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1. Voorwoord 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2021 van Dignis waarin vele onderwerpen op het gebied van 

kwaliteit de revue passeren. Ok dit jaar werd gedomineerd door de Coronapandemie welke ook voor 

Dignis grote gevolgen heeft gehad. Op bijna al onze locaties hebben we te maken gehad met 

besmettingen van cliënten en medewerkers.  De verschillende coronamaatregelen hebben een grote 

impact op onze organisatie en ook cliënten en familie gehad. Vanzelfsprekend heeft de focus dit jaar 

dan ook gelegen op alle maatregelen rondom Corona en infectiepreventie.  

In 2020 is een kernteam Corona ingesteld. Zij hebben veel structuur aangebracht in de omgang met 

corona. Deze structuur heeft ervoor gezorgd dat de protocollen ook in 2021 up-to-date bleven, RIVM 

ACTIZ en Verenso richtlijnen gevolgd werden en de medewerkers geïnformeerd en getraind waren 

om de richtlijnen in de praktijk toe te passen. Mede daardoor heeft Dignis veel geleerd op het gebied 

van leren en verbeteren en kwaliteitsmanagement.  

Vanzelfsprekend hebben wij door deze omstandigheden onze kwaliteitsagenda dit jaar moeten 

aanpassen. We hebben voortgang geboekt met kleine stapjes. Verder is er veel geleerd op het gebied 

van borgen van crisismanagement, het neerzetten van een goede communicatiestructuur, het volgen 

van de PDCA-cyclus en last but not least de gedrevenheid en de bevlogenheid van onze 

medewerkers. 

Inge Pesch, bestuurder Dignis 

2 Dignis 

2.1 Visie 
Het is onze missie om (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) met ernstige 

psychogeriatrische en/of somatische problematiek, vaak in combinatie met psychiatrische of 

verslavingsproblemen, te behandelen, te verzorgen, te verplegen en alle kansen op een goede 

kwaliteit van leven en sterven te bieden. 

2.2 Missie 
Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding waarmee we er met aandacht 

zorg voor dragen dat cliënten binnen Dignis hun eigen leven kunnen leiden op de wijze die zij 

wensen, in al hun eigenheid. Daarmee willen wij als geen ander juist aan cliënten met een (zeer) 

complexe zorgvraag warme, liefdevolle, belevingsgerichte en deskundige zorg bieden die aansluit bij 

hun persoonlijke behoeften en die van hun naasten. Dit alles binnen huisvesting die bijdraagt aan 

een goede kwaliteit van leven. 

2.3 Kernwaarden 
Bij Dignis draait het om vijf kernwaarden. Het is onze visie dat naleving van deze kernwaarden, door 

iedereen in de organisatie, rechtstreeks leidt tot goede professionele belevingsgerichte zorg en een 

goede sfeer voor iedereen, ook binnen onze samenwerkingsverbanden en externe contacten. Dit is 

de basis van een gezonde bedrijfsvoering. Onze kernwaarden zijn: 

 Contact: We vinden het belangrijk om contact te maken met de mensen die 
we tegenkomen, ons betrokken te voelen bij elkaar en dit te laten 
merken en uit te stralen. 
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Vertrouwen: Een vertrouwde omgeving waarin je weet wat er van je wordt 
verwacht en wat jij kunt verwachten. Een omgeving die je beschermt 
als je kwetsbaar bent. Binnen Dignis vertrouwen we elkaar in wat we 
doen. 

Eigenheid: Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen verhaal en talenten en daar zijn 
we blij mee, zowel bij cliënten als bij medewerkers. Om de eigenheid 
van elkaar te ontdekken zetten we ons in om elkaar te leren kennen. 
Dat vinden we belangrijk, daar nemen we de tijd voor. 

Beleving: We besteden bewust aandacht aan onszelf, onze eigen beleving, 
inlevend vermogen; hiermee zijn we gevoelig voor wat iemand 
anders nodig heeft om samen verder te komen. 

Aandacht: We gaan met aandacht om met onze kernwaarden, met elkaar en de 
omgeving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we echte en oprechte 
zorg verlenen. Aandacht geeft diepgang. 

 

3 Leiderschap, governance en management 
3.1. Veranderend besturingsmodel 

Dignis zit volop in een ontvlechtingsproces. Van onderdeel van het Lentis concern naar een 

zelfstandige organisatie.  

De weg daarnaartoe wordt toegelicht in een praatplaat die via onderstaande link te zien is. 

Praatplaat: Op weg naar Zelfstandigheid november 2021 - YouTube 

In 2021 is de Raad van Bestuur Dignis, waarin een bestuurder Zorg en een bestuurder Bedrijfsvoering 

zitten, ingesteld. Er is een start gemaakt met de ontvlechting van de ondersteunende diensten. Zo is 

er een nieuw kwaliteitsbureau Dignis opgezet en is de afdeling HR specifieke taken voor Dignis op 

gaan pakken met nieuwe medewerkers. Eind 2022 moet de ontvlechting op papier gereed zijn.  

Dignis is dan een zelfstandige organisatie met een eigen visie, missie en kernwaarden die door de 

eigen organisatie wordt uitgevoerd (zie hoofdstuk 2). 

3.2 Management en leiderschap 

Dignis zet in op het werken naar zelforganisatie: werken vanuit gezamenlijke kaders, haalbare 

doelen, duidelijke verwachtingen en regelmatige feedback; professionals en teams eigen afwegingen 

laten maken in de werkuitvoering. De weg daarnaartoe is een meerjaren traject (2021-2024). Dignis 

is hier al mee gestart binnen de extramurale zorg (zie 3.3 zelforganisatie). We gaan dit de komende 

jaren gestalte geven binnen geheel Dignis; de zorg, de behandeldienst, het bestuur, het management 

en de staf/ondersteuning.  

Deze koers heeft niet alleen betrekking op medewerkers, maar ook op de managers. Zij gaan naar 

een meer coachende in plaats van leidende stijl van werken.  

3.3 Zelforganisatie 

Binnen Dignis werken we aan zelforganisatie van onze teams. Dat wil zeggen dat we onze 

professionals ruimte willen geven om dat te doen wat goed is. Zij doen dat vanuit de 

belevingsgerichte kernwaarden van Dignis. In 2021 zijn er drie locaties die daarvoor plannen 

uitwerken waarin ze begeleid worden door coaches van Waardigheid en Trots.  

https://www.youtube.com/watch?v=6vpiMBFWxSo
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Een andere locatie start met een project dat ze samen met Minerva van de Hanzehogeschool 

Groningen uitwerken. Er wordt gewerkt met groepen/teams binnen artistieke settings. Dit zijn 

workshops waarin met beeldende middelen wordt gewerkt. Het project biedt een manier van kijken, 

werken en benaderen. Je neemt niet enkel deel maar je bent zelf, en dus met elkaar, ontwerper. 

