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01. Inleiding
U kijkt naar het jaaroverzicht van GGz Centraal waarin wij bondig onze belangrijkste prestaties en gegevens hebben
weergegeven over 2021. Elk jaar is bijzonder, zo was 2021 het tweede coronajaar. In onze instelling heeft corona haar weerslag
gehad in de patiëntenzorg, het ziekteverzuim en onze financiële resultaten. Overall kunnen we gelukkig concluderen dat GGz
Centraal ondanks corona haar kerntaken volledig heeft kunnen voortzetten. Een goede prestatie die alle collega’s, door zich extra
in te spannen, mogelijk hebben gemaakt.
Kenmerkend voor 2021 zijn ook juist enorme ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Niet
in de laatste plaats de digitale ontwikkelingen. GGz Centraal staat niet stil en probeert de extra hobbels die het “C-virus” heeft
neergelegd, juist als katalysator voor verandering in te zetten.
Een laatste punt als introductie op het overzicht is dat GGz Centraal haar prestaties alleen kan leveren in gezamenlijkheid.
Onderling verbonden in de instelling en steeds meer en duidelijker met partijen buiten onze instelling. De titel van onze
strategische koers is dan ook ‘Met elkaar’ en we nodigen u als lezer dan ook uit om met ons mee te werken aan wat we met
elkaar verder kunnen bereiken voor psychisch kwetsbare mensen.
Albert van Esterik en Arjan Theil
raad van bestuur
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02. Cliënten
Tevredenheid

Aantal cliënten

26.709

klinisch

7,2

ambulant

8.1

kinderen
& jeugd

7,3

Hoofdlocaties

Lelystad

Almere

Harderwijk

Hilversum

Ermelo

Amersfoort
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Verplichte zorg

GGz Centraal heeft 26.709 cliënten behandeld in 2021.
Ongeveer 5% van de cliënten ontvangt verplichte zorg.

Bedden

We hebben 824 bedden beschikbaar voor
opnameplanning, verblijf of dagbehandeling. Waarvan 11
voor jeugdhulp en 66 verblijfsplaatsen voor Wmocliënten (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Cliënt in verschillende zorgwetten

Het aantal unieke cliënten is met 6% toegenomen.
Waarbij 84% van onze cliënten vanuit de Zvw
(Zorgverzekeringswet) behandeld is. Bijna 11% van onze
cliënten via de Jeugdwet. Het aantal Zvw en Wlz cliënten
(Wet langdurige zorg) is licht gestegen.
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Het aantal verblijfcliënten op Zvw is met 20% gedaald
en Wlz is 30% gestegen.

Veiligheid

Het aantal meldingen van geweld tussen cliënten is
afgelopen jaar met 7% gedaald. Dat maakt GGz Centraal
een nog veiliger plek om te verblijven, voor cliënt en
medewerker.

Medezeggenschap

Met 7 cliëntenraden en kwaliteitsgesprekken biedt GGz
Centraal cliënten kans op inspraak en participatie op het
instellingsbeleid. De cliëntenraad heeft een centrale
plek in de coronastuurgroep gehad en van daaruit
bijgedragen aan besluitvorming omtrent communicatie,
inzet en beleid. Onze cliëntenraad heeft een netwerk
opgezet met vertegenwoordigers en ondersteuners van
de cliëntenraden van naburige ggz-organisaties.

03. Medewerkers

431 stagiairs

2.527 fte
55+

6,26 % verzuim

45-55
35-45
25-35

236 vacatures

<25

3.295
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04. Opleidingen en onderzoek
Aantal beroepsopleidingen
psychiaters (+ 2 aios klinische geriatrie)
specialist klinisch neuropsycholoog
specialist klinisch psycholoog
psychotherapeut
GZ-pycholoog (incl 7 praktijkstages)
verpleegkundig specialist
ggz agogen
sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
social work HBO-niveau 6
verzorgende individuele gezondheidszorg
verpleegkundige HBO-niveau 6
verpleegkundige MBO-nivau 4
0

