2021 een jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie tijdens corona
Specialist in geestelijke gezondheid
Groots in expertise,
kleinschalig georganiseerd
526 gespecialiseerde teams

verspreid over Nederland met als
kernregio’s Rijnmond, Haaglanden
en Noord-Holland zuid

12.459 collega’s

en daarnaast 756 vrijwilligers

77,4% directe collega’s

22,6% indirecte collega’s

Cliënten

Waardering behandelaar 8,6

Dit is 2,3% meer dan voorgaand jaar

Beoordeling van het effect van de behandeling 7,7

Daarnaast zijn 19.747 cliënten behandeld bij de POH-GGZ

Omgaan met problemen 8,2

165.729 cliënten behandeld

Cliënten in behandeling
op 31 december:

1.493 klinisch
1.586 wonen

Tevreden
cliënten

8,1

8,1 is het gemiddelde cijfer
dat we krijgen van onze
ambulante cliënten

7,6

van kinderen
en jongeren

7,7

over 2021

en van
hun ouders

Samen met verwijzers

Merkbaar betere zorg
Inzet van ervaringsdeskundigheid, naast specialistische en
wetenschappelijke kennis, is van grote waarde voor
herstelondersteunende zorg

114 ervaringsdeskundigen in dienst

105 mensen namen deel aan de basiscursus
ervaringsdeskundigheid

We dragen als collega allemaal
ervaringskennis in ons mee die cliënten,
collega’s en beleid kunnen ondersteunen.

463 huisartsen worden ondersteund door een POH-GGZ
934 huisartsen zijn aangesloten op ons huisartsenportaal
6.350 vragen van verwijzers zijn beantwoord door
ons verwijzerspunt

Een aantal financiers heeft na
gesprekken en onderhandelingen
betere contracten met ons afgesloten.
Dit draagt bij aan een duurzaam herstel.

Kennis delen
Wetenschappelijk onderzoek

45 zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid
Via het Parnassia Groep Portaal voor
verwijzers kan een huisarts direct een
consultatievraag stellen.

Vooruitstrevende organisatie

1,6 mln euro
Nettoresultaat 17,4 mln euro
Geleverde zorg niet (volledig) betaald 16,9 mln euro
(Gezond) resultaat indien volledig betaald 34,3 mln euro
Incidentele baten - lasten

Opleiden

werken bij Parnassia Groep op Mijn PG portaal

6,86% bedroeg het gemiddeld ziekteverzuim

Opbrengsten 1.073 mln euro
Operationeel resultaat 15,8 mln euro

Iemand anders deze behandeling aanraden 8,6

Elke collega telt!

391 collega’s met afstand tot de arbeidsmarkt zijn
bij of via Parnassia Groep aan het werk

Opbrengsten & resultaat

In 2021 hebben de zorgbedrijven van Parnassia Groep

74.006 ambulant
(excl. cliënten POH)

4.943 collega’s zochten informatie over gezond

Bedrijfsresultaat

Waardering online behandeling

4.559 cliënten volledig
online behandeld
en/of psycho-educatie gegeven

19 specialismegroepen
bundelen, ontwikkelen en delen
kennis

5.000 vragen van
collega’s zijn beantwoord
door de specialismegroepen

Opbrengsten per financieringsstroom

De ontwikkelingsmogelijkheden voor
collega’s zijn van vitaal belang om
professionals te binden en boeien.

9 afdelingen hebben
het keurmerk TOPGGz
12 bijzondere leerstoelen

(mede) namens Parnassia Groep

937 opleidingsplaatsen

1.112

stageplaatsen

beroepsopleidingen

Kennis delen op een snelle en
toegankelijke manier; het webcollege heeft
63.500 deelnemers gehad in het online
klaslokaal en in webinars.

Zorgverzekeringswet
Jeugdwet
Wet langdurige zorg
Wmo
Justitie
Subsidies en overige
zorgprestaties
Overige
bedrijfsopbrengsten
Totaal

%

€ x1.000

60,0%
10,8%
9,2%
8,2%
6,0%

643.400
115.600
98.600
88.100
64.600

3,7%

40.100

2,1%

22.300

100%

1.072.700