Hierdoor ontstaat een omgeving die mensen de mogelijkheid biedt om te voelen dat ze bij elkaar 

horen, te voelen dat ze ergens horen. In deze omgeving worden de teamleden uitgenodigd om vanuit 

ieders rol/taak/verantwoordelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling te komen over het thema 

‘Zelforganiserend en belevingsgericht werken’. 

In het verslag over 2022 nemen we resultaten uit de ingezette acties en projecten op. 

 

4 Persoonsgerichte ondersteuning 
Dignis werkt in de persoonsgerichte zorg en ondersteuning met vijf kernwaarden gebaseerd op 

belevingsgerichte zorg (zie 2.2 en 2.3).  

De kernwaarden komen tot uiting in het gedrag dat de medewerkers laten zien in hun relatie met 

cliënten. We maken het ook zichtbaar door voor iedere cliënt uiterlijk in 2022 een levensboek en een 

persoonlijk activiteitenplan te realiseren. In 2021 zijn agogisch geschoolde medewerkers aangesteld 

voor het nader uitwerken van de persoonlijke activiteitenplannen. 

Verwanten en mantelzorgers worden door de inzet van het (mantel)zorgportaal Caren geïnformeerd. 

Via Caren kunnen zij meekijken en meepraten over het zorgleefplan en de actuele zorgverlening. 

4.1 Zorgkaart Nederland 2021 
In 2021 hebben we op twee manieren informatie opgehaald over de stand van zaken rond het 

belevingsgericht werken. In de reviews op Zorgkaart Nederland hebben we gekeken naar wat 

cliënten en/of verwanten erover hebben gezegd. Bij de HKZ-audit in 2021 hebben we gevraagd de 

medewerkers te vragen naar hun ervaringen en inspanningen. Dignis heeft een extern bureau 

gevraagd om reviews op te halen voor Zorgkaart Nederland. Tussen maart en eind mei 2021 zijn 208 

reviews geplaatst op Zorgkaart Nederland. Dat is 41% van de uitgevraagde cliënten/verwanten.  

De onderstaande tabel laat zien welke waardering cliënten en verwanten toekennen aan de vragen 

over belevingsgerichte zorg.  
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Figuur 1: waardering vragen belevingsgerichte zorg op Zorgkaart Nederland

 

Gemiddeld scoort Dignis een ruime 8 op bovenstaande vragen. Tussen de woningen zijn wel 

verschillen. We streven er wel naar om op alle drie vragen een 8 of hoger te scoren. Daar zetten we 

in 2022 op in. 

Er is ook gevraagd of er voldoende leuke activiteiten op locatie te doen zijn. In figuur 2 is de uitkomst 

op die vraag weergegeven in %. 

Figuur 2: activiteiten op locatie 

 

Een ruime meerderheid vindt dat er voldoende leuke activiteiten op locaties plaatsvinden. Toch vindt 

1 op de 5 bewoners (20 procent) dat er te weinig activiteiten zijn. Dat percentage willen we in 2022 

verlagen naar 10%. 

Ter illustratie hebben we een aantal gemaakte opmerkingen in een kader geplaatst. 
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4.2 Uitkomst HKZ-audit 2021 
 

Bij de HKZ-audit hebben de auditoren belevingsgerichte zorg als aandachtsgebied meegenomen. In 

gesprek met medewerkers hebben zij gekeken of belevingsgerichte zorg geland is. In hun rapportage 

geven zij de volgende score mee: 

 

Vervolgens noemen ze aan aantal sterke punten die gevonden zijn zoals: 

 Binnen de locatie is men gestart op één etage met het werken met poppetjes 

(systeem) met familieleden van bewoners. Dit geeft ook een goed beeld/inzicht van de 

bewoner en zijn systeem m.b.t. belevingsgerichte zorg.  

 Binnen de locatie hebben de agogen een duidelijke positie/ inbedding 

binnen de locatie/teams, waarbij er veel aandacht is en voor welzijn en belevingsgerichte 

zorg. Vanuit een activiteitenprofiel voor iedere bewoner (ook onderdeel van het zorgplan/ 

participatie) wordt geïnventariseerd wat de bewoner graag doet en waar de interesses 

liggen. Hier worden welzijn en activiteiten op afgestemd. Daarnaast kan men ook 

deelnemen aan groepsactiviteiten/bijeenkomsten binnen de locatie.  
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 Vanuit de zorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen/behoeften 

van de bewoner op meerdere leefgebieden (voeding/activiteiten, dagritme etc.).  

 Binnen de Horst wordt volop gewerkt vanuit belevingsgerichte 

zorg. I.s.m. de cliënt onderzoekt men waar de interesses liggen. Vervolgens onderzoekt 

men wat vanuit het groepsaanbod mogelijk is.  

 Bij Bernlef GON is vanuit de vier samenwerkende partijen een mooi voorbeeld van en het 

samenwerken binnen de wijk, samenwerking in de keten en belevingsgerichte zorg. 

(bron: Hercertificeringsaudit Dignis dec. 2021) 

 

5 Wonen en Welzijn 
Ook in 2021 heeft Covid-19 een stevige wissel getrokken op wonen en welzijn. Het hele jaar is er 

sprake geweest besmettingen en daarmee met beperkingen vanuit de overheid. Inzet van 

vrijwilligers en agogisch medewerkers voor activiteiten met cliënten zijn steeds beperkt mogelijk 

geweest. Er zijn lokaal wel initiatieven geweest om toch activiteiten te realiseren. Bijvoorbeeld een 

optreden van een artiest op de binnenplaats van een locatie.  

De trainingen rond belevingsgerichte zorg zijn niet of nauwelijks uitgevoerd. De planning bleek door 

een tekort aan trainers en uitval op locaties niet te realiseren. In 2022 worden de trainingen weer 

opgepakt. 

 

6 Veiligheid 

6.1 Hygiëne en infectiepreventie 
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste punten van het afgelopen jaar: 

In 2021 zijn er diverse uitbraken met Covid geweest waarover ook adviezen zijn gegeven. De KWVP 

voerden checks uit of isolatiemaatregelen goed werden uitgevoerd. Scheiding schoon vuil en juiste 

materialen (PBM).  

