Beleidsplan Stichting Trimbos-instituut 2016-2020
Onze missie:
Het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van
kennis.
Onze visie:
Het Trimbos-instituut levert maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis
over geestelijke gezondheid en (het voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs
teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen in de leeftijd van -9 maanden tot en met
90+ jaar. Het levensloop perspectief is het uitgangspunt voor de activiteiten rondom vijf
kernthema’s:
1. Alcohol
2. Drugs
3. Tabak
4. Meest voorkomende psychische stoornissen
5. Ernstige psychiatrische problematiek
We doen dit vanuit vier kernwaarden: verbindend, innovatief, professioneel en
toepassingsgericht.
In al onze activiteiten houden we continue rekening met ontwikkelingen en behoeften.
Hierbij stellen we twee ontwikkelingen voorop: de mens en de maatschappij. Daarbij
nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een
multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.
Onze speerpunten:
• ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, zorgstandaarden, richtlijnen,
interventies en preventieprogramma’s;
• signaleren en monitoren van psychische problemen, verslaving en gebruik van
alcohol, drugs en tabak;
• onderzoek en evaluatie van de GGz en verslavingszorg: organisatie,
toegankelijkheid, kwaliteit en (kosten)effectiviteit;
• informeren van beleidsmakers, politici en professionals over de geestelijke
gezondheid van de Nederlandse bevolking;
• bieden van trainingen en cursussen voor uiteenlopende doelgroepen: van
professionals in de GGz en verslavingszorg, praktijkondersteuners van huisartsen
in de GGz, politie en justitie tot medewerkers van gemeenten, horeca en scholen;
publieksvoorlichting over psychische problematiek, verslaving en gebruik van
alcohol, drugs en tabak;
• bevorderen van uitwisseling en het delen van kennis door organisaties en
individuen op lokaal niveau en wereldwijd met elkaar in contact te brengen.
Opdrachtgevers en financiering:
Het Ministerie van VWS en ZonMw zijn belangrijke opdrachtgevers. Maar ook GGzinstellingen, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, GGZ Nederland, gemeentelijke
overheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA), Senter, UNAIDS, Europese
instanties en vele andere organisaties weten het Trimbos-instituut te vinden.
Opzet, besteding en beheer vermogen Stichting Trimbos-instituut:
Het Trimbos-instituut voert maatschappelijke projecten uit en heeft een beperkt eigen
vermogen respectievelijk egalisatiereserve binnen de eventuele voorwaarden van
subsidieverstrekkers. Dit is nodig om schommelingen in de exploitatie op te vangen. De
stortingen en onttrekkingen uit dit Eigen Vermogen/egalisatiereserve verloopt via de
jaarrekening en is opgenomen in de balans van de Stichting. Het Eigen Vermogen is door
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht begrensd op minimaal 10% en maximaal
25% van de jaarlijkse omzet. Op dit ogenblik ligt het percentage rond de 10%.

