevens
10.1 Omzet- & resultaatontwikkeling

Bedrijfsopbrengsten

2019

2018

198.680.559

189.708.233

4.198.193

661.287

2.163

2.131

Resultaat
FTE

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

2019

%

2018

%

WLZ

26.589

13,4%

23.641

12,5%

Zorgverzekeringswet

115.737

58,3%

111.961

59,0%

Jeugdwet

13.037

6,6%

12.178

6,4%

Justitie

13.554

6,8%

12.723

6,7%

WMO

12.503

6,3%

12.760

6,7%

Overige zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

6.789

3,4%

6.683

3,5%

Subsidies

4.190

2,1%

4.006

2,1%

Overige bedrijfsopbrengsten

6.282

3,2%

5.756

3,0%

198.681

100,0%

189.708

100,0%

Totaal
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De ontwikkelingen ten opzichte van het vorig boekjaar kunnen

Personele kosten

als volgt worden toegelicht:

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

•

	
WLZ (wet langdurige zorg): de opbrengsten zijn
toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar onder meer

extra kosten gemaakt voor interim personeel;
In 2019 was er een hoger ziekteverzuim en een lagere
•	

door een toegenomen zorgzwaarte, indexatie van tarieven

productiviteit dan begroot. De stichtingen en teams zullen

en een afrekening over het boekjaar 2018 die in 2019 is

zelf maatregelen op maat gaan nemen om het

ontvangen en verwerkt;

ziekteverzuim te verminderen. Ten aanzien van de

Zorgverzekeringswet: de specialistische GGZ, basis GGZ en
•	
de langdurige GGZ vertegenwoordigen 58% van de totale

productiviteit zal een plan van aanpak worden opgesteld
om de productiviteit te verhogen.

opbrengsten. Het aantal cliënten in de Basis GGZ is met
7,5% gestegen;
Jeugdwet en Justitie: bij de jeugdwet en justitie is er een
•	
lichte afname van het aantal cliënten, echter heeft wel

Bijzondere waardevermindering
Op 1 locatie is een bijzondere
•	
waardevermindering doorgevoerd.

een indexatie van de tarieven plaatsgevonden.

•

	
WMO: bij de WMO is sprake geweest van een verlaging
van de tarieven voor dagbesteding;

•

	
Subsidies en overige opbrengsten: de subsidies en
overige opbrengsten liggen op een vergelijkbaar niveau
als 2018;

In 2019 is er een gedeeltelijke vergoeding gekomen voor
•	
overproductie uit voorgaande jaren.

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

2019

%

2018

%

154.427

80,3%

148.045

79,2%

9.500

4,9%

9.528

5,1%

852

0,4%

1.523

0,8%

27.558

14,3%

27.786

14,9%

192.337

100,0%

186.883

100,0%

In de bedrijfslasten zijn de ‘financiële baten en lasten’ uit de jaarrekening niet in begrepen

Resultaten

•

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van
€ 4.198.193, dit is een verbetering t.o.v. 2018. Het positieve
resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een
vergoeding met betrekking tot oude jaren van € 2,9
miljoen. Het resultaat is echter nog steeds kwetsbaar
vanwege de druk op de tarieven en de marges in
combinatie met de toenemende onzekerheid of alle
rechtmatig geleverde zorg vergoed wordt.
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10.2 Resultaten per stichting

•

Stichting Mindfit heeft een positief resultaat onder andere
door een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en

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

-

Stichting Transfore

overproductie;

•

Stichting Transfore en Stichting Dimence hebben een
positief resultaat gehaald met name door nagekomen baten

2.362.167

De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Stichting Wijz

een hoger gerealiseerd gemiddeld tarief door lagere

Resultaat
2019

-71.452
-203.524

over voorgaande jaren en een lagere overproductie;

•

Stichting Jeugd heeft een negatief resultaat, maar de
verwachting is dat de resultaten de komende jaren zullen

1.994.590

verbeteren. Er wordt afgewogen in welke regio’s en met

Stichting Mindfit

889.887

welke tarieven het mogelijk is om verantwoorde zorg te

Stichting Jeugd ggz

-773.564

Stichting Impluz
Totaal

89

leveren;

•

Stichtingen WijZ en de Kern hebben beide een negatief
resultaat behaald. Voor een deel van de negatieve

4.198.193

resultaten is in voorgaande jaren een bestemmingsfonds of
bestemmingsreserve gevormd.

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

solvabiliteit ten opzichte van 2018 wordt met name verklaard

delen door het balanstotaal. In 2019 komt de solvabiliteit uit op

door het positieve resultaat alsmede door een doorgevoerde

33,2%. De ratio komt daarmee per ultimo 2019 uit boven de

stelselwijziging met betrekking tot de voorziening groot

door financiers gestelde norm van 20%. De stijging van de

onderhoud.

Balans (x €1000,-)

2019

%

2018

%

Vaste activa

118.228

68,0%

124.562

67,9%

Vlottende activa

55.590

32,0%

58.784

32,1%

173.818

100,0%

183.346

100,0%

57.792

33,2%

49.823

27,2%

4.114

2,4%

7.897

4,3%

Langlopende schulden

63.126

36,3%

66.734

36,4%

Overige kortlopende schulden

48.786

28,1%

58.892

32,1%

173.818

100,0%

183.346

100,0%

Totaal

Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal

10.4 Treasury en financiering

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

In 2019 zijn verschillende maatregelen genomen om de liquiditeit

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

te verbeteren. Naast het versnellen van de facturatie zijn er

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

betalingsregelingen getroffen met zorgverzekeraars omtrent

rente van 1,25%.

grote terugbetalingen en zijn investeringen uitgesteld. Hierdoor is
de liquiditeitspositie eind 2019 sterk verbeterd t.o.v. vorig jaar.

De Dimence Groep heeft twee swaps om het rente risico van

Ook is deze op ruime afstand gebleven van het kredietlimiet van

twee leningen af te dekken.

€ 12.000.000.
Met de behaalde financiële resultaten in 2019 wordt voldaan aan
Gedurende 2019 zijn er geen langlopende rentevast perioden

de gestelde kredietvoorwaarden/ratio’s in de bankconvenanten en

verlopen. In het laatste kwartaal is in samenwerking met de

in de contracten met de waarborgfondsen.
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11. Toekomstparagraaf
11.1

Investeringen

11.2 Financiering

De Dimence Groep beschikt over een strategisch vastgoedplan dat

Binnen de Dimence Groep is een treasurystatuut van kracht dat

een kader biedt voor de investeringsbeslissingen en inzicht geeft in

periodiek wordt herijkt. Aan het begin van het jaar wordt een

de kosten, opbrengsten en functionele en technische kwaliteit van

treasuryjaarplan opgesteld waarin de specifieke doelstellingen voor

de bestaande huisvesting. In 2019 is het strategisch vastgoedplan

het boekjaar zijn opgenomen.

herijkt voor de jaren 2020-2024. Op een aantal specifieke thema’s

De ontwikkelingen in de liquiditeitspositie worden wekelijks

zal in 2020 een nadere verdieping plaatsvinden.

gemonitord. Per kwartaal wordt in de treasuryrapportage

Per begrotingsjaar worden de uitgaven gepland die voortkomen

gerapporteerd over onder meer de ontwikkelingen in de liquiditeit,

uit het strategisch vastgoedplan en het meer-jaren onderhouds

de bankconvenanten en het werkkapitaal. Deze rapportage wordt

plan. Alle investeringen van significante omvang worden

besproken in de treasurycommissie.

onderbouwd door middel van een business case.
Naast verwachte uitgaven, voor onder meer renovaties en

In 2020 stijgen de geprognosticeerde ontvangsten en uitgaven

jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen, verwachten wij

onder meer door indexatie van tarieven en loonkostenstijgingen op

investeringsmaatregelen te nemen gericht op duurzaamheid.

grond van de cao.
Daarnaast wordt in de prognose rekening gehouden met de

Naast investeringen in vastgoed zijn investeringen in ICT,

verwachte investeringen.

digitalisering en automatisering van groot belang om onze

In 2019 zijn verschillende maatregelen in gang gezet om de

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

liquiditeit te verbeteren, zoals toegelicht in 10.4. Als gevolg hiervan

eerste plaats gericht zijn op:

is de liquiditeitspositie verder verbeterd. Tezamen met de

het bevorderen van digitaal behandelen;
•	
	
het vergroten en verbreden van digitale vaardigheden
•

kredietfaciliteit van € 12 miljoen wordt de liquiditeitsruimte voor
2020 als ruim voldoende ingeschat.

van medewerkers;

•

	
het ontwikkelen van de digitale klantreis.

In 2020 worden de gewenste omvang van de beschikbare liquiditeit
en verschillende financiële ratio’s nader bepaald in een (nog op te

In de begroting 2020 is hierin voorzien.
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maken en vast te stellen) financiële visie van de Dimence Groep.

duurzame inzetbaarheid;
•	
onderlinge solidariteit bij krapte op de arbeidsmarkt;
•	
	
het terugdringen van administratieve lasten en inzetten op
•
digitalisering en automatisering om kostbare inzet van
professionals mogelijk te maken;
de juiste mensen in de goede aantallen binnen halen in de
•	
lastige arbeidsmarkt.
In 2019 zijn nieuwe cao’s afgesloten voor zowel de ggz (1 juni
2019 tot en met 1 december 2021) als Sociaal Werk (1 juli 2019 tot
en met 30 juni 2021).
Met ingang van 1 januari 2020 is de wet arbeidsmarkt in balans in
werking getreden. Met deze wet zijn de regels rond
arbeidscontracten en ontslag veranderd.

