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1 Inleiding  

 

Stichting Dimence beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Een instelling 

met een ANBI status dient te beschikken over een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan geeft op 

hoofdlijnen inzicht in de manier waarop Stichting Dimence haar doelstelling bereikt.  
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2 Zakelijke gegevens  

 

Zakelijke gegevens van Stichting Dimence 

 

Naam Stichting Dimence 

RSIN / Fiscaal nummer 8535.93.449 

Post- of vestigingsadres 

 

Nico Bolkesteinlaan 1 

7416 SB Deventer 

 

Telefoonnummer 0570-639600 

E-mailadres info@dimence.nl 

KvK nummer 59661429 

Bankrekening Tenaamstelling: Stichting Dimence 

Nummer: NL45RABO0128568186 

 
 

3 Beleid en strategie  

 

Aanleiding oprichting 

Dimence is een fusieorganisatie van meerdere instellingen die betrokken zijn bij het bieden van 

behandeling bij psychische klachten en psychiatrische aandoeningen1. 

 

Activiteiten en doel2 

De stichting heeft ten doel het leveren van zorg, het voorkomen, behandelen en verminderen van 

(de gevolgen van) complexe mentale gezondheidsproblemen zowel op individueel niveau als op 

maatschappelijk niveau. 

Mede tot het doel van de stichting wordt gerekend: 

- het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de 

stichting beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent; 

- het oprichten en exploiteren en in stand houden van een of meer instellingen met bijbehorende 

voorzieningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening, en de daarvoor vereiste organisatie of organisaties; 

- het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, 

ondernemingen en instellingen mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere 

rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan 

de doelstelling; 

- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van trainingen en 

opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg. 

 

Dimence is toegankelijk voor mensen die mentale gezondheidsklachten hebben en die daar zo snel 

en goed als mogelijk vanaf willen3. We behandelen psychische klachten, de oorzaken en de 

gevolgen daarvan zo goed en vroeg mogelijk. Daarmee proberen we zo veel mogelijk het ontstaan 

van ernstigere psychiatrische aandoeningen te voorkomen en de noodzaak tot langdurig gebruik 

van geestelijke gezondheidszorg te verminderen. We stimuleren daarbij gezond gedrag en werken 

                                                
1Presentatie ‘voor de draad’ t.b.v. beleids- en begrotingsoverleggen 
2Zie onder andere de statuten van Stichting Dimence 
3Presentatie ‘voor de draad’ t.b.v. beleids- en begrotingsoverleggen 
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vanuit het model van positieve gezondheid. Met elkaar zorgen we ervoor dat er geen mensen 

tussen wal en schip vallen en iedereen zo snel mogelijk weer uit de rol van patiënt is. We streven 

naar een hogere psychische kwaliteit van leven voor alle mensen in ons werkgebied. Voor ons 

hoort iedereen erbij en is elk mens gelijkwaardig aan een ander mens. We nemen vanuit onze 

overtuiging graag onze rol om de samenleving veiliger, vriendelijker en inclusiever te maken. 

Daarom grijpen we elke kans aan om bij te dragen aan een open en gastvrije houding van de 

samenleving voor mensen met psychische klachten. 

 

Al onze medewerkers zijn professionals met de expertise die nodig is voor onze opdracht. We 

nemen en geven verantwoordelijkheid zodat we optimale ruimte hebben om te doen wat goed is 

voor de patiënt. We werken samen: met de patiënt, met naastbetrokkenen en met collega’s binnen 

en buiten de organisatie. Zodat iedereen zijn rol kan pakken. Niet als doel op zich, maar omdat 

zeer goed multidisciplinair samenwerken de kern is van specialistische ggz. Behandelen doen we 

samen! Gezien de aard van onze expertise en de wijze waarop we werken richten we ons met 

name op de complexe problematiek.  

 

Onze doelen streven we na door zowel ambulant als in klinische setting specialistische ggz aan 

onze patiënten te bieden. 

We bieden: 

• intensieve ambulante behandeling in daartoe gespecialiseerde team voor bijna alle 

psychische klachten; 

• intensieve spoedeisende behandeling zoveel mogelijk bij mensen thuis en in hun eigen 

omgeving met de mensen die er voor hen toe doen; 

• intensieve ambulante behandeling voor ouderen. We bieden multidisciplinaire behandeling 

voor ouderen, waar nodig in hun eigen omgeving en met de intensiteit die de soms 

complexe behandeling vraagt; 

• intensieve ggz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoening in de wijk (via FACT 

team). Deze teams bevorderen maatschappelijk en persoonlijk herstel en houden blijvend 

aandacht voor (nader) medisch herstel; 

• hoog specialistische behandeling voor ontwikkelings-, bipolaire en somatisch 

symptoomstoornissen; 

• acute, kortdurend en langdurende klinische opnames, als intermezzo van de ambulante 

behandeling; 

• op herstel naar werk gerichte dagactiviteiten en begeleiding voor mensen die als gevolg 

van hun klachten hierin beperkingen zijn gaan ondervinden. 

 

Financieel beleid4 

De raad van bestuur stelt jaarlijks een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op 

en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. De raad van bestuur maakt na afloop 

van het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op. De geconsolideerde jaarrekening 

wordt gecontroleerd door de accountant, die daarover aan het bestuur en raad van toezicht verslag 

uitbrengt. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad 

van toezicht voor.  

 
  

                                                
4Zie onder andere de statuten van Stichting Dimence 
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De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

- het stichtingskapitaal; 

- inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting; 

- revenuen en eigendommen die aan de stichting toebehoren; 

- schenkingen, legaten en erfstellingen; 

- opbrengst van eventuele belegde middelen; 

- van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; 

- alle andere wettige baten.  

 

De bedrijfsopbrengsten (de diensten van Dimence Groep worden door verschillende stelsels 

gefinancierd) bestaan uit5; 

- zorgverzekeringswet; betreft alle geestelijke gezondheidszorg die gericht is op genezing. De 

zorgverzekeraar vergoedt deze zorg.  

- WLZ; de wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht 

dichtbij nodig hebben; 

- WMO; mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun 

gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. De gemeenten 

voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit.  

- RZA; regeling zorg asielzoekers.  

 

De bedrijfslasten bestaan uit; 

- personeelskosten; de personele kosten vormen een belangrijk deel van de bedrijfslasten;  

- afschrijvingen op materiele- en immateriële vaste activa; 

- overige bedrijfskosten. 

 

 

4 Bestuurssamenstelling  

 

Bestuurssamenstelling 

Stichting Dimence maakt deel uit van Stichting Dimence Groep. Voor de bestuurderssamenstelling 

van Stichting Dimence verwijzen we naar de bestuurderssamenstelling van Stichting Dimence 

Groep (https://www.dimencegroep.nl/anbi-status-dimence-groep). 

 

Beloningsbeleid 

Medewerkers van Stichting Dimence ontvangen beloningen volgens de CAO Geestelijke 

Gezondheidszorg. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en 

ervaring.   
 

 

 

 

                                                
5https://www.dimencegroep.nl/bekostiging 