Aantal publicaties

10

Aantal studies

20

30

40

Aantal promovendi

50

Innovatie projecten
In
ontwerp

44
8

Jaaroverzicht 2021

95

16

60
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05. Financiën
Resultaat

overig

24,8

Wet maatschappelijke ondersteuning
Jeugdwet

8,1
20,8

Wet langdurige zorg

50,5

49,5

materieel

195,3

personeel

+ 9,0 mln
Zorgverzekeringswet

149,7

inkomsten
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20 juli 2022

uitgaven

06. Tijdlijn
Q3. jul - sept

Q1. jan - mrt
•
•
•
•
•

Maatwerk opleiding Leefstijl in de ggz van Start
Patiënten positief over digitale behandeling
Health Valley Bridge Prijs 2021 voor ontwerp van app SAM
Week van de psychiatrie
Eerste coronavaccinaties voor cliënten

• Psychiater Piet Verhagen wordt bijzonder hoogleraar
faculteit theologie en religiewetenschappen KU Leuven
• Het team dat aan de ggz Hackathon mee heeft gedaan, wint
3e prijs, onderwerp jongeren in de knel
• Medische staf opgericht
• App ‘Stress Autism Mate (SAM)’ gaat live
• Preventieakkoord Harderwijk ondertekend
• Start programma spoedeisende Psychiatrie

Q2. apr - jun

Q4. okt - dec

•
•
•
•
•

• TOPGGz-keurmerk voor HYPE en
CVP aangevraagd
• Presentatie strategische koers
‘Met elkaar’ 2.0
• 2 x erkenning ‘Good Practice’ van
VGZ
• Eemland tekent akkoord
‘Samen Sterker’
• Voorbereiding invoering ZPM
• Weer een coronagolf (omikron)

Nieuwe toekomstplannen Zorgpark Veldwijk gereed
Pilot EMDR met VR-bril
Start leefstijl-webinars
Duynenhof: hoogste landelijke score van ART audit
GGz Centraal, Altrecht, UMC Utrecht, Lister en Christelijke
Hogeschool Ede starten leefstijlopleiding
• Directeur psychiater Douwe van der Heide promoveert
• Lage coronacijfers en start van versoepelingen
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Samenvatting
Cliënten

Opleidingen en onderzoek

Vanuit onze opdracht in het begeleiden van cliënten op
de reis naar mentaal welzijn zijn we er trots op dat het
gelukt is om ondanks Corona goede hulp te bieden aan
26.709 mensen. Het grootste deel van onze cliënten
(bijna 85%) ontvangt behandeling betaald vanuit de
Zorgverzekeringswet. Het aantal cliënten dat we
behandelen via de Jeugdwet is gestegen naar bijna 11%.

Het borgen van BIG-opleidingen, en de bijdrages op het
gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie
zijn gecontinueerd en zelfs uitgebreid ondanks de extra
uitdagen als gevolg van corona

Medewerkers
Uitstroom van personeel in fte’s is in 2021 circa
9% gestegen t.o.v. 2020 terwijl de instroom met circa
2% gedaald is. Dit betekent dat GGz Centraal meer en
meer afhankelijk is van personeel niet in loondienst met
bijkomende kostenstijgingen, desondanks is in grote lijn
de patiëntenzorg geleverd. Verzuim in loondienst is een
half procent gedaald. Het aantal vacatures is fors
toegenomen in cliëntgebonden functies.
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Financiën
GGz Centraal heeft in 2021 een fors positief resultaat
behaald. Dat is goed voor de organisatie echter een
belangrijk deel van dit resultaat komt voort uit
eenmalige inkomsten zoals verkoop van vastgoed. Het
operationeel resultaat is in 2021 op nihil uitgekomen.

Tijdlijn
Ondanks de extra uitdagingen door corona zijn wij in
staat gebleken naast goede patiëntenzorg ook prijzen te
winnen, te innoveren, studies en projecten af te ronden.

Bedankt
Dankzij ieders inzet begeleiden wij toegewijd en samen
met de cliënten de reis naar mentaal welzijn in het midden
van Nederland.
GGz Centraal, met elkaar, doelgericht en betrokken!

www.ggzcentraal.nl