In januari 2021 is het leger ingezet om de Covid-uitbraak in de Veldspaat onder controle te krijgen.  

Ontvlechting HIPC in een Dignis en een Lentis deel: eind 2021 in gang gezet en in 2022 geëffectueerd.  

In oktober 2021 zijn de AV-HIP geschoold, onderwerp was basishygiëne.  

De auditlijsten zijn aangepast waarbij is onderscheid is gemaakt welke punten voor facilitair bedrijf 

en voor de zorg relevant zijn. FB en zorg voeren samen de audit uit. 

Influenzavaccinatie: ongeveer 350 vaccins gegeven binnen Lentis en Dignis. 

Omzetting en update van de HIP-protocollen van kwaliteitshandboek Lentis naar Zenya. 

In 2021 oktober Noro uitbraak in de Enk Hunebedstraat (1e etage): diverse adviezen gegeven i.v.m. 

isolatie maatregelen. 

In dec. 2021 Veldspaat BRMO uitbraak(je) met BRMO op Bergkristal: Advisering over hygiëne en 

Infectiepreventie maatregelen. N.a.v. een casus een Prisma analyse uitgevoerd (2022), waardoor een 

knelpunt m.b.t tot intake nieuwe bewoners en uitvraag op risico multiresistente m.o. (MRSA/BRMO) 

naar voren kwam.  
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Themabulletins uitgegeven aan alle AV-HIP, onderwerpen: Handhygiëne, persoonlijke hygiëne en 

basishygiëne. 

KWVP en DI hebben op Parel en Waterlelie Noord en Zuid check gedaan i.v.m. opslag van materialen. 

Conclusie: gebrek aan opslagruimte.  

Pakket van Eisen opgesteld voor nieuwbouw Blauwbörgje (voor het thema hygiëne en 

infectiepreventie) 

Advisering over te nemen maatregelen bij diverse infectieziekten zoals o.a. Covid-19, meningitis, 

norovirus, gordelroos, Clostridium difficile, MRSA en Bijzonder Resistente Micro-Organismen 

(BRMO's) 

 

6.2 Medicatieveiligheid 
Er zijn in 2021 970 medicatie incidenten gemeld. Medicatie niet verstrekt, lijst niet afgetekend en 

anders vormen de hoofdmoot van de meldingen. Het aantal meldingen is licht gedaald (1061 in 

2020). En wel op de onderdelen ‘medicatie niet verstrekt’ en ‘lijst niet afgetekend’. 

 

Er zijn in 2021 via Smile in totaal 15 medicatieveiligheid audits uitgezet. Er is een aantal 

aandachtspunten die bij veel locaties gevonden worden. De onderstaande tabel laat zien welke 

aandachtspunten het meest spelen. Deze punten scoren tussen 33% (5 van de 15 audits) en 55% (98 

van de 15 audits) 
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In de Smile incidentmeldingen zien we vooral het niet juist aftekenen uit bovenstaand rijtje terug. 

Blijkbaar worden fouten m.b.t. houdbaarheid en medicatie op naam niet gemeld in Smile. 

De conclusie is dat het aantal gemelde fouten licht afneemt wat erop duidt dat de verbeteracties 

daaromtrent beginnen te werken. Er is nog veel ruimte voor verbetering op de grootste oorzaken van 

foutmeldingen. Daarnaast is de vraag of er sprake is van ondermelding van houdbaarheid van 

medicatie. 

In 2022 gaan we aandacht schenken aan: 

 Zoeken naar structurele oplossingen voor de knelpunten rond aftekenen en niet verstrekken. 

 Aandacht besteden aan melden van medicatiefouten waar nu ondermelding voor lijkt te zijn. 

6.3 Decubituspreventie 

Decubitus 

 Definitie: aantal cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger 

          Wiekslag       

  Bernlef Duinstee Holthuys Blauwbörgje Bonkelaar Omloop 

 

De Enk Veldspaat HC 

ja  0 2 0 4 1 1 1 3 0 

nee 28 19 14 103 28 23 106 87 48 

 

In 2021 was het percentage cliënten met decubitus categorie 2 of hoger binnen Dignis 2,6%. Dat is 

een daling van 0,3% t.o.v. 2020. De dalende lijn zet zich door. Beleid en maatregelen zijn afdoende 

om het voorkomen van decubitus categorie 2 of hoger te voorkomen.  

Doel voor 2022: Decubitus waarde 2:  < 2,4 %. Dit percentage zal in de meetweken begin 2023 

worden opgehaald.  
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6.4 Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 
In 2021 is gewerkt aan het inzetten van vrijheid beperkende maatregelen binnen Dignis. 

Medewerkers hebben de e-learning van Dignis over dit onderwerp gevolgd. Uitgangspunt blijft nee, 

tenzij. De reparatiewet die in oktober 2021 van kracht is geworden, is verwerkt in de afspraken die 

we binnen Dignis hanteren. Er is een training ontwikkeld die de EVV-ers helpt om de taak van 

Zorgverantwoordelijke op zich te nemen. De training wordt in 2022 gegeven.  

Het blijft een aandachtspunt om medewerkers te helpen zichtbaar te maken waar sprake is van 

onvrijwillige zorg. In 2022 willen we daar een “helpdesk” voor inzetten waar medewerkers vragen of 

casuïstiek in kunnen brengen.  

De registratie en het volgen van het stappenplan blijven aandachtspunten. In de analyse van 

onvrijwillige zorg 2021 wordt nader ingegaan op oorzaken van ervaren knelpunten.  

In 2022 wordt de stuurgroep omgezet in een werkgroep. De werkgroep bestaat uit een mix van 

mensen met Wzd kennis, kennis van registratie en het systeem daarvoor (ONS). 

6.5 Preventie acute ziekenhuisopnamen 
Binnen de intramurale zorg van Dignis wordt op de dag van de opname een medisch beleid 

afgesproken met de cliënt en of de eerste contactpersoon. Hierin wordt het niet-reanimatiebeleid 

afgesproken, maar ook afspraken ten aanzien van het wel of niet insturen van de cliënt naar het 

ziekenhuis en andere invasieve/intensieve behandelingen (infusen, sondes, intramusculaire 

behandelen etc.) In het ECD worden deze afspraken vastgelegd op het medisch beleidsblad. Er 

kunnen consulentbezoeken gepland worden van de neurologie, geriatrie, revalidatiegeneeskunde en 

de psychiatrie. Met deze consulenten kan overlegd worden bij acute casuïstiek. Met de vakgroep 

geriatrie van het Martini Ziekenhuis vindt twee keer per jaar een gesprek op managementniveau 

plaats om de samenwerking te intensiveren en te optimaliseren.  