11.4 Ontwikkelingen in omzet en rentabiliteit
Corona
De Corona pandemie heeft de gezondheidszorg en de economie
van Nederland aanzienlijk geraakt. Inmiddels hebben de overheid
(waaronder het ministerie van VWS en Justitie en Veiligheid),
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland,
zorgverzekeraars, zorgkantoren, VNG en gemeenten maatregelen
en mogelijkheden aangekondigd om het productie- en daarmee

11.3 Personeelsbezetting

omzetverlies voor instellingen als Dimence Groep voor 2020 te
beperken en extra kosten te vergoeden. Deze maatregelen en

De problematiek van de nijpende personeelstekorten zet zich

mogelijkheden bestaan uit verschillende componenten, die hierna

ook in het komende jaar voort. Dit leidt op verschillende

nader worden toegelicht. De inhoud en continuïteit van de zorg en

niveaus ook voor 2020 tot uitdagingen rond thema’s als

het beheersen van wachttijden en wachtlijsten staat voorop.

wachtlijsten, veiligheid, roostering, medewerker tevredenheid

De totale financiële impact zal pas later in 2020 en 2021 duidelijk

en verzuim.

gaan worden.

Het opleiden van professionals blijft een belangrijke rol spelen

Eén van de genoemde mogelijkheden die uitgewerkt wordt is

bij het oplossen van deze problematiek, evenals het binden van

om op basis van de productieafspraak of de productierealisatie in

onze medewerkers. Ook in 2020 zullen wij een beroep doen op

een referentieperiode de vergoedingen voor 2020 vast te stellen.

uitzendkrachten en zzp’ers (psychiaters en psychologen)

Een andere en aanvullende mogelijkheid is om meerkosten

teneinde de zorg te kunnen leveren. Dit heeft een opwaarts

vanwege Corona te vergoeden op basis van bijzondere aanvullende

effect op onze personele kosten.

beleidsregels. Naast maatregelen gericht op het financieren van
extra kosten en compensatie voor omzetderving zijn maatregelen

Ondanks de personele tekorten zetten wij voor 2020 in op een

aangekondigd om de liquiditeit op peil te houden en de

lichte uitbreiding van onze formatie. Hiermee willen we de

verantwoording te versoepelen.

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

Op dit moment is niet duidelijk wat de uiteindelijke impact in

kunnen opvangen. Ook willen we samen met onze

2020 van het Coronavirus zal zijn. De no-show van cliënten,

medewerkers werken aan gezondheid, goede balans tussen

het beschikbaar houden van bedden en medewerkers voor

werk en privéleven en vitaliteit. Hiermee willen we het

crisissituaties voor psychiatrische patiënten in verband met

ziekteverzuim verder reduceren in 2020.

Covid-19, de afgezegde behandelafspraken naar aanleiding van de
oproep van de overheid en het RIVM op 12 maart om thuis te

We blijven investeren in opleiding en ontwikkeling, waarbij we

blijven en de herhaling daarvan op verschillende persconferenties

ons onder meer richten op:

daarna en de daling in het aantal aanmeldingen hebben impact op

Bestuursverslag 2019 Dimence Groep

33

de omzet van de Dimence Groep in 2020. Ook is sprake van extra

Naast het komen tot deze passende afspraken zet de Dimence Groep

kosten die van invloed zijn op het kostenniveau van de Dimence

zich voortdurend in om doelmatige en effectieve zorg te leveren.

Groep in 2020.

De afgelopen jaren hebben wij reeds met groot succes een transitie
van klinische naar ambulante zorg gerealiseerd, waarop wij ook in

Alhoewel op 6 mei perspectief is geschetst voor de periode tot

2020 en volgende jaren blijven inzetten. Eveneens zetten wij – daar

1 september voor een gefaseerde versoepeling van maatregelen,

waar mogelijk – in op afschaling van zorg door substitutie van de

is nog onbekend hoe lang de Nederlandse “intelligente” lock down

specialistische GGZ (SGGZ) naar de basis GGZ (BGGZ). Naast het

zal duren alsmede in welk tempo de werkelijke afbouw daarvan

adagium ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ hebben wij eveneens de

mogelijk is. Eveneens is het onzeker op welke wijze het

ambitie zorg waar mogelijk digitaal te bieden. In 2018 is een digitaal

Corona virus in het najaar opnieuw voor disruptie zou kunnen

team van start gegaan en in 2020 zal hier volop op worden ingezet.

gaan zorgen.
In 2019 is het kostprijsonderzoek GGZ FZ door de Nederlandse
De Dimence Groep volgt de uitwerking van de verschillende

Zorgautoriteit (NZa) uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot

maatregelen en mogelijkheden per financier nauwlettend en heeft

aanpassing van de tarieven waarbij over het algemeen sprake is van

met zorgfinanciers contact over de ontwikkelingen binnen de

een daling van de maximumtarieven (met uitzondering van

Dimence Groep en de tegemoetkomingen in omzet, extra kosten,

behandeling SGGZ). Begin 2020 lopen overigens nog

liquiditeit en verantwoording. De komende periode zal de

bezwaarprocedures tegen de door de NZa vastgestelde tarieven.

afstemming hierover vervolgd worden met het gereedkomen

De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

van de uitwerking van de verschillende maatregelen en
mogelijkheden.

De Dimence Groep participeert actief in landelijke gremia in het
kader van de nieuwe bekostigingsstructuur GGZ FZ, die in 2021 en

De Dimence Groep heeft zowel voor de exploitatie als voor de

volgende jaren zal worden ingevoerd. Naar verwachting wordt medio

liquiditeiten voor 2020 scenario’s uitgewerkt waaruit blijkt dat

2020 dit zogeheten zorgprestatiemodel opgeleverd.

geen liquiditeitstekort wordt verwacht. Ook wordt op basis van

Voor het jaar 2020 zijn met verschillende partijen productieafspraken

de nu bekende informatie verwacht dat de afspraken over de

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

Debt-Service-Coverage Ratio met de banken worden gerealiseerd

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

en er worden geen solvabiliteitsproblemen over 2020 verwacht.

Justitie & Veiligheid (forensische zorg).

Gezien de bereidheid van de Nederlandse overheid en het

Zorgverzekeraars

vertrouwen dat de Nederlandse overheid ook in staat zal zijn om

De afspraken met de zorgverzekeraars voor 2020 worden onder meer

deze bereidheid financieel invulling te geven, gezien de reeds op

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

schrift gestelde voornemens en de inmiddels gelegde contacten

van het hoofdlijnenakkoord GGZ 2019 tot en met 2022. Elementen

met de andere zorgfinanciers en de financiële positie per 31

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

december 2019 is het bestuur van de Dimence Groep van mening

onder meer:

dat de jaarrekening opgesteld kan worden op basis van

een gemiddelde volumegroei van 1% gedurende de looptijd
•	

waarderingsgrondslagen die uitgaan van de continuïteit van de
Dimence Groep.

van het akkoord;
een overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling die
•	
volledig wordt door vertaald in de gecontracteerde prijzen;

Algemeen

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

De ontwikkelingen in de omzet en rentabiliteit worden door

de juiste plek mogelijk te maken en de ambities in dit

een veelheid aan factoren beïnvloed. Een factor die hierin een

akkoord te realiseren, zoals oplossen wachttijden, de

belangrijke rol speelt is de mate waarin we erin slagen passende

invoering van de Wet verplichte ggz, beveiligde zorg en de

afspraken te maken met onze financiers. Passende afspraken

module acute ggz.

omvatten onder meer kostendekkende tarieven die ruimte bieden
voor de noodzakelijke innovaties en investeringen en die voorzien

Ook worden de tariefafspraken ingekleurd door de vastgestelde

in kostenverhogende elementen zoals de cao-loonkostenontwik

maximumtarieven op grond van het kostprijsonderzoek van de NZa.

keling en de toegenomen inzet van personeel niet in loondienst.
Passende afspraken voorzien ook in voldoende volumes in relatie

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de acute psychiatrische

tot de zorgvraag en een evenwichtige risicoverdeling tussen

zorg in de regio Overijssel voor de eerste drie dagen in representatie

zorgaanbieder en financier. Onder meer als gevolg van de druk

gecontracteerd op grond van de generieke module acute psychiatrie

op de macrobudgetten blijft het jaarlijks een uitdaging om tot

(GMAP). De invoering van deze zorgstandaard leidt tot een

passende afspraken te komen.

spanningsveld tussen het voldoen aan de normen uit de GMAP
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We willen samen met onze medewerkers
werken aan gezondheid, goede balans tussen
werk en privéleven en vitaliteit
enerzijds en de beschikbaar gestelde middelen en de druk op

11.6 Overige ontwikkelingen

personele capaciteit voor de acute psychiatrische hulpverlening
anderzijds.

