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Verloop aantal medewerkers per afdeling 

Personeelsverloop Instroom Uitstroom Gemiddelde 
bezetting in 
aantal fte.

Gemiddeld aantal 
medewerkers

Directie en afdeling Directiebureau 3 1 13 17

Afdeling Behandeling 15 13 62 69

Afdeling Primair Proces 18 18 256 284

Afdeling Bedrijfsvoering 4 8 58 66

Afdeling Integrale Veiligheid en Huisvestingsprojecten 9 5 54 55

Totaal 49 45 443 491

Geslacht medewerkers 
(tijdelijke en vaste aanstellingen, 
excl. stagiairs)
 Man: 245
 Vrouw: 254

Coronagevallen onder medewerkers in 2021: 86
Ziekteverzuim: 7,8% 

Verbaannorm is 3,6%.
Gemiddeld in Nederlandse beroepsbevolking is 4,36% (NEA 2018)

Ziekmeldfrequentie: 1,24
Medewerkers van Veldzicht melden zich even vaak ziek als 
gemiddeld in de Nederlandse beroepsbevolking (1,24 NEA 2018)

Percentage nulverzuimers: 36,4%
Veldzicht heeft procentueel minder nulverzuimers dan gemiddeld 
in de Nederlandse beroepsbevolking (52,1% NEA 2018). 
63,6% van de medewerkers van Veldzicht verzuimde in 
2021 minimaal 1 dag. 

Percentage frequent verzuimers: 16,2%
Van de medewerkers is 16,2% frequent verzuimer. Dit is boven de 
10% die door Falke en Verbaan als (zeer) problematisch wordt 
gezien. Frequent verzuim is een voorspeller van herhalend 
frequent verzuim en een sterke voorbode van langdurig ziekte
verzuim (Koopmans, 2009)

Vrouw
50,9%

Man
49,1%

 Kort (1-7 dgn)  Lang (43-365 dgn)
 Middellang (8-24 dgn)  Zeer lang (>365 dgn)

0,9% 2,2% 3,7% 1%



Ziekteverzuim >2 jaar
Op peildatum 31 december 2021 waren 
drie medewerkers langer dan 2 jaar ziek.

Fysiek geweld patiënten tegen medewerkers: 161
De geweldsincidenten zijn binnengekomen bij het Centraal 
Meldpunt Incidenten en Klachten. Het totaal betreft ook verbale 
agressie1. 

1 De systematiek met betrekking tot het vastleggen van incidenten is in 2019 gewijzigd. Vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet mogelijk.

Colofon
Dit is een publicatie van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie 
Veldzicht in Balkbrug. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
CTP Veldzicht is een onderdeel van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële 
Jeugdinrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Juni 2022.

De getoonde feiten en cijfers zijn gebaseerd op de gegevens op 
 peildatum 31 december 2021.

Contactgegevens
Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht
Directiebureau
Postbus 20, 7707 ZG Balkbrug 

Volg ons
www.ctpveldzicht.nl
Instagram
LinkedIn
Facebook
Twitter

Aantal medewerkers

Mannen in vaste dienst:

Vrouwen in vaste dienst:

Mannen met tijdelijk contract:

Vrouwen met tijdelijk contract:

Totaal aantal medewerkers:

Stagiairs:

204,6 fte / 217

188,6 fte / 221

37,5 fte / 28

28,4 fte / 23

448,8 fte / 499

11,6 fte / 16

http://www.ctpveldzicht.nl
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.linkedin.com/company/centrumvoortransculturelepsychiatrieveldzicht/
https://www.facebook.com/ctpveldzicht.nl
https://twitter.com/CTPVeldzicht
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