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cijfers blijft
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De GGZ verkeert in zwaar weer. Na de zomer van 2019
verscheen een rapport waaruit blijkt dat een kwart van de
instellingen voor het boekjaar 2018 in de rode cijfers zit.
De rest moet alles op alles zetten om daar niet in terecht te
komen. Zelfs de robuuste Parnassia Groep, waar een vijfde
van de sector deel van uitmaakt, heeft in 2018 meer dan drie
procent verlies geleden. In deze grimmige werkelijkheid
moeten ggz-bestuurders en -controllers snel over accurate
stuurinformatie kunnen beschikken. Axians heeft daar een
goede oplossing voor.
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VICIEUZE CIRKEL
Een belangrijke oorzaak voor die rode cijfers ligt in het structurele
personeelstekort in de sector, waardoor veel instellingen een beroep
moeten doen op dure uitzendkrachten en zzp’ers. Daarmee is de
GGZ in een vicieuze cirkel terechtgekomen. Door de tekorten kunnen
vaste medewerkers overbelast en gedemotiveerd raken. Daardoor is
het ziekteverzuim opgelopen tot maar liefst zes procent in 2018 (ter
vergelijking: het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland in 2018
bedroeg 4,2 procent).

In de Cao-onderhandelingen van 2019 is
het personeel een salarisverhoging in het
vooruitzicht gesteld die neerkomt op 3,3
procent voor de periode 2019-2021, om
vaste medewerkers binnen de poort te
houden en nieuwe krachten aan te trekken.
M a a r o n d e r t u s s e n d r u k k e n d i e z e l fd e
salarisstijgingen verder op de begroting, bij
gelijke tarieven: hogere personeelskosten
worden niet gecompenseerd door hogere

Verandering
hangt in de lucht.
Je kunt er maar beter
op voorbereid zijn.
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ERVARINGEN MET HET
DATAWAREHOUSE: EMERGIS
Het verhaal van de Zeeuwse GGZ-organisatie
Emergis geeft een indruk hoe groot de
winst is geweest voor de organisatie toen
deze besloot het datawarehouse van Axians
te implementeren. Niet alleen kreeg de
organisatie veel meer grip op de financiën,
ook de bedrijfsprocessen werden verbeterd
e n d e c i j fe r s w e rd e n b e t ro u w b a a rd e r.
Stuurinformatie kwam sneller beschikbaar.
Rapporteren en verantwoording afleggen kon
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van den Barselaar, manager Finance en Control

GGZ NOORD-HOLLAND NOORD:
PROGNOSES MAKEN
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datawarehouse legt de basis voor een gezonde,
flexibele en dus toekomstgerichte financiële