Met ingang van 2020 is de Wet verplichte ggz in werking
getreden. In 2019 is eveneens een wetsvoorstel aangenomen

De uitwerking van afspraken over de GMAP heeft een vertragende

op grond waarvan per 1 januari 2021 mensen die vanwege een

werking gehad op de afronding van de contractering 2020.

psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent
toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, straks een beroep kunnen

Zorgkantoren

doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Toegang tot de Wlz is dan

Voor 2020 zijn met de zorgkantoren Midden IJssel, Zilveren Kruis

niet langer voorbehouden aan cliënten die in aanmerking komen

en Menzis contracten afgesloten.

voor ‘voortgezet verblijf’. De Dimence Groep bereidt zich, samen
met de sector, voor op de invoering daarvan.

Gemeenten en RTA’s
Met alle reguliere gemeenten en RTA’s zijn afspraken gemaakt

Op dinsdag 11 februari 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd

voor 2020.

met de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en
de Aanpassingswet Wtza. De Wtza introduceert een meldplicht

Ministerie van Justitie & Veiligheid

voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz

In 2019 heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid een Open

en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de

House procedure uitgezet voor de contractering 2020. Aan de

Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi. Het

Dimence Groep zijn alle percelen gegund waarop is ingeschreven.

is nog niet bekend wanneer de Wtza wordt behandeld in de

Naar aanleiding van een uitspraak begin 2020 van de

Eerste Kamer.

voorzieningenrechter Den Haag in een kort geding betreffende
de tarieven in de forensische zorg, heeft DJI de korting op de
tarieven 2020 opgeschort.

11.5 Samenvattend
Voor het jaar 2020 is een sluitende begroting opgesteld, met een
licht positief begroot resultaat. De werkelijke ontwikkeling van
het resultaat zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de
gerealiseerde productie in relatie tot de afspraken, zowel in
volume als in ontwikkeling van de tarieven en gemiddelde prijzen.
Daarnaast is van groot belang dat voldoende gekwalificeerd
personeel beschikbaar is en blijft om de zorg te kunnen leveren.
In de huidige krapte is capaciteitsplanning op zowel (middel-)
lange als korte termijn van belang om de inzet van mensen en
middelen goed op elkaar af te stemmen. De effecten van de
corona pandemie op de opbrengsten en kosten zijn niet te
voorspellen maar in belangrijke mate afhankelijk van de mate van
compensatie die hierin wordt geboden. De Dimence Groep heeft
vertrouwen in een passende financiele oplossing voor de sector
en onze organisatie.
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Bijlage 1

Organogram
nce Groep
Dime

Specialistische
opleidingen

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

Werkgebied
Dimence Groep
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Bijlage 2

Samenstelling en neven
functies raad van toezicht
Naam

Jaar benoeming

Jaar herbenoeming

Dhr. drs. J.W. Boomkamp

2018

2021

Dhr. drs. L.C. Bruggeman

2012

2016

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

2017

2020

Naam en functie

Nevenfuncties in 2019

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

Lid Raad van Toezicht ROC Aventus
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Beter Wonen
Lid Raad van Commissarissen sprinklerbedrijf Aqua+
Lid Bestuur Consensus Vocalis
Lid Bestuur Stichting Omroep Enschede
Lid Adviesraad CITO Hbo en Bve
Voorzitter Raad van Onpartijdigheid van Hobeon
Vice chair Supervisory Board International Boarding School Eerde
Panelvoorzitter instellingsaccreditaties Hoger Onderwijs
Lid Adviesraad Orange Knowledge Programme

Dhr. drs. L.C. Bruggeman

Beroep: toezichthouder en adviseur

Vicevoorzitter

Voorzitter raad van toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep

Lid Presidium

Voorzitter raad van commissarissen Groningen Seaports N.V.

benoemd in 2012

Lid raad van commissarissen Maastricht Health Campus B.V.
Advieswerkzaamheden
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Naam en functie

Nevenfuncties in 2019

Dhr. dr. G.A. van Essen

Beroep: huisarts

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 van de Raad van Commissarissen van Woonstichting VechtHorst

benoemd in 2015

Docent / examinator Advanced Auditing Nivra / Nyenrode

Mw. drs. R.M. Kamphuis MBA

Beroep: Directeur Zorg bij Zorggroep Meander

Lid

Lid bestuur ZorgnaZorg (tot 01-04-2019)

Lid Cie Kwaliteit en Veiligheid

V.a. 1-4-2019: Bestuurder Patyna, ouderenzorg in Friesland

Zetel binnen RvT:
op voordracht van CCR
benoemd in 2017

Mw. ir. M. Kinket

Beroep: Directeur Polymer Science Park / eigenaar KinketKonsult

Lid

Lid van de deskundigencommissie Europese EFRO-subsidies

Lid Auditcommissie

Lid van de raad van toezicht van de Radiotherapiegroep

Zetel binnen RvT:
op voordracht van COR

Advieswerkzaamheden

benoemd in 2017
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Bijlage 3

Samenstelling en neven
functies raad van bestuur
Nevenfuncties Herma van der Wal per 31 december 2018
Lid bestuur NVZD (Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg) en voorzitter Kwaliteitscommissie NVZD
•	
Lid Werkgroep 41 (intervisiegroep bestuurders GGZ-instellingen)
•
Bestuurslid OOR Psychiatrie N&O-Nederland
•
Voorzitter Stuurgroep Rob Giel Onderzoekcentrum
•
Lid Stichting SPEO (Sociaal Psychiatrisch Epidemiologisch Onderzoek)
•
Lid College Geneeskundig Specialisten
•
Lid Bestuur Elisabethfonds
•
Lid Werkveldcommissie Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS) Universiteit Twente
•
Lid Bestuurlijke Ketenraad WVGGZ
•
Lid commissie Zorg en Veiligheid (GGZ Nederland)
•
Lid Werkgroep Toewijzing Psychiatrie
•
Lid Stuurgroep Zorgalliantie Zwolle
•
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Alliade
•

Nevenfunctie Marco Verheul per 1 mei 2019

•
•

Lid raad van commissarissen De ZorgZaak
Lid regiegroep Zorg en Financiering (GGZ Nederland)
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document voor het
Bestuursverslag
over 2019.

Verhalen en
interviews
Over dat wat de Dimence Groep sterk maakt:
de verbinding tussen hulpverlener en cliënt,
tussen collega’s onderling en tussen organistatie
en belanghebbende.

De personen op de foto zijn niet
de geïnterviewden uit het verhaal

“Dat we zo snel
terecht konden
was essentieel.”
Tekst : Sini Wit, schrijfvrijwilligster De Kern

“Bij de scheiding hebben we de belangen van de kinderen voorop gesteld”, zeggen Antoinette
en Bart. En daarover zijn serieuze afspraken gemaakt. “We wonen op ongeveer honderd meter
van elkaar. De kinderen hebben in beide huizen hun eigen plek. Over de opvoeding hebben we
samen afspraken gemaakt en als er verschillen ontstaan dan kunnen we daarover praten”,
zegt Antoinette. “In die tijd, zo’n tien jaar geleden, hebben we de kinderen ook bij onze
echtscheidingstherapie betrokken. Je kunt zeggen dat iedereen wel goed in zijn vel zat.”
Bart vult aan: “De kinderen waren ook veel jonger. Probleempjes in de lagere schoolleeftijd
zijn natuurlijk ook wel eenvoudiger dan waar we nu mee te maken krijgen.”

Overhoop
Een hartaanval van vader Bart en het overlijden van de vriendin
van vader gooide het leven van iedereen overhoop. Bart: “Ik had
genoeg aan mezelf, kon bij mijn huisarts terecht als ik het niet
meer zag zitten.” Antoinette zag dat de kinderen in hun gedrag
heel heftig reageerden. “Er was tijdens het uitgaan alcohol
misbruik, gewelddadige dingen, thuis veel discussies en ruzies.
Ik maakte me grote zorgen.” “De huisarts wees me op De Kern”,
vervolgt Bart. “Ik verzette me eerst tegen dit idee, vond het een
moeilijke stap, maar zag wel dat het zo niet goed ging.”

2

Verhalen en interviews Dimence Groep

“Ton betrok iedereen bij
alle onderwerpen en gaf
rustig gelegenheid aan
het uiten van emoties.”

Emoties

alerter op wat ik afglijden zou willen noemen. Als er nu bij uitgaan
en feestjes veel drank en ongewenst gedrag aan de orde zouden

“We konden heel snel terecht bij het maatschappelijk werk”,

zijn, zal ik dat eerder ter sprake brengen.”

vindt Antoinette. “Ik denk dat het niet veertien dagen langer

“Al zijn ze bijna volwassen -nou ja dat denken ze-”, lacht Bart,

had moeten duren voordat we hulp kregen. Dan was de situatie

“we willen wel dat de waarden die wij hen in de opvoeding

zeker ontspoord.”

meegegeven hebben overeind blijven.” Dat beaamt Antoinette:

En daar zat Sociaal Werker Ton met twee volwassenen en vier

“Loslaten, maar niet aan hun lot overlaten.”

kinderen. Antoinette vertelt hoe dat was: “Het belang van de
kinderen stond voorop, net als altijd. Ton betrok iedereen bij

“Een beroep doen op het maatschappelijk werk tijdens het

alle onderwerpen en gaf rustig gelegenheid aan het uiten van

verwerken van rouw en verdriet is een passende oplossing voor

emoties. Hij voelde ons goed aan. Want hoe reageer je op elkaar?

ons geweest”, dat zijn Antoinette en Bart met elkaar eens.

