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Missie Visie
• Een goede mentale gezondheid is een investering in de toekomst, van burgers en de samenleving als geheel.
• Wij bieden specialistische ggz voor (jong)volwassenen en ouderen, in alle intensiveringsvormen.
• Behandelen doen we thuis: bij jou thuis of bij Dimence thuis. Alleen als het echt nodig is, behandelen we je in een kliniek.
• Menselijk contact is de basis van ons werk.
• We gebruiken volop digitale mogelijkheden.
• Ieder mens is anders, dat omarmen wij en daar sluiten wij onze behandelingen op aan.
• Onze specialistische ggz is beschikbaar waar lichtere vormen van ggz ontoereikend zijn.
• Onze medewerkers gebruiken hun vakmanschap om elke dag de beste behandeling te bieden. Als het nodig is doen we dat 

op onorthodoxe wijze.
• De organisatie biedt veiligheid, steun, werkplezier en zingeving en laat zich daar op aanspreken.
• We geloven in flexibiliteit, creativiteit, verandering en experimenteren onszelf de toekomst in.
• We werken graag samen met iedereen om onze visie waar te maken.

Dimence biedt toonaangevende 
(hoog)specialistische ggz met 
de lange termijn voor ogen. 
Samen werken we aan een 
veilige en mentaal gezonde 
samenleving waarin iedereen 
welkom is en mee kan doen.

Dimence en onze medewerkers

Dimence en onze behandelingen

• Focus op systemische aanpak: wij behandelen mensen in hun context.
• Wachtlijsten verkorten door goede samenwerking, digitale middelen en 

uitbreiden ambulante teams.
• Uitbreiden FACT-teams ter compensatie van afbouw klinische behandeling.
• Doorontwikkeling Thubble: uitbreiden 100% digitale ggz.
• Versterken naastenbeleid: op een gelijkwaardige en aandachtige manier 

samenwerken met naasten.
• Doorontwikkelen ervaringsdeskundigheid (regulier en bij zorgprofessionals) 

i.s.m. vakgroep Ervaringsdeskundigheid, PEPPER! en Hogeschool Windesheim.

• Werk maken van werk: actief stimuleren van werk en opleiding.
• Herpostionering VT&VB: kwaliteit en capaciteit van vaktherapie

en vakbegeleiding beter benutten.
• We werken samen met onze Volante-collega’s aan betekenisvolle 

uitkomsten voor en met onze klanten en hun naasten.
• Implementeren generieke module acute psychiatrie.
• Herontwerpen van de Dimence (digitale) klantreis.
• Nieuw bekostigingsmodel ggz implementeren 

(start zorgprestatiemodel 1-1-2022).

Het gaat niet over vandaag.
Denk mee over morgen!

• Beleid maken we samen: met elkaar, OR, CR, adviesraad Naasten en ons online klantenpanel.
• We werken vanuit de principes van de “lerende organisatie”.
• Leidinggevenden geven vertrouwen, ruimte voor ontwikkeling én heldere kaders en doelstellingen.
• Iedereen draagt bij aan een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.
• Samen werken we aan onze (mentale) gezondheid, een goede balans tussen werk en privéleven en een laag ziekteverzuim.

Dimence en onze samenleving

• Positieve gezondheid: focus op kracht en mogelijkheden.
• Drempelloos samenwerken met de 1e lijn, sociaal domein, gemeenten, 

politie, V&V, VG en andere partners.
• Drempelloos samenwerken met Mindfit, Transfore en Jeugdggz.
• We delen landelijk en regionaal onze kennis en werken structureel aan 

innovatie.

• We zijn actief op sociale media om te leren en kennis te 
delen.

• We bieden overvloed waar we kunnen en maken dromen 
mogelijk.