 

6.6. Antibiotica en Psychofarmaca 

6.6.1: Antibiotica 
Dignis vindt het belangrijk dat cliënten op een verantwoorde wijze antibiotica gebruiken. Om het 

voorschrijven van antibiotica en het gebruik te evalueren en desgewenst het beleid aan te passen 

vindt bij Dignis jaarlijks een FTO plaats. Dignis is ook aangesloten bij ABR Zorgnetwerk Noord-

Nederland. 

In maart 2022 was er een terugblik op 2021 in het FTO. De belangrijkste uitkomsten zijn afgesproken 

en wijzigingen in het voorschrijfbeleid conform de laatste richtlijnen worden doorgevoerd. Verder 

gaat Dignis in 2022 met een nieuw voorschrijfsysteem werken: Medimo. Het invullen van een 

diagnose wordt hierin bij het voorschrijven van antibiotica een verplicht veld. Daarnaast wordt in 

2022 gewerkt aan het aanscherpen van het werken met de Verenso richtlijnen en worden ‘urineweg 

en luchtweginfecties’ verder geïmplementeerd en gemonitord. 
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Grafiek: Voorschrijfcijfers antibiotica 2022-2021: 

 

Er is in 2021 meer voorgeschreven dan in 2020 (1424 tegenover 1227 x). Dat zit met name in het 

vaker voorschrijven van amoxicycline/clavulaanzuur, cyprofloxacine en nitrofurantoine. De verhoging 

hangt samen met de gewijzigde afspraken rond het gebruik van medicatie bij urineweg- en luchtweg- 

infecties. 

6.6.2 Psychofarmaca 
Door omstandigheden zijn de gegevens hierover nog niet aan te leveren. Wordt nog gedaan in een 

later stadium. 

7 Leren en werken aan kwaliteit 
 

7.1 Kritische processen 

In totaal zijn bij Dignis 14 kritische processen vastgesteld. Elk proces heeft een duo van een manager 

en een kwaliteitsverpleegkundige als eigenaar. Omdat er de nodige wisselingen geweest zijn bij de 

managers heeft de uitwerking van de opdrachten vertraging opgelopen. Er zijn wel 

procesbeschrijvingen en, deels, proactieve risicoanalyses gemaakt. Het doel voor de komende 

periode is die verder actueel te maken en te beheren. Daarbij is aandacht voor overlappingen binnen 

de processen en hoe daarmee om te gaan. Voor overige informatie verwijzen we naar de paragrafen 

6.1 t/m 6.6. 

7.2 Lerend netwerk 
Dignis neemt deel aan diverse netwerken zoals: 

CVA-ketenzorg 

UNO (onderzoeksnetwerk) 

Netwerk Palliatieve zorg 

Samenwerkingsverband Martini Ziekenhuis en de verpleeghuiszorg 

Netwerk niet aangeboren hersenletsel (o.a. CVA-keten en stuurgroep Breinlijn) 

Antibiotica resistentie netwerk 
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ROAZ 

RONAZ 

Netwerk DEZEP 

Actiz overleg Drentse huizen  

 

7.3 Klachten 
In totaal zijn er in 2021 12 klachten gemeld. In de onderstaande tabel is te zien hoeveel binnen de 

hoofdcategorieën zijn geregistreerd. 

 

 

 

7.4 Calamiteiten 
Locaties De Omloop 

(Wiekslag) 
De Omloop 
(Wiekslag) 
 

GRZ 
(Heymanscentru
m) 

De Enk 

Kwartaal 
incident 

Q1 Q3 Q3 Q4 

Type Vallen Vallen, 
tekortkoming 
zorg 

Incident 
medewerker 

Medicatie 

Doorlooptijd 05-03-2021  25-
06-2021 

21-09-2021  26-
01-2022 

 28-12-2021 
…...heden 

Reactie IGJ Voldoende 
onderzocht, wel 
verbeterpunten. 

Onderzoek nog 
niet definitief 
afgerond, 
aanvullende 
vragen per brief 
op 27/12 
ontvangen, 
vragen naar 
eerder calamiteit 
uit 2020 reactie 
op 13 januari 
verstuurd naar 
IGJ 

 Opdracht te 
onderzoeken, 1 
mei inleverdatum 
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In 2021 hebben vier calamiteiten plaatsgevonden, waarbij drie calamiteiten betrekking hadden op de 

zorg en één calamiteit betrekking had op een medewerker. 

De calamiteiten zijn onder leiding van een extern bureau onderzocht. Het onderzoek van de 

calamiteit met betrekking tot de medewerker heeft geleid tot aanpassingen in het opnamebeleid en 

de scholingsplannen. Hierbij oordeelde de arbeidsinspectie dat hiermee het onderzoek kon worden 

afgesloten.  

De onderzoeken met betrekking tot de andere calamiteiten hebben geleid tot een verbeterplan, 

waarbij het doel is te voorkomen dat eenzelfde soort calamiteit zich opnieuw voordoet. De IGJ is 

hiermee akkoord gegaan. 

In 2022 wordt het beleid rondom de procedure van het melden van een incident bij de IGJ herzien. 

7.5 Incidenten 

2021 

Bernl

ef 

Blau

w 

börg

je 

Dui

n 

ste

e 

En

k 

Veld 

spaa

t 

Wi

ek 

slag HC 

Hol

t 

hu

ys 

Zorg 

thui

s Eindtotaal 

Agressie- incident 1 189 51 

15

6 66 30 73  4 570 

Anders 2 5 7 23 25 10 27 1 8 108 

Apparatuur, installaties 

en materialen     4 1 2   7 

Arbeidsongeval  4 1 1   3  4 13 

Brandincident    1      1 

Dwang & Drang incident  1  3 2 1 1  1 9 

Gevaarlijke stoffen en 

blootstelling aan rook     1     1 

Grensoverschrijdend 

gedrag 4 8 6 41 14 7 23  14 117 

Innemen Gevaarlijke 

stoffen    5   1   6 

Medicatie-incident 66 108 41 

14

3 163 45 

25

9 40 260 1125 

Omgeving/ruimte 1 2  1 3 1 1   9 

Ontvluchting  3 1 4 6 1    15 

Prik-, snij- of 

spatincident   1      1 2 
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Somatisch incident 4  1  5  5  8 23 

Stoten, knellen, botsen  4 1 4 2 2 5   18 

Tentamen suïcide  1       1 2 

Tilincident   1       1 

Vallen 85 222 

14

2 

26

1 214 115 

22

3 37 86 1385 

Verbranden   2  1  2   5 

Vermissing  1  1   1   3 

Vermoeden van 

mishandeling       1   1 

Verslikken/verstikken  11 1 4 2  4   22 

Voeding    1 1  8   10 

Eindtotaal 163 559 

25

6 

64

9 509 213 

63

9 78 387 3453 

 

In 2021 zijn er 260 meldingen minder gedaan dan in 2020. De grootste daling zit in de agressie-

incidenten en medicatie-incidenten. De meldingen van valincidenten zijn licht toegenomen, 41 

meldingen meer ten opzichte van 2020. 