Dan is het fijn dat Ton de leiding heeft.”

Ze hebben een voorstel voor een soort ouder-en-relatie-apk:

“Het was niet gemakkelijk om over emoties te spreken”, stelt

“Alle ouders een of twee keer per jaar een gesprek bij De Kern!”

Bart. “Daarvoor had Ton kaartjes met daarop vragen, zodat je

Zelf gaan ze binnenkort nog een keer naar Ton.

bijna vanzelfsprekend dingen benoemt waar je zelf mee zit.”

Bespreekbaar
“We hebben met z’n zessen geleerd dat het belangrijk is om
je gevoelens bespreekbaar te maken”, concludeert Antoinette.
“De therapie is nu achter de rug. De gebeurtenissen hebben veel
impact gehad, maar we hebben op tijd hulp gekregen. Ik merk
dat de kinderen zich momenteel beter voelen. Ik zelf ben nog

Verhalen en interviews Dimence Groep
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“Het zijn
dagen die
ik niet wil
missen.”
Tekst: Jan van der Heide,
communicatieadviseur WijZ,
Jeugd GGZ, De Kern

Zelfstandig wonen is voor veel mensen
een groot goed. Er is immers geen
beter huis dan thuis! Maar als je lang
alleen thuis bent, kan dat eenzaam
zijn. Dan is het fijn als er een plek in
de buurt is waar je je ook thuis kan
voelen, samen met anderen. In Zwolle
is er een aantal buurten waar zo’n
plek is: een buurtkamer. Eén van
de deelnemers is Femke Veenstra:
“Voor mij voelt het alsof ik naar een
feestje ga, zo blij word ik ervan.”

Mantelzorger
Aanvankelijk was eerst haar man gestart bij de buurtkamer.
Hij woonde in een verpleegtehuis maar had het daar helemaal
niet naar zijn zin. “Hij was vergeetachtig en heel erg aan mij
gehecht. Ik kon het niet langer aanzien en heb hem daarom weer
naar huis gehaald.” Voor mevrouw Veenstra was dat een zware
periode, het was niet altijd makkelijk om hem te verzorgen.
“Maar doordat hij naar de dagbesteding kon, werd ik ontlast en
kon ik mijn eigen dingen doen. Dit was nodig om het vol te
kunnen houden als mantelzorger.”
Haar man vond het altijd heel fijn op de dagbesteding. En zelf
ervaarde mevrouw Veenstra daar ook altijd een goede sfeer.
Dus toen zij zelf fysiek minder werd was de drempel niet hoog
om ook naar de buurtkamer te gaan: “Samen met mijn man!”

4
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Het klinkt misschien bijzonder, maar het voelt voor mij alsof
ik naar een feestje ga, zo blij word ik ervan”, vertelt ze
enthousiast. “We hebben het gezellig met elkaar en we
kunnen ons verhaal kwijt. Ook als er moeilijkheden zijn
bespreken we dit met elkaar en de begeleiding.”
“Er is altijd aandacht”, vervolgt ze. “Dit komt ook door de
vrijwilligers die op de dagbesteding werken.” Door die
vrijwilligers is het ook mogelijk dat iedereen zijn eigen
activiteiten kan doen. Ze legt uit hoe dat gaat: “’s Ochtends
bij de koffie wordt ons gevraagd wat we willen doen. Ik kan
zelf beslissen wat ik wil gaan doen en niets is verplicht, dat
vind ik zo fijn!”
De deelnemers van de buurtkamer helpen elkaar, en dat past

“Er is altijd aandacht.
Dit komt ook door de
vrijwilligers die op de
dagbesteding werken.”

goed bij haar: “Mijn hele leven heb ik klaar gestaan voor
anderen en ik vind het belangrijk dat ik dit ook op de
dagbesteding blijf doen, door mee te helpen voel ik mij nuttig.”

Uitkijken
De contacten van mevrouw Veenstra beperken zich niet tot
‘de groep’. Integendeel: ze ontmoet graag de andere bezoekers
van Wijkcentrum De Terp. “Die komen daar dan eten of sporten.
Ik praat graag en vind het leuk om van anderen te horen hoe
het hen vergaat.” Ze vat haar enthousiasme samen: “Het zijn

Nuttig

dagen waar ik naar uitkijk en die ik niet wil missen!”

Inmiddels is haar man overleden, maar nog steeds komt

Meer informatie over buurtkamers in Zwolle

mevrouw Veenstra met heel veel plezier naar de buurtkamer op

Kijk op www.wijz.nu/diensten/buurtkamers voor de

dinsdag, donderdag en vrijdag. “Ik verheug mij er altijd enorm op.

locaties en mogelijkheden.

Verhalen en interviews Dimence Groep
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“Je kunt pas oogsten als
je je tuin op orde hebt.”

Geranda Oostinga, ex-client bij Mindfit,
wilde graag haar verhaal voorlezen op
een dag van de Beweging van Overvloed.
Hieronder volgt haar verhaal.

Geranda introduceert de brief die ze gaat voorlezen: “Een klein

uitdaging te zijn. Want door schrijven over wat ik te vertellen had,

half jaar geleden kreeg ik van mijn therapeut Archana, de opdracht

moest ik nadenken. En door nadenken ging ik voelen. En voelen,

om een brief te schrijven. Een brief geadresseerd aan mijn moeder.

dat was iets wat ik al heel lang niet meer had gedaan. Uiteindelijk

Ik had haar best wat te vertellen, maar heb mezelf nooit het

heeft deze brief me zoveel gebracht, en nu, nu mijn sessies op

recht gegeven om dat te doen en dat recht heb ik wel, legde mijn

zijn… grapje, nu ik sterk genoeg ben om alleen door te gaan, leek

hulpverleenster mij uit.

het me mooi om met eenzelfde soort brief af te sluiten. Twee om

Makkie dacht ik, dat doe ik wel even. Maar wat ik als simpele

precies te zijn. Eéntje aan mijn moeder, en één aan mijn therapeut.

opdracht had aangenomen, bleek uiteindelijk toch een grote

Deze brieven wil ik graag met jullie delen”

6
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Lieve mama,

Lieve Archana,

Een aantal maanden geleden schreef ik je voor het
eerst een brief. Ik kom net bij je vandaan en ik
realiseer me hoe anders het tussen ons is.
En eigenlijk is er tussen ons niet eens heel veel
veranderd, ben jij ook niet eens zo heel veel
veranderd. Betekent dat dan dat ik zoveel
veranderd ben?
Je kwam net uit je moestuin, daar kom je best wel
vaak. En als ik dan bij je ben, vertel je zo vol passie
over de dingen die je hebt gedaan in je moestuin.
Zelfs tot irritant aan toe met drie keer hetzelfde
verhaal… Misschien ben ik toch veranderd dan.
Want waar ik me hier eerder ontzettend aan zou
ergeren, doe ik dat nu nog maar een klein beetje,
met de gedachte in mijn achterhoofd dat dit is wie
jij bent en dat ik dat accepteer.

Ik kom net bij mama vandaan. Mama is niet echt
veranderd, maar ik voel me chiller, relaxter als ik
bij haar ben. Ik voelde me zelfs een beetje thuis
vandaag. Wat was ik gefrustreerd he, boos op
mezelf. Dat de resultaten die ik wilde niet zo
snel gingen als ik wilde. Maar ik realiseerde me
vandaag dat ik, net als die spinazie van mama,
pas kan oogsten als ik mijn eigen tuin op
orde heb.

Ik heb een deel van je eerste oogst spinazie
meegekregen; vroeger had ik dit nooit willen
aannemen, maar nu kan ik me echt verheugen om
jouw eigen gekweekte spinazie te gaan eten.
En ik besefte twee dingen vandaag.
1.	Je hebt niet veel, je hebt het niet heel
breed, maar ik bewonder je omdat je zo
kunt delen. Dat je zo kunt genieten van
het werken in je tuintje.
2.	Die spinazie die je me gaf, die was er niet
van de ene op de andere dag. Je bent in de
winter al bezig geweest met ploegen, spitten
en indelen om alles ‘zaai’-klaar te maken.
Je hebt bedacht waar je wat wilde hebben,
gezaaid en geplant en bent vervolgens
consequent tijd en aandacht blijven geven.
Wij zijn nog lang geen geoogste spinazie mam,
maar we zijn zeker bezig geweest met onze tuin.
Er is wat aarde omgewoeld en wat onkruid gewied.
En zolang we allebei tijd en aandacht blijven geven
aan elkaar, weet ik zeker dat we samen ooit aan
dat bord spinazie zitten.

