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Profiel met betrekking tot de positie 'voorzitter raad van bestuur' bij Dimence Groep 

 

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter raad van bestuur gaan wij op 

zoek naar de nieuwe voorzitter raad van bestuur van de Dimence Groep. De nieuwe 

voorzitter zal samen met het lid raad van bestuur bestuurlijk vorm geven aan de geestelijke 

gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn van mensen in (voornamelijk) Oost-

Nederland.  

 

De voorzitter raad van bestuur zal, complementair aan het lid raad van bestuur met de 

portefeuille bedrijfsvoering en financiën, zich richten op de (zorg)inhoudelijke portefeuille. 

Voor Dimence Groep is het belangrijk dat de innovatieve en dynamische richting van het 

meerjarenperspectief ‘samen de toekomst tegemoet’ met passie wordt omarmd door de raad 

van bestuur. 

 

Positionering  

De Dimence Groep kent een tweehoofdige raad van bestuur. Beide bestuurders opereren 

collegiaal vanuit een hechte en wederkerige samenwerking. De twee bestuurders zijn 

gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor het te voeren en gevoerde beleid. Besturing 

vindt plaats op basis van collegialiteit met inachtneming van de positie van de voorzitter. De 

bestuurders leggen verantwoording af aan de raad van toezicht. 

 

De Dimence Groep bestaat uit verschillende stichtingen. De raad van bestuur en de 

directeuren van de stichtingen en ondersteunende diensten vormen samen het 

Directieberaad Dimence Groep (DDG). Het DDG stimuleert dat er slim gebruik wordt 

gemaakt van elkaars mogelijkheden, vooruit wordt gekeken en kansen worden benut. Het 

DDG heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het gezamenlijk verantwoordelijk zijn, zowel 

voor het geheel als voor de delen. Leidinggevenden geven heldere kaders en vertrouwen 

aan teams en medewerkers. Binnen Dimence Groep worden medewerkers aangemoedigd 

om hun kennis bij elkaar te leggen en in overleg besluiten te nemen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  

Op bevlogen wijze faciliteert en inspireert de raad van bestuur medewerkers van de Dimence 

Groep bij de uitvoering van de werkzaamheden. De raad van bestuur is integraal 

verantwoordelijk voor de besturing van de Dimence Groep. In onderling overleg worden de 

portefeuilles en rollen verdeeld (deze kunnen op onderdelen periodiek rouleren).  

 

Kenmerkend voor de portefeuilleverdeling is een integrale benadering op basis van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele kennis en ervaring, uitgangspunt is dat de 

bestuurders elkaar kunnen vervangen wanneer nodig. Binnen de raad van bestuur bestaat 

voldoende diversiteit en 'countervailing power', zodat aan verschillende rollen invulling kan 

worden gegeven. Samen beschikken de bestuurders over de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om de organisatie te leiden. Beide bestuurders zijn boegbeeld van de Dimence 

Groep en opereren binnen relevante landelijke en bestuurlijke netwerken.  

 

De raad van bestuur werkt hecht en constructief samen met de directies van de stichtingen 

binnen de groep, de directeuren van de ondersteunende diensten en de inhoudelijk 

professionals (zoals de geneesheer-directeur en de opleiders).  
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De doorontwikkeling van een netwerkstructuur vraagt om het borgen van afstemming, 

dragen van eigenaarschap en het gunnen van een grote eigen verantwoordelijkheid aan de 

directeuren. Dat vraagt in de aansturing om een goede onderlinge verstandhouding, 

samenwerking en het geven van ruimte en vertrouwen. Ook onderhoudt de raad van bestuur 

een constructieve relatie met de medezeggenschap (centrale ondernemingsraad (COR), 

centrale cliëntenraad i.o. (CCR) en adviesraad naasten). 

 

Meer concreet behelst de portefeuille van de voorzitter van de raad van bestuur:  

- regie voeren op de aansturing en coördinatie van de Dimence Groep vanuit een 

toekomstgerichte visie op de psychiatrie (en zorg en welzijn), met extra oog voor 

het verder vorm en inhoud geven aan de zorg in samenhang met de organisatie 

daarvan; 

- visie op en implementatie en (inhoudelijke) doorontwikkeling van de strategie van 

de Dimence Groep; 

- onderhouden van een constructieve samenwerking met de geneesheer-

directeur, specialisten, opleiders en medezeggenschap);  

- extern: bestuurlijk overleg, gericht op het onderhouden van de externe 

samenwerking met, onder andere, de gemeenten Deventer, Zwolle en Almelo en 

zorginhoudelijke organisaties (huisartsen, ziekenhuizen, instellingen voor 

verstandelijk gehandicapten, jeugdzorgorganisaties, verpleeg- en verzorgings-

instellingen en anderen). 

