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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	1: 
	8: Niet van toepassing
	10: Niet van toepassing
	9: Niet van toepassing
	12: Niet van toepassing
	11: Niet van toepassing
	7_A4: 1205
	16_ML: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheid.We behandelen psychische klachten, de oorzaken en de gevolgen daarvan zo goed en vroeg mogelijk. Daarmee proberen we zo veel mogelijk het ontstaan van ernstige psychiatrische aandoeningen te voorkomen en de noodzaak tot langdurig gebruik van geestelijke gezondheidszorg te verminderen. We stimuleren daarbij gezond gedrag en werken vanuit het model postieve gezondheid.
	13_ML: Statutair bestuur van Stichting Dimence betreft rechtspersoon Stichting Dimence Groep.
	0: Stichting Dimence
	5: https://www.dimence.nl/
	2: Nico Bolkensteinlaan 1
	4_EM: info@dimence.nl
	1_KVK: 59661429
	6_RSIN: 853593449
	3_TEL: 0570639600
	18_ML: Zie link naar beleidsplan
	19_ML: Zie link naar beleidsplan
	20_ML: Zie link naar beleidsplan
	21: 
	_MLT: https://www.dimence.nl/over-dimence
	knop: 

	22_ML: 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.Het bestuur betreft de rechtsperoon Stichting Dimence Groep.
	23_ML: We bieden:- intensieve ambulante behandeling in daartoe gespecialiseerde team voor bijna allepsychische 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.- hoog specialistische behandeling voor ontwikkelings-, bipolaire en somatischsymptoomstoornissen;- 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.
	24: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1_GT: 
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	6_GT: 37484363
	7_GT: 
	5_GT: 962
	3_GT: 
	8_GT: 14493597
	4_GT: 445830
	9_GT: 51978922
	10_GT: 52424752

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 485706
	6_GT: 32882649
	7_GT: 
	5_GT: 488
	3_GT: 
	8_GT: 5124517
	4_GT: 485706
	9_GT: 38007654
	10_GT: 38493360

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 2765582
	1_GT: 14011558
	3_GT: 
	4_GT: 35647612
	5_GT: 52424752

	4: 
	2_GT: 2272184
	1_GT: 11570773
	3_GT: 
	4_GT: 24650403
	5_GT: 38493360

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Vorderingen en overlopende activa; de stijging ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt doordat de post nog te ontvangen bedragen met circa 4 miljoen is gestegen. Onder de nog te ontvangen bedragen zijn bedragen opgenomen voor zorgbonus, meerkostenregeling corona en continuïteitsbijdrage corona.Liquide middelen en kortlopende schulden; de stijging van de post liquide middelen wordt veroorzaakt, doordat de kortlopende schulden ook zijn gestegen. De post kortlopende schulden dient op enig moment te worden betaald, waardoor de liquide middelen op dat moment ook zullen dalen.Eigen vermogen: stijging wordt veroorzaakt door positief resultaat 2020.
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	3_A7: 1014755
	4_A7: 138995712
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 0
	10_A7: 138995712
	11_A7: 116718661
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	12_A7: 331876
	18_A7: 
	13_A7: 12747862
	19_A7: 2440785
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 6756528

	2: 
	1_A7: 129344608
	2_A7: 174761
	3_A7: 992011
	4_A7: 130511380
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
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	9_A7: 0
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	13_A7: 12155260
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	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 6171616

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning; de stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de tarieven en door de opbrengsten acute GGZ. De stijging van de opbrengsten actue ggz, komt doordat sinds eind 2019 er opbrengsten worden gegenereerd, terwijl dit in 2020 het gehele jaar betreft. Onder de post opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn tevens de vergoedingen in het kader van de meerkostenregeling corona en continuïteitsbijdrage corona verantwoord.Subsidies; de zorgbonussen zijn opgenomen onder de subsidies. Personeelskosten; onder de personeelskosten is de uitbetaling van de zorgbonus verantwoord.Overige bedrijfskosten; onder de post overige bedrijfskosten vallen onder andere kosten voor kantoorbenodigheden, automatering, verzekeringen, telefonie, communicatie, belastingen, patiëntgebonden kosten, voedingsmiddelen, accountants- en advieskosten.
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