Ik ben je zo ontzettend dankbaar. Je hebt me
geholpen om mijn tuin opnieuw aan te leggen.
Om te spitten, te wieden en klaar te maken om
te zaaien. We hebben samen nieuwe plantjes
uitgezet. En hoewel het soms frustrerend was
omdat het resultaat niet altijd direct zichtbaar
was, heb je me ook geleerd om geduld te hebben
en om te geloven in mezelf. Dat ik het goed
heb gedaan.
Je was mijn schoffel en mijn hark. Je hebt me
laten inzien dat onkruid er heel mooi uit kan zien,
maar nog steeds andere plantjes kan verstikken.
Je was mijn vogelverschrikker en mijn
snoeischaar. Je hebt me geleerd hoe belangrijk
het is om op tijd water te geven. Je was mijn
compost en de aandacht die nodig is om iets te
laten groeien. Je hebt me laten inzien dat het
moment van oogsten vreugde oplevert, maar
dat het oogsten eigenlijk nog het gemakkelijkst
is van alles. Dat het belangrijkste werk daarvoor
gedaan wordt.
Ik ben er nu klaar voor om mijn eigen tuin te
onderhouden. De oogst is het einddoel, en het
valt niet altijd mee, maar dankzij jou weet ik nu
hoe ik kan genieten van het hele proces naar dat
doel toe. Weet ik hoe ik gelukkig kan zijn met
wat ik nu al heb.
En door gelukkig te zijn met wat ik nu al heb,
oogst ik elke dag in overvloed.

Verhalen en interviews Dimence Groep

7

Henri aan de afwas, hij hoopt
snel een eigen woning te vinden.

Dankzij behandeling
bij Transfore mag niet
alles meer van Henri
Tekst: Elles Reusen, communicatieadviseur Transfore

Als volkszanger zingt Henri* vaak “Jij
denkt maar dat je alles mag van mij” op
diverse podia in de regio. Dit lied is op
zijn lijf geschreven omdat dit zijn harde
realiteit was. Vanuit zijn eenzaamheid
kocht hij vriendschappen. Feestjes,
slapen, alcohol, alles mocht van hem
zolang zijn ‘vrienden’ maar bij hem thuis
bleven komen. Totdat het volledig mis
ging en hij ook uit zijn huis werd gezet.
Na enkele jaren bij Transfore weet Henri
wel hoe hij nee moet zeggen.

gewoon niet tegen, kreeg er paniekaanvallen van. Dus vertelde
ik allemaal smoesjes en sliep ik ondertussen stiekem bij mijn
ouders. ’s Morgensvroeg kwam ik dan weer snel terug naar
huis. Dat had de begeleiding heel gauw door. Toen hebben
we daar eerlijke gesprekken over gevoerd.” Dit, samen met
een belofte aan zijn ernstig zieke moeder, zorgde voor
de ommekeer.

Een goed gesprek en belofte aan moeder
“Het kon zo niet langer. Ik zat zwaar aan de medicatie, had
last van angststoornissen en mijn ongeneeslijk zieke moeder
maakte zich zorgen over mij. Toen heb ik haar beloofd dat het
goed zou komen met mij en dat ik hier alles aan zou gaan
doen. Ik wilde haar niet teleurstellen. Daardoor dacht ik bij
alle moeilijke momenten aan mijn moeder en zette ik door.

Na enkele niet succesvolle omzwervingen bij woonlocaties in

De begeleiding kwam elke ochtend heel vroeg bij mij langs

de regio kwam Henri in 2018 als een zeer verlegen jongeman

of gingen beeldbellen met mij om te horen hoe het ging.

bij Transfore in een forensische beschermde woonvoorziening.

Dat heeft me over de eerste drempel geholpen. Het ging wel

“Ik durfde niets te zeggen. Ook niet dat ik het eng vond om

heel langzaam, ik heb er maanden over gedaan. Het was heel

’s nachts in de groepswoning te slapen. Dat was wel

zwaar, ik sliep nauwelijks, maar ik ben er wel gekomen.

verplicht. Maar ik kon niet wennen aan het groepsgevoel, het

Inmiddels voelt het toch een beetje als mijn huis nu. Wel kijk

delen van een gezamenlijke woonkamer en keuken. Ik kon er

ik er erg naar uit om op mezelf te gaan wonen, het liefst

8
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vlakbij mijn ouders. Ik hoop voor juni een eigen huisje te

Ik ben weer fijn gaan zingen, dat is mijn uitlaatklep, en ik heb

hebben gevonden, want dan ben ik ook helemaal uitbehandeld.”

nieuwe vrienden waarmee ik elke week naar de bioscoop en
bingo ga. Mijn oude vrienden kom ik nog wel eens tegen, maar

Henri vindt het erg prettig dat hij betrokken werd bij zijn

negeer ik nu.”

behandeltraject. Daardoor werd er een andere invulling voor de
standaard dagbesteding gezocht. “Ik kan er niet tegen als

“Ik ben klaar voor de volgende stap. Mijn eigen huis, hond en op

mensen mij aankijken, of dat ik dat gevoel heb. Als ik er alleen

termijn een leuke vriend. Ik vind het fijn dat ik daar nog wel

al aan denk, ga ik al trillen en raak ik in paniek. Dit komt

hulp bij krijg. Voor de moeilijke vragen, voor de aanspraak en om

waarschijnlijk door mijn verleden waar ik enorm ben gepest

te weten en te voelen dat ik er niet alleen voor sta. Bang om

vanwege mijn geaardheid. Ik ben vanaf mijn 12 niet meer naar

eenzaam te zijn, ben ik daardoor niet meer.”

e

school geweest. Zo erg was het. Nu maak ik het huis van mijn
ouders schoon, zelf kunnen ze dat niet meer.” Ook van sommige

*) artiestennaam

therapieën raakte Henri in de war en mocht hij er mee stoppen.

Geleerd om voor mezelf op te komen
“Beeldende therapie vind ik wel heel fijn, daar ga ik elke
donderdag naar toe. Het helpt mij om grenzen te leren stellen.
Daardoor kon ik laatst goed nee zeggen tegen mijn nieuwe
huisgenoot toen hij mij om geld en sigaretten vroeg. Het lijkt
wellicht een klein voorbeeld, maar vroeger had ik dat gegeven.
Ik ben erg gegroeid in de laatste drie jaren. Ik ben van twintig
pillen medicatie per dag naar nul gegaan. Daar ben ik trots op.

Verhalen en interviews Dimence Groep
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EHBO voor mensen met psychische problemen

“Kennis is niet het
belangrijkste, maar
wat je kunt doen…”
Tekst : Jan van der Heide, communicatieadviseur Impluz

“Het is een vriend. Als ik eerder met hem had gepraat, was het misschien anders, beter
gegaan.” Egbert vertelt over een privé-situatie. Een vriend had het moeilijk; was somber.
“We sporten elke week samen en ik zag het gebeuren, weken lang en ik zei niks. Tot hij
zich afmeldde.” Het ontroert Egbert: “Toen pas vroeg ik hoe het met hem ging.”

Egbert is deelnemer aan de training MHFA; Mental Health

simpel en moeilijk tegelijk: “Het begin is heel eenvoudig: je zegt

First Aid. “De EHBO voor mensen met psychische problemen”,

gewoon dat je je zorgen maakt. Maar dat is juist wat ik bij mijn

legt hij uit. De gemeente biedt deze training aan, voor eigen

vriend niet deed.” Alle stappen uit het actieplan worden in de

medewerkers en vrijwilligers. Egbert helpt als vrijwilliger

training geoefend: “Het eerste gesprek, hoe je de situatie inschat,

mensen met het invullen van hun formulieren. “Ik zie daardoor

communiceren, de juiste vragen stellen, informatie geven, zoeken

veel mensen. En veel van die mensen maken zich zorgen over

naar ondersteuning … “ Egbert somt het moeiteloos op. Hij lacht: “dat

hun situatie en hun financiën. In deze training leer ik om

actieplan is er echt ingestampt hoor, dat vergeten we nooit weer!”

psychische problemen te herkennen. En vooral hoe ik mensen
vervolgens kan aanspreken en helpen.”
In de training wordt een aantal veel voorkomende psychische
problemen behandeld. “Dat is super interessant”, vindt Egbert.
“Maar de trainer zei steeds dat die kennis niet het belangrijkste
is. Het gaat om wat we kunnen doén.” Volgens hem is het

10
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“We sporten elke week samen en ik zag het gebeuren,
weken lang en ik zei niks. Tot hij zich afmeldde.”

Eén onderdeel maakte diepe indruk op hem: het gesprek over

Egbert heeft het uitgepraat met zijn sportvriend. “Volgens het

suïcide. “Misschien ook wel vanwege mijn vriend, hoewel die

MHFA boekje”, lacht hij. “Hij neemt mij niks kwalijk. En ik kon

nog niet die gedachten had. Maar het is zo belangrijk om dat

hem wijzen op de mogelijkheid voor professionele hulp. Daar

gesprek te voeren als het nodig is. We hebben het ook geoefend

denkt hij nu over na.”

met elkaar. Het was maar een oefening, maar toch heel mooi
omdat het zo zorgzaam is.”

Egbert is een fictieve deelnemer aan de training MHFA. Zijn verhaal is
opgebouwd uit verhalen die onze trainers horen van de cursisten.

Toeval of niet; de keer daarna kwam het onderwerp weer terug:
“Een medecursist werkt als vrijwilliger in een instelling en zij
sprak met een cliënt. Dat gesprek verliep zo, dat het onderwerp
suïcide te sprake kwam. Toen kon zij het gesprek voeren zoals
we dat hebben geoefend. En daarna de hulp van de instelling
inschakelen.”

Verhalen en interviews Dimence Groep
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“Error in
mijn hoofd”
Tekst: Willeke, ex-cliënt van Dimence

Willeke is ex-cliënt van Dimence en
blogt sinds haar opname in Lorna
Wing voor Dimence over haar leven.
Sinds enige tijd woont ze samen met
haar hulphond Scott in een gezinshuis.