Het afgelopen jaar is de stuurinformatie vanuit het meldsysteem toegankelijk gemaakt om locatie- 

specifieke en organisatiebrede trends te kunnen analyseren en hieruit verbeteringen te kunnen 

inzetten. Per kwartaal vond de analyse van deze informatie en het inzetten van verbeteringen 

voornamelijk locatiegebonden plaats. 

Het doel voor 2022 is een verdieping aan te brengen in deze analyses, zowel op locatie- als 

organisatieniveau. Het kwaliteitsbureau zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. Op deze manier 

wil Dignis meer inzetten op leren en verbeteren. 

7.6 Audits 
In 2021 zijn er 1242 uitgezet. Het laagste cijfer is een 0 en het hoogste een 10.  

Aan de hand van de bevindingen is een verbeterplan gemaakt, zodat de afwijkingen in de toekomst 

niet meer voorkomen.  

8 Personeelssamenstelling, voldoende en vakbekwaam personeel 

8.1 Werving en selectie  
Met het oog op de ontvlechting is recruitment bezig om Dignis steeds meer als eigen te profileren. 

De vacatures van Dignis worden nu ook gedeeld op dignis.nl/werken. Hiernaast zijn de vacatures van 

Dignis nog zichtbaar op werkenbijlentis.nl. Er is een eigen Dignis account voor de vacaturebank van 

Zorgpleinnoord, waardoor de vacatures hierop onder de entiteit van Dignis worden geplaatst.   
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Ook worden alle vacatures automatisch doorgelinkt naar Indeed. Het plaatsten van vacatures op de 

Nationale Vacaturebank wordt nu onderzocht. Hiernaast werkt recruitment op aanvraag mee aan 

campagnes en extra zichtbaarheid voor bepaalde vacatures/profielen. Op aanvraag worden 

vacatures herschreven. Tegelijkertijd loopt een ontwikkeling van een vacaturetemplate i.s.m. het 

bureau Roestvrijtaal. Het doel is om vacatureteksten makkelijk in te vullen en te personaliseren, 

maar wel één geheel uit te stralen.   

Recruitment neemt de open sollicitaties van Dignis op zich. Recruitment neemt telefonisch contact 

op om de mate van geschiktheid te toetsen. Bij geschiktheid wordt de kandidaat z.s.m. met de juiste 

manager in contact gebracht. Hiernaast is gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen ‘achter de 

schermen’. Dit is bijvoorbeeld het toevoegen van de vacature van bijbaan aan easycruit i.p.v. in de 

mail van 1 HR-assistent.  

De werving & selectie van vakantiekrachten lag mede bij recruitment. Voor 2022 zal hierin een 

grotere rol zijn weggelegd.   

Onder leiding van Zorgpleinnoord ligt het idee voor het opzetten van een arbeids-/flexpool in de 

provincie. Vanuit meerdere zorginstellingen is deze behoefte uitgesproken en er zal worden gestart 

in de provincie Drenthe. De mensen in deze pool kunnen worden ingezet tijdens krapte (ziekte, piek, 

vakanties). Zorgpleinnoord heeft een projectleider aangesteld, die in mei 2022 van start gaat.     

8.2 Aantal en verdeling zorgverleners per doelgroep en locatie  

 

  Totaal aantal unieke medewerkers 2021 

Oproepkracht Tijdelijk 148 

Oproepkrachten 32 

Tijdelijk dienstverband 377 

Vast dienstverband 1149 

Vakantiehulpen 22 

Eindtotaal 1623 
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8.2.1 Verdeling leerling/gediplomeerden en stagiaires 

Rijlabels 
1e jrs LL 

BBL 3 

1e jrs 

LL BBL 

4 

2e jrs 

LL BBL 

3 

2e jrs 

LL BBL 

4 

2e jrs 

LL 

BBL2 

3e jrs 

LL BBL 

4 

3e jrs 

LL 

BBL3 

4e 

jrs 

BBL 

4 

Ein

dto

taal 

0 - CONCERN 7,00 1,00 12,00 1,00 3,00 19,00 15,00 7,00 
56,

00 

62 - Dignis V&V 7,00 1,00 12,00 1,00 3,00 19,00 15,00 7,00 
56,

00 

6205 - 

Management en staf       1,00  
1,0

0 

6213 - Veldspaat   3,00   1,00 3,00  
7,0

0 

6220 - 

Blauwbörgje 4,00  5,00   2,00  1,00 
12,

00 

6230 - 

Heymanscentrum 1,00  4,00  2,00 2,00 3,00  
10,

00 

6243 - De 

Duinstee  1,00 1,00   2,00   
4,0

0 

6245 - De 

Wiekslag   1,00  2,00 2,00  1,00 
6,0

0 

6250 - De Enk 3,00  2,00   6,00 3,00 1,00 
15,

00 

6253 - Holthuys   1,00   1,00  2,00 
4,0

0 

6260 - GRZ    1,00  1,00 4,00 2,00 
7,0

0 

6280 - Zorg Thuis   2,00   3,00 3,00 1,00 
9,0

0 

Eindtotaal 7,00 1,00 12,00 1,00 3,00 19,00 15,00 7,00 
56,

00 

 In bovenstaande tabel wordt het aantal BBL-leerlingen in 2021 weergegeven. In verband met de 

krapte op de arbeidsmarkt voor zorgfuncties leidt Dignis veel zorgmedewerkers op. Dit doen we door 

stageplaatsen aan te bieden aan beroepsbeoefenaren die de BOL-opleiding volgen of medewerkers 

via de BBL-opleiding op te leiden. De komende jaren zal uitbreiding van de opleidingscapaciteit van 

nieuwe zorgprofessionals nog belangrijker worden om ervoor te zorgen dat er voldoende 

gekwalificeerd personeel aanwezig is. Met, na de ontvlechting, de komst van een eigen afdeling 

opleidingen binnen Dignis zullen we hier meer en meer regie op kunnen uitoefenen. In 2022 wordt in 

ieder geval al gestart met het opleiden van niveau 2 via de BBL-route. Daarnaast moet aan alle 

vormen van opleiden hernieuwde aandacht besteed worden omdat dit in de periode van corona te 

weinig aandacht heeft gehad. 
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 Overzicht stagiair 2021 

