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Handleiding Conversie Indicatoren 
 
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat zorgorganisaties op organisatieniveau 

gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling (Openbare Database (ODB) van 

Zorginstituut Nederland). Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht. 

De organisatie neemt de personeelssamenstelling op in zijn kwaliteitsplan. Elk jaar wordt het 

kwaliteitsplan geactualiseerd met een verbeterparagraaf waarin de opbrengsten van de reflecties 

worden verwerkt en het gewenste beeld wordt geschetst van de personeelssamenstelling in de 

context van de ontwikkelingen in de vraag van de doelgroepen en de lokale situatie. Acties om te 

komen tot de wenselijke situatie worden ook in de verbeterparagraaf van het kwaliteitsplan 

beschreven. Elke organisatie publiceert haar kwaliteitsplan op haar website.  

 

In het Kwaliteitskader is een vijftal indicatoren genoemd met betrekking tot personeel. Het betreft: 

1. Aard van de aanstellingen. 

2. Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers. 

3. Ziekteverzuim. 

4. In-, door- en uitstroom. 

5. Ratio personeelskosten / opbrengsten. 

 

Het ingevulde Dashboard biedt een adequate basis om te komen tot de meetaspecten van de 

personele indicatoren die aangeleverd moeten worden bij het ODB. Dit vraagt een aantal 

bewerkingsstappen van de in het Dashboard opgenomen data. 

De scope van de vereisten en de opdrachten aan de sector is de verpleeghuiszorg. Hierbij gaat het 

om de cliënten met ZZP 4-10 en VPT 4-10 / WLZ in geclusterde woonvormen. Alle indicatoren en 

daarmee samenhangende meetaspecten betreffen daarom alleen het personeel/ uitzendkrachten/ 

PNIL/euro’s die gerelateerd zijn aan deze cliëntgroep. In de tabbladen PERS1 en PERS2 worden 

allereerst met behulp van filters die personeelsleden geselecteerd waarover gerapporteerd moet 

worden. 

 

In het Dashboard is een specifiek tabblad opgenomen ten aanzien van de indicatoren. Zie 

onderstaand: 
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Het lijstje Indicatoren is opgebouwd uit de getallen zoals getoond onderaan het tabblad. Zie 

onderstaand een deel daarvan. 

 

 
 

Teneinde te kunnen beschikken over een juiste weergave van de indicatoren, moeten in dit deel van 

het tabblad twee bewerkingen worden uitgevoerd:  

1. Sommige indicatoren en meetaspecten betreffen aspecten van de personeelssamenstelling 

die niet uit het Dashboard gehaald kunnen worden, namelijk: 

o Aantallen en kosten uitzendkrachten/PNIL. 

o Stagiairs. 

o Vrijwilligers. 

o Ziekteverzuim. 

Deze worden aangevuld in een ‘oranje veld’. Vervolgens werkt deze, waar nodig, door in de 

berekening van andere indicatoren.  

2. Sommige indicatoren en meetaspecten vragen bijstelling vanwege de meetmethode.  

In die gevallen kunnen conversies opgenomen worden in een ‘groen veld’. Dit komt 

doorgaans voor wanneer de personele kenmerken op het gemiddelde van de peilmomenten 

(dus bijvoorbeeld 1-1-2018 en 1-1-2019) niet illustratief zijn voor het hele jaar waarover op 

sommige meetaspecten gerapporteerd moet worden (bijvoorbeeld heel kalenderjaar 2018). 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij in- en uitstroom van personeel of het percentage 

personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  

 

De overige getallen (niet oranje of groen gearceerd) worden berekend op basis van brondata uit het 

Dashboard of ingevulde groene/oranje getallen. 

 
Op deze manier wordt de set van indicatoren eenvoudig berekend en boven aan het scherm 
weergegeven.  
 
 

 