“O ja, en vanavond gaan we bij de Mac eten.” Begeleider A van het
gezinshuis, kijkt me aan. Ik blokkeer. Heb ‘error in mijn hoofd’. A stelt
een vraag. Het enige wat ik weet te zeggen is: “Ik weet het niet.”
Mijn schouders zakken omlaag. Dit komt iets te onverwachts. Ik voel
me de hele dag al niet zo goed en A komt net terug van een dagje
weg. A stelt weer een vraag. Nogmaals antwoord ik: “Ik weet het
niet.” Somber staar ik naar mijn hulphond Scott. Hij kijkt terug met

“Een prachtig groot, sjiek huis,
met witte luiken en een rieten dak...
wijde omgeving... paarden...
Werkelijk een droomhuis! En daar
woon ik nu enkele weken.”

zijn prachtige trouwe donkerbruine kraalogen. Moet ik vanavond ook
nog eens naar de Mac, waar ik sowieso overprikkeld raak... “Ik heb
‘error in mijn hoofd’”, zeg ik dan maar. A geeft met een retorische
vraag aan dat vragen stellen dan geen zin meer heeft. Nee inderdaad,
ik weet bij ‘error in mijn hoofd’ echt geen antwoord meer.

Patat
We komen tot een oplossing. A bedenkt twee mogelijkheden waaruit
ik kan kiezen. En zo eet ik met een andere begeleider patat beneden

12
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Knapperd
De spanning zakte elke dag wat meer. Ik kon het wél gewoon.
Liefde geven aan Scott, samen buiten wandelen, zorgen voor
eten en drinken... Maar een beetje angst bleef wel over.
Wat als Scott niet naar me toe komt als het niet goed gaat?
Die angst bleef tot het moment dat Scott kwam. Ik raakte
ergens door overstuur. Scott lag heerlijk te slapen. Één oogje
ging open, de tweede volgde al snel. Z’n kop ging een stukje
omhoog en hij kwam in de poten. Naar mij toe. Hij ging voor
me zitten. Bleef me aanstaren. Ik knuffelde met hem.
Een glimlach kwam op mijn gezicht. Die knapperd deed het
gewoon! Hartverwarmend.

“We zijn samen op weg
om een topteam
te worden.”

Knuffelen
Overdag ben ik bezig in de dagbesteding, die in de garage van
het gezinshuis is. Ik maak creatieve producten. Vanmiddag is
zo’n middag dat het eigenlijk niet lukt. Ik ben bezig maar voel
me niet helemaal happy. Dus staar ik maar wat voor me uit. Ik
in de huiskamer terwijl de rest geniet bij de Mac. Gelukkig is dit

probeer het vol te houden. Tot het moment dat ik er helemaal

een uitzondering, meestal weet A prima wat ik nodig heb en hoe

klaar mee ben en aangeef naar boven te gaan. Ik sjok naar

ik op dingen reageer. Samen met een klein team zet ze zich in om

boven met Scott naast me.

meiden zoals ik te begeleiden.
Als ik ‘s avonds naar bed ga knuffel ik nog even met Scott. Ik
zit op bed, hij zit voor me op de vloer. Hij houdt van knuffelen.

Hulphond

Ik kriebel achter Scott’s oren. Ik kijk in zijn ogen. Daarin zie ik
mijzelf weerspiegelen. Ja, we zijn samen op weg om een

De verhuizing is niet de enige verandering, in de afgelopen tijd.

topteam te worden.

Een week na de verhuizing werd Scott bij me geplaatst. Hij is
opgeleid door Vom Falorie tot psychiatrische hulphond. Hem is
onder andere geleerd om in alle situaties rustig te blijven.
De eerste week zat ik vol spanning. Gaat het wel goed? Kan ik
het wel? Ik had namelijk eerder een hulphond gehad bij een
andere stichting, Duffy. Maar Duffy “nam teveel stress over
waardoor ze zelf klachten kreeg”. Ze werd teruggenomen door de
stichting op een vreemde, abrupte manier. Jammer, want hierdoor
kreeg mijn zelfvertrouwen weer een deuk.

Verhalen en interviews Dimence Groep
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Vanuit de gevangenis via de FPK
naar de FPA, nu een kamer in een
beschermde groepswoning en straks
haar eigen huisje met ondersteuning
van het forFACT team. Ayse* heeft
bij Transfore bijna alle stappen in
de doorlopende keten van zorg
doorlopen. Ze volgt nu een cursus
als ervaringsdeskundige omdat ze
met haar eigen ervaring mensen
wil helpen en het stigma van de
TBS wil bestrijden.

Nog een paar maanden en dan kan ze haar normale
leven weer oppakken. Ayse kijkt er naar uit. “Ik hoop
dan eindelijk de vrijheid te hebben waar ik eigenlijk al
mijn hele leven voor strijd. Ik heb nooit mogen doen
wat ik wilde doen, niet mezelf kunnen zijn. Mijn broer
bepaalde alles. Daar werd ik opstandig van en dat
werd meteen afgestraft.
Ik ben van jongs af aan geestelijk en lichamelijk
mishandeld en stond onder enorme druk. Geestelijk
had ik het erg zwaar, liep al jarenlang de GGZ in en
uit, maar werd daardoor helemaal niet meer serieus
genomen door mijn familie. Toen ik met de dood werd
bedreigd omdat ik na mijn uithuwelijking wilde
scheiden, knapte er iets in mij en ik pleegde toen een
wrede daad tijdens een psychose.”
Ayse werd veroordeeld tot 10 maanden detentie en
TBS met voorwaarden. “Op een gegeven moment
belandde ik daar in een isoleercel en dat was voor
mij het omslagpunt. Ik dacht toen bij mezelf, waar
ben ik mee bezig? Vrijheid was altijd mijn prioriteit en
“Ayse heeft de juiste intrinsieke

moet je mij nu eens zien. Achter slot en grendel, door

motivatie”, vindt haar persoonlijke

mijn eigen schuld en door mijn gedrag maak ik het

begeleider Jolanda Olthof.

alleen maar erger. Vanaf toen ben ik gestopt met
tegenwerken en gaan samenwerken.” Met als
resultaat dat na bijna 3 jaren haar einddoel in
zicht is: zelfstandig wonen onder begeleiding.
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Ayse stroomt door
binnen Transfore
Tekst : Elles Reusen, communicatieadviseur Transfore

Stap voor stap richting herstel

ik even kan bellen als ik het lastig heb. Maar dan wel wat mij
betreft met begeleiding vanuit de reguliere psychiatrie. Dat ga ik

Terugkijkend op de afgelopen jaren is Ayse trots. Het

ook aangeven als mijn zaak in oktober weer voorkomt.”

moeilijkste vond ze de 4 maanden in de FPK, in deze kliniek
biedt Transfore de meest beveiligde en intensieve vorm van
zorg. “Daar kwam al mijn spijt, verdriet en boosheid naar boven

Af van stigma als tweederangsburger

tijdens de behandelingen. Dat was nodig, de gifbeker moest
leeg, maar deed ook erg veel pijn. Daarmee vergeleken voelde

Ayse wil af van de stempel forensisch en TBS. “Alleen die naam en

de FPA als een paradijs.” Deze verblijfsafdeling biedt intensieve

die titel, die geven al zo’n enorme stigma. Het doet mij zo pijn om

langdurige zorg met een lager beveiligingsniveau. “Hier heb ik

als monster te worden gezien. Maar ik ben meer een patiënt dan

hard gewerkt en veel geleerd. Dat werd ook gezien door de

een dader. Een mens met psychische problemen die door wanhoop

behandelaren. Dat is prettig, dat zorgt voor vertrouwen over en

gedreven enorm in de fout is gegaan. Jouw daad is anders dan

weer. Ze behandelden mij met respect, veroordeelden mij niet

jouw eigenschap weet ik nu. Als ervaringsdeskundige wil ik zorgen

en keken goed wat ik nodig had en betrokken mij bij de

voor meer begrip in de maatschappij zodat we niet meer als

behandeling. Zo ging ik stapjes vooruit. Elke 3 maanden lieten

tweederangsburgers worden gezien. Daar ga ik graag de strijd

ze mij tijdens de evaluatie weten of ik de volgende stap in het

voor aan, zodat straks mijn echte eigen naam en foto in dit artikel

trajectplan kon zetten. Ik heb geleerd om geduldig te blijven. Ik

kunnen staan.”

ben vroeger te haastig geweest, wilde te veel. Maar ik weet nu
dat dit je niet ver brengt. Stabiel blijven is belangrijker.”

Ayse* is een fingeerde naam

Ze voelt zich sterk genoeg om zelfstandig te gaan wonen in een
forensisch beschermde woning (FBW). Haar eigen spullen om
zich heen, zelf boodschappen doen, zelf koken. Ayse is er aan
toe. Dit wordt bevestigd door haar persoonlijke begeleider
vanuit Transfore, Jolanda Olthof. “Ayse is toe aan de volgende
stap en heeft ook de juiste intrinsieke motivatie hiervoor.” Maar
Ayse weet ook dat ze nog wel begeleiding nodig heeft. “Dat
klopt. Het is goed voor mij om gezien en gehoord te blijven, dat
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Een hand uitsteken
naar naasten
Tekst: Maaike van Keeken, communicatiemedewerker Dimence

“Als naaste willen we gesteund worden, niet gebruikt.” Pieter Venhuizen, voorzitter van
de Adviesraad Naasten, windt er geen doekjes om. “Naasten zijn de derde poot in de
hulpverlening die nog te vaak wordt vergeten.”