Assistent Dienstverlening en Zorg 1 

co    4 

Doktersassistent   4 

Ergotherapie   2 

Facilitair    1 

Facilitair Leidinggevende  1 

Fysiotherapie   2 

HAIO    4 

HBO-V    23 

Klinische Psychologie  2 

Logopedie   2 

Management in de Zorg  1 

MBO-HZW   3 

MBO-MZVZ   33 

MBO-V    80 

MBO-VZ    1 

SAW-MZ    31 

Social Work   10 

Sport en Bewegen   5 

Voeding en Diëtetiek  2 

Zorg en Welzijn   2 

Servicemedewerker  1 

    215 
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8.2.2 In-, door, en uitstroom  
      
      

  Aantal  
Instroom 

Aantal  
Uitstroom 

Verschil  Aantal 
 

Doorstroom  
  cumulatief cumulatief cumulatief cumulatief  
Organisatie          
25 - Dignis 244 301 -57 128  
62 - Dignis V&V 244 301 -57 128  
6205 - Management en staf 37 32 5 18  
6206 - Behandeldienst Dignis 16 19 -3 3  
6210 - Bernlef 7 9 -2 2  
6213 - Veldspaat 25 22 3 12  
6215 - Gabriel Woonzorgcentrum 1   1    
6220 - Blauwbörgje 32 39 -7 12  
6230 - Heymanscentrum 33 39 -6 17  
6243 - De Duinstee 11 22 -11 4  
6245 - De Wiekslag 16 17 -1 15  
6250 - De Enk 27 31 -4 25  
6253 - Holthuys 6 12 -6 4  
6260 - GRZ 22 19 3 8  
6280 - Zorg Thuis 11 40 -29 8  
Totaal 244 301 - 57 128  

      
      
      
      

8.3 Aantal vrijwilligers en verdeling per locatie 
In 2021 stonden binnen Dignis rond de 415 vrijwilligers ingeschreven. 

8.4 Ratio personele kosten versus opbrengsten. 

 Begroot (€) Resultaat (€) 
Verschil begroot 

vs. resultaat 

  cumulatief cumulatief cumulatief 

Grootboek       

HC024 - Overige 

personeelskosten 
-1.173.436 -955.310 218.126 

C024001 - Werving en selectie -84.712 -48.702 36.010 

423100 - Kst 

werving/selectie/etc. 
-84.712 -48.702 36.010 

C024002 - Opleidingen -374.455 -240.575 133.881 

http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Hoofdgroep%5D.%26%5BHC024%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Hoofdgroep%5D.%26%5BHC024%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024001%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423100%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423100%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024002%5D&rs%3AParameterLanguage=
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423210 - Onderwijsmiddelen   -3.337 -3.337 

423224 - 

Deskundigheidsbevordering 
-352.840 -221.012 131.828 

423225 - Reis-/verblijfkstn. 

opl. 
  -940 -940 

423226 - Centrale 

deskundigheidsbe 
-21.616 -15.286 6.329 

C024003 - Vaste vergoedingen -501.733 -477.769 23.964 

423510 - Reisvergoedingen 

PNLL/ww 
-492.861 -466.987 25.874 

423512 - Reiskosten 

vrijwilligers 
-8.871 -10.781 -1.910 

C024005 - Preventieve 

gezondheidszorg 
-5.129 -11.228 -6.098 

423410 - Preventieve 

gez.heidszorg 
-5.129 -11.228 -6.098 

C024007 - Overige 

personeelskosten 
-207.407 -177.038 30.370 

423320 - Werkkleding -101.877 -22.392 79.486 

423325 - Werkkleding vrije 

ruimte 
  -2.436 -2.436 

423610 - 

Outplacement/loopbaanbeg. 
-19.000 -45.404 -26.404 

423910 - Kst ivm jubilea etc. -544 -6.395 -5.851 

423920 - Ontspanning 

personeel 
  -357 -357 

423925 - Ontsp. pers vrije 

ruimte 
-22.000 -6.862 15.138 

423980 - Ov.onknverg 

Vrijwilligers 
  -5.950 -5.950 

423990 - Overige 

personeelskosten 
-38.105 -42.549 -4.445 

http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423210%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423224%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423224%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423225%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423225%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423226%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423226%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024003%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423510%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423510%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423512%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423512%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024005%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024005%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423410%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423410%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024007%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BRekening%20Groep%5D.%26%5BC024007%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423320%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423325%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423325%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423610%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423610%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423910%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423920%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423920%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423925%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423925%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423980%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423980%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423990%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423990%5D&rs%3AParameterLanguage=
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423993 - Geschenken < 25 

euro 
-5.712 -15.840 -10.127 

423995 - Ovg pers.kst vrije 

ruimte 
-20.169 -28.853 -8.684 

 

8.5 Opleiding  
Ook in 2021 hebben fysieke opleidingen nauwelijks doorgang gevonden. Er wordt steeds meer 

toegewerkt naar alternatieven. Enerzijds willen we opleiding en training waar mogelijk steeds meer 

‘on the job’ doen, omdat aparte scholingen ook impact hebben op de bezetting. Anderzijds komt 

scholing hierdoor minder in het gedrang als zich situaties zoals corona voordoen. Uiteraard is dit niet 

voor alle scholingen mogelijk en moet hier met aandacht voor kwaliteit een plan voor gemaakt 

worden. 