- op niveau houden van de opleidings- en academische functie (wetenschappelijk 

onderzoek), door samenwerking met andere kennisinstituten; sparringpartner 

inzake strategische keuzes en het mandaat verlenen voor onderzoek vanuit de 

gedachte van opleiden en onderzoek als kerntaak van de Dimence Groep; 

- vanuit de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg direct aanspreekpunt 

voor en overleg voeren met de geneesheer-directeur; 

- het, als eerste aanspreekpunt, aansturen van stichting Transfore en (samen) 

Dimence; 

- verantwoordelijk zijn voor zorginhoudelijk kennismanagement, kennisdeling en 

kennisoverdracht; 

- zorg dragen voor zowel interne als externe communicatie, als zorgorganisatie 

naar overheden, pers en andere  relevante belanghebbenden buiten de 

zorgorganisatie; 

- verantwoordelijk voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de raad van 

toezicht, de voorbereiding van gemeenschappelijke vergaderingen en overige 

communicatie met de raad van toezicht; 

- op strategisch niveau invulling geven aan medezeggenschap en cliëntparticipatie 

alsmede het verpleegkundig en medisch leiderschap bevorderen. 

 

Het is een dynamische rol als voorzitter raad van bestuur waarbij het belangrijk is om een 

voorbeeldrol te vervullen naar de groep. Vooral daar waar het gaat om, vanuit strategie en 

visie, ruimte te bieden aan innovatie en ontwikkeling. Hierbij is het belangrijk dat de raad van 

bestuur een klimaat creëert waarbij men creativiteit durft te uiten, eigenaarschap toont voor 

innovatie en in staat is om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken vanuit 

een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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Profiel 'ideale kandidaat' 

De voorzitter raad van bestuur is academisch opgeleid en heeft een zorginhoudelijke 

achtergrond. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een achtergrond als 

psychiater/medisch specialist of klinisch psycholoog. Hierbij is de voorzitter raad van bestuur 

complementair aan het andere lid van de raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering 

en financiën. Van belang is dat kandidaten bekend zijn met het medisch behandelmodel. 

Daarnaast is het van belang dat kandidaten ervaring hebben met opleiding en onderzoek. 

Gezien het eindverantwoordelijk karakter van de rol van voorzitter gaat de voorkeur uit naar 

kandidaten met stevige bestuurlijke ervaring. 

 

Eigenschappen  

- inspirerende en authentieke voorzitter raad van bestuur, met een goed gevoel 

voor de positionering van Dimence Groep binnen de zorgketen, in de regio en 

landelijk;  

- strateeg, doorzetter met tact, gericht op samenwerking; die kansen ziet en risico's 

weet te duiden; is in staat hierbij te schakelen op diverse niveaus met oog voor 

de lange termijn en verbinding van belangen;  

- heldere, analytische geest; vermogen om complexe situaties in te schatten en op 

te lossen; 

- verbinder, teamspeler, die enerzijds in staat is bruggen te slaan tussen 

verschillende onderdelen van de organisatie, specialismen en anderzijds op alle 

menselijke niveaus in de organisatie, een ketendenker; 

- persoon die vanuit oprechte interesse zichtbaar is in de organisatie en 

toegankelijk is met een open uitstraling;  

- acteren vanuit overzicht en rust, beschikt over relativeringsvermogen; 

- open en transparant, communicatief vaardig, schept duidelijkheid; 

- (inhoudelijk) ondernemend, proactief met natuurlijk oog voor nieuwe kansen en 

innovatie; 

- is adaptief, creatief, kan delegeren, heeft het lef om zich ook kwetsbaar op te 

stellen; 

- concreet, beschikt over realisatiekracht, weet te komen tot borging van 

ontwikkelingen; 

- gericht op samenwerking, goede gesprekspartner voor collega in de raad van 

bestuur, de raad van toezicht, collega’s en met partners binnen de organisatie en 

in de regio; 

- in staat te reflecteren en weet de zaken met humor te brengen. 

 

Contact 

De Dimence Groep laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Bouke Gerla of Gerald Knol (telefoon 020 - 6470201). 

Belangstellenden wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan 

Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl uiterlijk voor zondag 13 december 2020. Een 

strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.  

 

Voor meer informatie: www.dimencegroep.nl  

 
 
 
 

mailto:reacties@holtropravesloot.nl
http://www.dimencegroep.nl/
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Addendum Dimence Groep 
Organisatie 
De Dimence Groep is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn in met 
name Overijssel. Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, 
deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Hierdoor kan Dimence Groep snel 
inspelen op de wensen en behoeften van cliënten, verwijzers en financiers. Dimence Groep 
heeft de ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke participatie en het welzijn 
van de mensen in het werkgebied te verbeteren. De stichtingen onder de Dimence Groep 
werken samen, delen kennis en vormen een keten.  De stichtingen zijn: 
• Dimence; 
• Mindfit; 
• Wijz (welzijnswerk); 
• Impluz; 
• Transfore; 
• Jeugd GGZ en; 
• De Kern. 
 