Tijdens zijn bezigheden als voorzitter put hij uit zijn eigen

tot erger, alles kwam bij haar binnen”, vertelt Pieter.

ervaring. Zesenveertig jaar geleden trouwde hij op zijn

Verschillende opnames in het ziekenhuis, revalidatie en

negentiende met zijn vrouw. “Ik merkte al snel dat ze

opnames in de Rielerenk volgden, totdat ze een aantal jaar

psychisch minder sterk was. Ze leunde veel op mij, had

geleden werd opgenomen in Huis aan de Dijk van Dimence

mij echt nodig.” Pieter kreeg een baan in Harderwijk,

op Brinkgreven.

maar ze kregen er pas vier maanden later een woning.
Een weekendhuwelijk, noemt Pieter het. Zijn vrouw had het

Pas na de opname kreeg Pieter rust en merkte hij dat hij

zwaar zonder hem en ging naar de huisarts. Depressief was

al die jaren op eieren had moeten lopen. De verpleging

de conclusie. Het ging uiteindelijk wat beter, maar een paar

gaf aan dat hij zich nu los moest maken van zijn rol als

jaar later liep ze weer een deuk op, zoals Pieter het noemt.

mantelzorger en hulpverlener en weer echtgenoot moest

Jaren van therapieën, herstellingsoorden en

worden. “Maar ik wist niet hoe. Veertig jaar heb ik voor haar

opnames volgden.

gezorgd, ik hielp haar met alles. Ik had handvatten nodig,
maar kreeg maar weinig antwoorden. Eigenlijk ben ik een
onbestorven weduwnaar”, vat Pieter samen. “Mijn vrouw is

Handvatten

er niet meer, maar toch is ze er nog. Je houdt altijd de hoop
dat ze weer naar huis kan, maar op een gegeven moment

Lithium bleek goed te helpen, maar vanwege somatische

moet je accepteren dat dat niet meer haalbaar is. Niet alleen

klachten moest ze hier mee stoppen. “Het ging van kwaad

voor haar, maar ook voor mij niet.”
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“Er moet een lijntje zijn van de hulpverlener
naar de naaste en andersom.”
Adviesraad

aan het bestuur. We willen de naasten van patiënten bijstaan,
er echt voor ze zijn. Zij hebben een hand nodig. Het is niet nodig

Twee jaar geleden volgde Pieter een cursus voor naasten. “Hier

dat zij het wiel opnieuw moeten uitvinden. ” Triadisch werken

kwam eigenlijk alles naar voren wat ik me in al die jaren zelf al

ziet hij als een ideaalbeeld. “Er moet niet alleen een lijntje zijn

had aangeleerd. Er werd me wel eens gevraagd waarom ik geen

via de patiënt, maar ook van de hulpverlener naar de naaste en

vragen stelde tijdens al die jaren. Maar als je niet weet waar je

andersom. Dan zijn we op de goede weg.”

naar moet vragen, gaat dat lastig.”
Nu zet Pieter zich in als voorzitter voor de Adviesraad Naasten.

n.b. Binnen de communicatie van Dimence leggen we dit jaar de focus

De Adviesraad heeft als doel om bij te dragen aan een optimale

op het aandachtsgebied ‘naasten’. In onze communicatie, zowel naar

behandeling door ook naasten te betrekken. “Wij proberen

binnen als naar buiten, brengen wij, waar mogelijk, het onderwerp

richting en duiding te geven, niet alleen aan naasten, maar ook

naasten naar voren.
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“Ze kon zelfs een
nachtje logeren.”
Tekst : Jan van der Heide, communicatieadviseur Jeugd GGZ

Als ze niet in therapie was gegaan, hoe was ze er nu dan aan toe geweest?
Sandra antwoordt: “Dan was ik er helemaal niet meer geweest.”

Ver weg

Moederschap

“Ik wilde een eind aan mijn leven maken.” Het ging slecht met

Toen Nicky een baby was ging het wel, want zo’n kleintje is

Sandra. Een opname was noodzakelijk. Maar dat zou haar nog

altijd dicht bij je. Maar ze ging lopen, en de wereld ontdekken.

meer angsten geven. Er kon toen geregeld worden dat ze bij haar

“Dat wilde ik niet, ik wou haar te veel beschermen. Vincent mocht

moeder introk. “Een veilige plek, waar haar psychiater elke dag

Nicky niet eens op de glijbaan zetten, dat riep teveel angst bij mij

langskwam. Het gaf lucht.” De behandeling kon beginnen.

op. Ik besprak het met mijn psychiater. Die stelde voor om een
behandelaar van Jeugd ggz in te schakelen. Deze zou speciaal
letten op het welzijn van de kleine Nicky. Ik heb daar meteen mee

Zoon

ingestemd. Zo kwam er een behandel-duo. Ook Vincent en Nicky
werden bij deze Contextuele therapie betrokken.” Die wordt zo

Sandra had een angststoornis, ze kwam niet meer onder de

genoemd omdat de hele context (omgeving) van de cliënt erbij

mensen. “Ik kwam zelfs de deur niet meer uit. Mijn wereld was

wordt betrokken. Overigens zonder dat dit extra kosten met

zó klein geworden.” Maar gelukkig ligt die nare tijd achter haar.

zich meebrengt.

Ze is nog wel in behandeling, maar gaat gewoon zelf naar de
afspraak toe. En ze is getrouwd met Vincent, aan wie ze een
toegewijde partner heeft.

Hoe ging dat?

Sandra kreeg zelfs een kinderwens. Ze vertelt: “Dat was nieuw
voor mij, want ik vond mezelf altijd totaal ongeschikt om voor

Eén keer per week een gesprek, en thuis oefenen. Sandra vertelt

een kindje te zorgen. Veel te bang dat er iets zou gebeuren.

verder: “Het begon ermee dat Vincent twee hele minuten een

Mijn psychiater kon mij geruststellen.”

blokje om ging met Nicky. Ik deed in paniek de afwas. Bang,

Ze werd zwanger. Sandra en Vincent kregen een dochter, Nicky.

bang. Maar er was niets bijzonders gebeurd.” Tijdje later: Vincent

18

Verhalen en interviews Dimence Groep

Logeren

“Ik kwam zelfs de
deur niet meer uit.
Mijn wereld was zó
klein geworden.”

Zo werd het langzaam opgebouwd. Vincent kon nu wel een
paar uur met zijn dochter wegblijven. De ultieme test was de
logeerpartij bij oma. Een hele nacht weg! Sandra wilde het
eerst niet, ze zei nee. Vincent accepteerde dat. “Ik ging
nadenken: Wat kan er eigenlijk gebeuren? Ik heb een goed
contact met mijn moeder, ze heeft vroeger ook voor mij gezorgd
en toen is er ook niets ergs gebeurd.” De tweejarige Nicky ging
logeren en kwam stralend terug; ze had nog wel langer bij oma
willen blijven!

En nu dan?
Nu gaat het zó goed dat ze binnenkort de laatste zitting hebben
ging vijf minuten met Nicky naar de kinderboerderij. “Ik lapte

van de Contextuele therapie. Die heeft dan een half jaar

vliegensvlug de ramen.” Weer later gingen ze tien minuten naar

geduurd. Nicky is een levendig en ondernemend meisje

de speeltuin. “Ik maakte de hele keuken schoon. Als ik maar wat

geworden, dat twee ochtenden per week naar de peuter

te doen had, dan kwam ik de tijd wel door, want de angst lag

speelzaal gaat. Ze ontwikkelt zich voorspoedig en de therapie

steeds op de loer. Maar gelukkig wel steeds minder erg.

kan worden afgesloten. Sandra’s eigen behandeling gaat nog

Het begon beter met mij te gaan.”

even door, maar ook daar gaat op termijn een eind aan komen.
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Raad van bestuur Dimence Groep:

“Kennis delen, en samen
doen. Daar staan we
om bekend en daar
zijn we trots op.”
Tekst: Rita Kamphuis, corporate communicatie adviseur

In 2018 zijn acht collectieve ambities geformuleerd als antwoord op de vraag wat de Dimence
Groep de komende jaren wil bereiken. Daarbij zijn vijf perspectieven van belang (zie ook pagina
7 in het bestuursverslag). De perspectieven zijn afgeleid van de acht ambities en geven aan
waar het komende jaar de eerste aandacht ligt.
Een gesprek met de raad van bestuur van de Dimence Groep; Herma van der Wal, voorzitter, en
Marco Verheul, sinds mei 2019 nieuw lid raad van bestuur. Herma van der Wal over het woord
perspectief: “Het is doelbewust perspectief genoemd. En niet een plan. Want met een plan
weet je waar je begint en eindigt. Een perspectief geeft veel meer een richting aan.”