8.6 Verzuim 
                  

  Verzuim (%) Meldingsfreq
uentie 

Verzuimduur categorie (%) Verz
uimk
oste
n (€) 

      4 
dage

n 

7 
dage

n 

2 
wee

k 

6 
wee

k 

wk - 
1jr 

jr  
<2jr 

  

  voortsc
hrijdend 

cumu
latief 

v
o
o
rt
s
c
h
ri
j
d
e
n
d 

cumulatie
f 

cum
ulati
ef 

cum
ulati
ef 

cum
ulati
ef 

cum
ulati
ef 

cum
ulati
ef 

cum
ulati
ef 

cumu
latief 

Organisatie                       
25 - Dignis 8,78 % 8,78 

% 
1
,
0
0 

0,95 0,16 
% 

0,19 
% 

0,48 
% 

0,49 
% 

5,36 
% 

2,10 
% 

2.847
.442 

62 - Dignis V&V 8,78 % 8,78 
% 

1
,
0
0 

0,95 0,16 
% 

0,19 
% 

0,48 
% 

0,49 
% 

5,36 
% 

2,10 
% 

2.847
.442 

6205 - Management en staf 5,57 % 5,57 
% 

0
,
9
7 

0,82 0,07 
% 

0,18 
% 

0,34 
% 

0,32 
% 

3,57 
% 

1,09 
% 

164.1
60 

6206 - Behandeldienst Dignis 6,76 % 6,76 
% 

0
,
8
3 

0,69 0,12 
% 

0,25 
% 

0,17 
% 

0,15 
% 

3,48 
% 

2,58 
% 

224.2
74 

6210 - Bernlef 7,71 % 7,71 
% 

0
,
8
6 

0,77 0,06 
% 

0,19 
% 

1,24 
% 

0,17 
% 

3,65 
% 

2,40 
% 

60.26
7 

6213 - Veldspaat 11,87 % 11,87 
% 

0
,
9
9 

0,96 0,14 
% 

0,19 
% 

0,78 
% 

0,73 
% 

5,52 
% 

4,51 
% 

455.7
26 

6215 - Gabriel 
Woonzorgcentrum 

0,31 % 0,31 
% 

0
,

0,85 0,31 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

52 

http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423993%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423993%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423995%5D&rs%3AParameterLanguage=
http://vmzdl091.ad.ggzgrn.nl/ReportServer?%2FManagementinformatie%2FFinancieel%2FFIN_N4_Grootboekmutaties&Periode_van=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202101%5D&Periode=%5BKalender%5D.%5BKalenderstructuur%5D.%5BMaand%5D.%26%5B202112%5D&Zorggroep=%5BOrganisatie%5D.%5BOrganisatiestructuur%5D.%5BZorggroep%5D.%26%5B62%5D&Afdeling=%5BOrganisatie%5D.%5BAfdeling%5D.%5BAlles%5D&Kostenplaats=%5BOrganisatie%5D.%5BKostenplaats%5D.%5BAlles%5D&Grootboek=%5BGrootboek%5D.%5BGrootboekstructuur%5D.%5BGrootboekrekening%5D.%26%5B423995%5D&rs%3AParameterLanguage=
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8
5 

6220 - Blauwbörgje 7,24 % 7,24 
% 

1
,
0
6 

1,04 0,21 
% 

0,16 
% 

0,37 
% 

0,73 
% 

4,75 
% 

1,03 
% 

299.0
07 

6230 - Heymanscentrum 9,44 % 9,44 
% 

1
,
2
4 

1,22 0,24 
% 

0,23 
% 

0,40 
% 

0,54 
% 

7,24 
% 

0,79 
% 

400.6
87 

6243 - De Duinstee 11,09 % 11,09 
% 

1
,
1
9 

1,16 0,22 
% 

0,31 
% 

0,70 
% 

0,72 
% 

6,02 
% 

3,13 
% 

111.5
84 

6245 - De Wiekslag 10,24 % 10,24 
% 

0
,
9
4 

0,89 0,18 
% 

0,18 
% 

0,29 
% 

0,10 
% 

8,09 
% 

1,41 
% 

185.4
82 

6250 - De Enk 5,90 % 5,90 
% 

0
,
8
0 

0,79 0,15 
% 

0,21 
% 

0,35 
% 

0,35 
% 

3,79 
% 

1,05 
% 

295.8
31 

6253 - Holthuys 15,11 % 15,11 
% 

1
,
2
5 

1,03 0,24 
% 

0,21 
% 

0,41 
% 

0,00 
% 

6,98 
% 

7,28 
% 

97.93
3 

6260 - GRZ 7,20 % 7,20 
% 

0
,
4
3 

0,43 0,01 
% 

0,02 
% 

0,54 
% 

0,60 
% 

4,25 
% 

1,79 
% 

165.9
92 

6280 - Zorg Thuis 12,80 % 12,80 
% 

1
,
4
2 

1,34 0,26 
% 

0,23 
% 

0,64 
% 

0,59 
% 

7,53 
% 

3,54 
% 

386.4
45 

Totaal 8,78 % 8,78 
% 

1
,
0
0 

0,95 0,16 
% 

0,19 
% 

0,48 
% 

0,49 
% 

5,36 
% 

2,10 
% 

2.847
.442 

 

9 Gebruik van hulpbronnen 

9.1 ONS, clientdossier 
Om het gebruik van ONS cliëntdossier te optimaliseren is in 2021 met de werkgroep de 

procesbeschrijving ‘ONS cliëntdossier bij de zorg van WLZ-cliënten’ opgesteld. Daarnaast is een 

inventarisatie gedaan onder medewerkers waarmee de knelpunten met betrekking tot het gebruik 

van het cliëntdossier zijn opgehaald.  

Eind 2020 is geconstateerd dat medewerkers meer training nodig hebben om het dossier goed en 

optimaal te kunnen gebruiken. In 2021 is een projectplan voor scholing opgesteld, en is eind 2021 

een start gemaakt met het ontwikkelen van een scholingsprogramma dat aansluit bij de wensen en 

behoeftes van de medewerkers. Bij het opstellen van deze scholing worden de risico's voortgekomen 

uit de procesbeschrijving en de uitkomst van de inventarisatie onder medewerkers meegenomen. 

In 2022 wordt het ontwikkelen van deze training afgerond, en van hieruit worden alle WLZ-

medewerkers geschoold middels een E-learning en een workshop. Daarnaast gaat een vervolg 

plaatsvinden bij het opstellen van ONS procesbeschrijvingen, nu voor de GRZ en Zorg Thuis. 

9.2 Documentmanagementsysteem 
In 2020 hebben Lentis en Dignis gezamenlijk het kwaliteitsmanagementsysteem Zenya aangeschaft. 

Halverwege 2021 is besloten, in navolging van de lopende ontvlechting, dat zowel Lentis al Dignis een 

eigen omgeving krijgt.  
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Na de afsplitsing is binnen Dignis de eigen omgeving ingericht en gevuld met kwaliteitsdocumenten, 

eerst voornamelijk gericht op het primaire proces en is de datum voor livegang vastgesteld. Tevens is 

een plan opgesteld en training geschreven voor implementatie binnen de organisatie. 

Begin 2022 vindt de livegang van Zenya plaats. Vanaf dat moment zijn alle documenten die van 

belang zijn voor het primaire proces hier vindbaar. In de loop van 2022, wanneer er meer 

duidelijkheid is over de ontvlechting van de ondersteunende diensten, worden van hieruit 

documenten toegevoegd. Ook willen we voor eind 2022 de Zenya Search app beschikbaar maken 

voor medewerkers zodat ook vanaf externe locaties toegang is tot de documenten. 