De Dimence Groep zegt over zichzelf: “We vormen samen een groep en dat doen we niet 
zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een netwerk. 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.” 

 
Gezondheidswinst is een belangrijk onderscheidend kenmerk voor de Dimence Groep. Door 
continu te streven naar gezondheidswinst, door te participeren in netwerken en door 
meerwaarde te creëren, levert de Dimence Groep een bijdrage aan het welbevinden van de 
maatschappij. Drie kernwaarden zijn daarbij van groot belang: gastvrijheid, veiligheid en 
resultaatgerichtheid. De principes Durf te delen, Werken vanuit gelijkwaardigheid en 
Oprechte nieuwsgierigheid zijn daar aan toegevoegd. 
 
Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken meer dan 2800 medewerkers en 1000 
vrijwilligers voor ruim 26.000 cliënten per jaar. De totale omzet is meer dan € 200 miljoen. 
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Dimence Groep - Toekomst en uitdagingen 
De samenleving verandert; demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, klimaat-
verandering, meer diversiteit en meer chronisch zieken in de maatschappij worden zichtbaar. 
De zorgvraag stijgt terwijl de zorgkosten (en daarmee onze budgetten) minder hard mee 
(kunnen) stijgen. Ook ontstaat een tekort aan arbeidskrachten. 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’. De maatschappij vraagt: 
• meer doen voor mensen die dreigen uit te vallen; 
• investeren in de juiste doelgroepen; 
• kennis delen en samenwerken en; 
• helpen de maatschappij veiliger te maken. 
 
De Dimence groep heeft de collectieve ambitie om de mentale gezondheid, maat-
schappelijke participatie en het welzijn van de mensen in het werkgebied te verbeteren. Door 
middel van samenwerken binnen de groep, delen zij kennis en vormen een keten.  
Voor de organisatie zijn zes perspectieven daarbij van belang:  

- Cliënten: samen op zoek naar wat voor de cliënt die mentale ongezondheid 
ervaart een goed leven inhoudt. Dimence Groep werkt daarin samen vanuit 
gelijkwaardigheid en gaat stigmatisering tegen; 

- Innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap: onderscheidend, speels en 
verfrissend, voor financiers een ondernemende aanbieder zijn waarin het 
investeren waard is. Echte innovatie komt uit de mensen voort als zij geïnspireerd 
raken door mogelijkheden of een vraagstuk zien dat ze willen verbeteren of een 
situatie die ze willen veranderen, daar biedt Dimence Groep ruimte voor; 

- Mensen: om de verbinding te kunnen blijven maken met de ambities gaat men 
andere dingen van medewerkers vragen. Doel is het hebben van voldoende 
gekwalificeerd personeel, dat is toegerust op de nieuwe manier van werken en 
organiseren; toekomstbestendig;  

- Technologie: ontwikkeling van ICT, digitalisering en automatisering is van groot 
belang om de (digitale) ambities te kunnen waarmaken. Slimmer gebruik maken 
van de techniek en tijd voor medewerkers om zich (breed) digitaal te ontwikkelen; 

- Duurzaamheid: Dimence Groep vindt het belangrijk om bewust bezig te zijn met 
duurzaamheid. Het uiteindelijke doel is om de CO2-productie zo klein mogelijk te 
laten worden. Dimence Groep heeft in het voorjaar van 2020 het certificaat 
Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor alle 16 eigendomslocaties (37 
gebouwen); 

- Bedrijfsvoering: voor Dimence Groep is het van belang dat de bedrijfsvoering 
optimaal aansluit bij de ambities en uitgangspunten zoals omschreven. Daarom 
zet men in op optimale afspraken en samenwerking met financiers (van 
zorgverzekeraars tot banken). Met oog voor doelmatigheid van kosten en oog 
voor duurzaamheid.  

 
De zes perspectieven zijn verder beschreven in het meerjarenperspectief. Het 
meerjarenperspectief is een dynamisch document dat helpt om de koers aan te houden en 
(lastige) keuzes te maken. Dynamisch omdat het (minimaal) jaarlijks bijgesteld wordt, en 
afhankelijk is van interne en externe ontwikkelingen. Het meerjarenplan wordt op verzoek 
beschikbaar gesteld.  
Voor meer informatie: www.dimencegroep.nl.  

http://www.dimencegroep.nl/