Cliënten

Aan Herma de vraag wat er dan gaat veranderen voor cliënten.
Herma, nadenkend: “Dat is een moeilijke vraag. Het is geen

We beginnen het gesprek maar gewoon met het eerste

revolutionaire verandering. Mensen hebben al langere tijd invloed

en tevens belangrijkste perspectief; onze cliënten. In het

op hun behandeling. In 2019 is bijvoorbeeld een cliëntenportaal

meerjarenperspectief staat: Wij willen van toegevoegde waarde

geopend. Daarin kunnen cliënten zelf inloggen in hun dossier.

zijn voor onze cliënten. Daarom zoeken we samen met cliënten

Ook herstel vanaf dag 1 is voor ons heel erg belangrijk geworden.”

naar wat voor hen een goed leven inhoudt. We dragen eraan bij

Marco vult aan: “We moeten vanaf de eerste dag zorgen dat een

om de doelen die daaruit voortkomen te realiseren vanuit onze

cliënt meer is dan bijvoorbeeld de depressieve klachten waar hij

expertise op het bevorderen van de mentale gezondheid van

of zij mee worstelt. Hoe zit iemand op zijn werk, wat is de

cliënten en de verbinding tussen zorg en welzijn. We werken

gezinssituatie en zijn bijvoorbeeld de financiën op orde? Dat is een

samen vanuit gelijkwaardigheid en gaan stigmatisering tegen.

andere manier van kijken.”
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Hoe kan de Dimence Groep daarop anticiperen? Herma: “Doordat

gezocht worden, maar ook in een andere aanpak,

wij in onze groep allerlei onderdelen in huis hebben, van welzijn

andere behandelingsmethodes of andere personeelsinzet.”

tot gespecialiseerde ggz, kunnen we daarop inspelen. In 2019

Marco geeft aan dat innovatie niet groot en meeslepend hoeft

zijn we gestart met bijvoorbeeld vrijwilligers die helpen in de

te zijn. “Innovatie gebeurt juist veel op kleine terreinen.

verslavingspsychiatrie zodat mensen hun weekendverlof beter

Bijvoorbeeld dat we bedacht hebben om Intensive Home

kunnen benutten. We zorgen er dan voor dat mensen niet

Treatment (IHT) in te zetten.”

1

terugkomen in een koud huis met een dood plantje, maar dat
vrijwilligers ze echt begeleiden bij het thuiskomen. Daarmee kun

We komen op het begrip ondernemerschap. Hoe zien ze dat

je voorkomen dat iemand weer in zijn oude gedrag vervalt.

in de geestelijke gezondheidszorg? Herma van der Wal: “Ons

Dit is nog maar het begin van onze mogelijkheden.”

ondernemerschap gaat niet over geld verdienen maar over de
maatschappij bedienen. Als de maatschappij een geestelijk
gezondheidszorg vraagstuk heeft dan dragen we ons steentje daar

Innovatie en ondernemerschap

graag aan bij. We draaien bijvoorbeeld een pilot met Transfore
voor mensen met zeer moeilijk gedrag. Een ander voorbeeld is de

We komen op het tweede perspectief: innovatie en

nieuwe Wet verplichte ggz. Als je bedenkt wat onze geneesheer-

ondernemerschap. Grote begrippen. Marco legt uit wat ze

directeur in de aanloop daarvan heeft gedaan op gebied van

daaronder verstaan: “Echte innovatie komt uit de mensen

samenwerking met gemeentes, justitie, politie etc. is dat een

voort als zij geïnspireerd raken van mogelijkheden of een

mooi voorbeeld van ondernemerschap in maatschappelijke zin.”

vraagstuk zien dat ze willen verbeteren. Daarom nemen

Herma geeft daarbij nog wel een kanttekening: “De kunst is dat

leidinggevenden het voortouw om een voorbeeld te zijn voor

we niet zeggen; dat kunnen wij wel, geef maar aan ons. In deze

inspiratie en ontwikkeling. De leidinggevende stimuleert het

samenleving moeten we met name gaan voor samen oplossen.”

ondernemerschap.” Herma geeft aan waar voor haar de urgentie
zit: “De maatschappij verandert snel. We weten dat we bijna op
hete kolen zitten. Grote innovaties moeten in de digitalisering

Verhalen en interviews Dimence Groep
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Personeel

Opnieuw oriënteren

Om goed toegerust te zijn voor de toekomst is het van belang

En hoe zit het dan met het tekort aan personeel en de vergrijzing?

dat alle medewerkers de komende jaren zich andere kennis,

Marco: “Wanneer we blijven werken zoals we de afgelopen

vaardigheden en competenties eigen maken. Komen we op het

twintig jaren hebben gedaan, dan hebben we in de toekomst een

derde perspectief; het personeel. Het gaat dan over mentale

ernstig tekort aan menskracht. We moeten anders kijken naar hoe

gezondheid en positieve psychologie, innovatief denken en doen

we mensen inzetten. Benutten we iedereen wel voldoende? Dat

en het verrijken van digitale vaardigheden. Herma over de

haakt ook weer aan op die digitalisering. Bij Dimence hebben we

consequenties van dit perspectief voor de organisatie:

bijvoorbeeld al een digitaal team met een psychiater die skypet

“Dit heeft ook consequenties voor de wijze waarop we gewend

met haar cliënten. Je hebt dan geen reistijd, je hoeft geen koffie

zijn op te leiden en bij te scholen. De meer klassieke manier van

in te schenken. Dat kan uitmaken hoe je je menskracht inzet.”

scholing zal deels worden vervangen door lerende netwerken

Herma over het te verwachten tekort in de personeelsformatie:

en door innovatief gedrag te laten zien en daarop te reflecteren.

“Aanvullend daarop moet je gaan nadenken over hoe we misschien

Vanuit HRM&D vraagt dit om innovatieve, strategische en

kunnen gaan samenwerken met andere partijen die met hetzelfde

collectieve personeelsplanning, gericht op de ontwikkeling in de

probleem zitten. Je zult bepaalde loopbaanpaden in de zorg

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

kunnen gaan maken. Misschien ook wel buiten de zorg, zodat je

maar is er zeker ook aandacht voor het behoud van personeel.”

mensen langer bindt. Je moet een breder carrièreperspectief

Marco: “Doel is het krijgen en behouden van voldoende

bieden aan, met name jonge, mensen zodat ze langer in de zorg

gekwalificeerd personeel, dat is toegerust op de nieuwe manier

blijven. Dat is wel een cultuurverandering en staat haaks op het

van werken en organiseren en waarmee wij uiteindelijk goede

marktwerkings-principe waarin we elkaar als zorginstellingen

zorg voor onze cliënten kunnen leveren.”

hebben beconcurreerd.”
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overblijft voor hulpverlening. De tools die gebruikt worden, hoeven
we uiteraard niet allemaal zelf uit te vinden. Maar we moeten wel
goed leren gebruik te maken van wat al op de markt is. Dat is
super belangrijk.” Marco beaamt dat. “En niet alleen in de zorg
moeten we digitaliseren, ook daarbuiten. En dan denk ik aan
bijvoorbeeld huisvesting, of HR-vraagstukken. Hoe kunnen we ons
werken anders organiseren zodat we mensen vrijspelen voor
zorgverlening. Verder gaat de digitalisering ons helpen wat betreft
preventie. Denk aan Big Data. Er is zoveel informatie die we nu al
gezamenlijk hebben. Het internet weet al eerder dat iemand een
depressie krijgt dan de persoon zelf. Daar wordt interessant
wetenschappelijk onderzoek naar verricht.”

Bedrijfsvoering en duurzaamheid
Het is van belang dat de bedrijfsvoering optimaal aansluit
bij de ambities en uitgangspunten zoals omschreven in het
meerjarenperspectief. Het gaat dan om gezonde bedrijfsvoering

“Wij moeten ons
bewust zijn hoeveel we
reizen, hoeveel energie
we gebruiken en wat
we kunnen doen aan
afvalscheiding.”

waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn,
we voldoende innoveren, investeren en ons financieel vermogen
toereikend is om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen.
Hoe ziet de raad van bestuur duurzaamheid in relatie met
geestelijke gezondheidszorg? Marco is van mening dat de
Dimence Groep een steentje moet bijdragen aan de ecologische
voetprint. “Wij moeten ons bewust zijn hoeveel we reizen,
hoeveel energie we gebruiken en wat we kunnen doen aan
afvalscheiding. In 2019 zijn we op bijna al onze locaties afval
gaan scheiden en hebben we op verschillende locaties elektrische
fietsen geplaatst. En we zijn nu bezig met de vraag; waar gaan we
zonnepanelen plaatsen?” Herma geeft aan dat we dat niet alleen
doen. “Duurzaamheid is een mooi thema dat we samen met onze
Volante-partners2 hebben opgepakt. Medewerkers van de vier
grote ggz-instellingen hebben elkaar gevonden op het thema van
duurzaamheid. We verbinden ons aan anderen om dingen samen

Technologie

te doen. Het is zo’n ingewikkeld probleem, dat kun je beter samen
oppakken. Kennis delen en samen doen. Daar staan we om bekend

Ontwikkeling van ICT, digitalisering en automatisering zijn

en daar ben ik trots op”, besluit Herma het gesprek.

van groot belang om de ambities van de organisatie te kunnen
waarmaken. Herma over dit perspectief: “Alles wat je kunt

1.

automatiseren moet je inzetten zodat menselijke warmte

2. www.volante.nl

www.wervdg.nl
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