9.3 SMILE 
Het afgelopen jaar is de stuurinformatie vanuit het meldsysteem toegankelijk gemaakt om locatie- 

specifieke en organisatiebrede trends te kunnen analyseren en hieruit verbeteringen te kunnen 

inzetten. In 2022 zal het kwaliteitsbureau samen met de kwaliteitsverpleegkundigen hier actief mee 

bezig gaan. 

De audits laten zien dat er veel verbeterpunten zijn. Die worden wel gekoppeld aan verbeterplannen, 

maar die leiden niet altijd tot de gewenste verbetering. De analyses die eronder liggen moeten 

verdiept worden. Vanuit de zoektocht naar de achterliggende oorzaken is het mogelijk de 

grondoorzaken op te sporen en te verbeteren. Het kwaliteitsbureau gaat daarmee aan de slag, 

samen met de kwaliteitsverpleegkundigen. 

10 Gebruik van informatie 

10.1 Clienttevredenheid 
Om de ervaringen en tevredenheid van cliënten van Dignis te achterhalen is in 2021 onderzoek 

gedaan door Market Response. Zij hebben tussen maart en juni 2021 actief cliënten en hun 

verwanten/betrokkenen naar hun ervaringen gevraagd. Het gaat om cliënten die langdurige zorg 

afnemen. Deelnemers is gevraagd een cijfer te geven op de vaste onderdelen van Zorgkaart 

Nederland en om een korte beschrijving te geven van hun ervaringen. Naast de vaste onderdelen 

werden drie aanvullende vragen gesteld: 

1. Hoe vindt u het eten? 

2. Voelt u zich veilig in uw omgeving? 

3. Zijn er leuke activiteiten om aan mee te doen? 

In de onderstaande afbeelding zijn de gemiddelde scores weergegeven: 

 Aantal reviews 

Score 

gem. 

 Instelling   

Dignis: 295 8.2 

Locaties     

Dignis, Kleinschalig wonen De Duinstee: 10 7.9 

Dignis, Kleinschalig wonen De Omloop: 6 8.1 

Dignis, Verpleeghuis 't Blauwbörgje: 48 8.1 
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Dignis, Verpleeghuis De Enk: 49 8.5 

Dignis, Woonservicecentrum 't Holthuys: 4 7.7 

Dignis, Woonservicecentrum Bernlef: 6 7.7 

Dignis, Woonzorgcentrum De Veldspaat: 43 8.2 

Dignis, Woonzorgcentrum De Wiekslag: 14 7.9 

Dignis, Woonzorgcentrum Heymanscentrum: 37 8.0 

 

Dignis scoort als organisatie een gemiddelde van 8,2. Dat is vergelijkbaar met de sector. In termen 

van een rapportcijfer scoort Dignis “goed”. Ook de laagste waarderingen zijn nog altijd meer dan 

“ruim voldoende”. 

In 2021 werd slechts 4x een individuele score lager dan 5,5 gezien (4; 5,0; 5,2; 5,2). 

De gemiddelde score is hoger dan een 8, waarmee Dignis aan de eigen norm voldoet. 

We hebben de scores onderverdeeld naar onderdeel en locatie. De bevindingen daarvan zijn 

weergegeven in de onderstaande figuur. 

 Dignis Sect
or 

Du
ins
tee 

Enk Bla
uw
bör
gje 

Hey
ma
nsc

entr
m 

Veld
spaa

t 

Ber
nlef 

Holt
hyu

s 

Wiek
slag 

Om
loo

p 

Accommodatie 8. 0 8. 2 8,4 8,8 7,4 7,9 8,1 7,3 6,8 7,3 8,2 

Afspraken 8. 1 8. 3 8 8,2 8,2 7,8 8,3 7,8 7,8 7,5 8,5 

Kwaliteit_van_leven 8. 0 8. 1 7,7 8,3 8,1 7,6 8 7,2 8 8,2 8 

Luisteren 8. 2 8. 2 7,7 8,4 8,2 8,2 8,1 8,2 7,3 7,6 8 

Medewerkers 8. 5 8. 4 7,7 8,8 8,6 8,4 8,4 8 8,3 8,3 7,8 

Verpleging 8. 3 8. 3 7,7 8,6 8,3 8,1 8,2 7,8 8,3 8,4 8,3 

 

Bij de accommodaties scoren we gemiddeld slechter dan de branche. De reden is dat we een aantal 

verouderde accommodaties hebben. Wat veel goed maakt is dat we in de locaties veel doen om ze 

toch aan te laten sluiten bij de beleving van cliënten. Ook de aanwezigheid van een binnentuin of 

wandelgelegenheid vallen positief op. De komende jaren kijken we of we voor een aantal locaties 

een nieuwe accommodatie kunnen verwezenlijken. 

De onderdelen ‘afspraken nakomen’ en ‘kwaliteit van leven’ worden zeker beïnvloed door de Covid-

19 omstandigheden. Ziekte en veel personeelswisselingen zijn niet bevorderlijk voor de continuïteit 

van goede zorgverlening. We hopen dat 2022 weer naar meer vastheid op dat punt te kunnen 

werken. 

Bij het eten valt de waardering voor locaties waar door personeel (en cliënten) gekookt wordt 

positief op. Verse producten en variatie worden gewaardeerd.  
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Verder zijn we tevreden met de uitkomsten rond veiligheid. Een grote meerderheid van onze cliënten 

voelt zich veilig. Al is ook hier het belang van aanwezigheid van vast personeel wel benoemd als 

randvoorwaarde. Daar blijven we zoals gezegd oog voor houden. 

Over activiteiten is in hoofdstuk 4 al het nodige gezegd. 

10.2 Specifieke verbeteracties en projecten 
In november 2021 vond de externe HKZ-audit plaats. Het resultaat was ruim voldoende voor het 

behalen van het certificaat. Wel is een aantal punten naar voren gekomen waar Dignis inmiddels 

actie op heeft gezet. Het gaat om acties om de risico's en kansen bij Dignis beter in kaart te brengen, 

het werken aan eenduidige formulieren bij GRZ en een actieve risico en kansen analyse voor GRZ 

maken. 

Verder is gewerkt aan de implementatie van de Wet zorg en dwang. Beleid is aangepast aan de 

reparatiewet en verwerkt in de afspraken rond werken met de Wzd. 


