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Resultaten (x1.000)

Financiën 

Roessingh
Concern

€838

Revalidatie
centrum

€228

Roessingh 
Beheer

€610

Roessingh Concern: Vernieuwend · Attent · Samen

Jaarverslag 2021:
Verankeren positie

Medisch specialistische revalidatie, commerciële activiteiten en 
technologie komen hier samen: 

Roessingh Concern

Roessingh, Centrum voor Revalidatie biedt medisch 
specialistische revalidatie. 

Roessingh Revalidatie Techniek is een erkend 
producent van orthopedische hulpmiddelen en 
revalidatieartikelen. 

rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland 
op het gebied van communicatiehulpmiddelen voor 
mensen met een beperking. 

Roessingh Pijnrevalidatie is een zelfstandig 
behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie. 

Roessingh Arbeid richt zich op de arbeids- en 
re-integratiemarkt. 

Roessingh Vastgoed beheert de gebouwen van de 
bedrijfsonderdelen. 

Roessingh ConcernHighlights 2021

Een nieuwe directeur-bestuurder 
bij RRT, aandacht gaat uit naar de 
toekomststrategie. 

Het eerste jaar als zelfstandige 
organisatie voor Roessingh 
Arbeid en de doelen zijn behaald. 

Nieuwe kansen zorgden 
voor een succesvol jaar voor 
rdgKompagne: webinars, sterke 
groei bij de webshops.

• De landelijke ontwikkelingen en maatregelen 
rondom COVID-19 hebben veel impact.

• Eigen vaccinatieteam voor patiënten en 
medewerkers. Eind 2021 een grootschalige 
boostercampagne. 

COVID19

Gevaccineerde medewerkers per eind mei 2021:

Ambitie: ‘We behouden minimaal de 
goede beoordeling door onze patiënten.’

Patiënt

Ambitie: ‘Technologie heeft een duidelijke, 
praktische plek in elke behandeling.’

Ambitie: ‘We hebben alle systemen op orde voor de overige ingrediënten.’

Technologie

Proces

• 445 VIM-meldingen (veilig incident melden). 
In 2020 waren dit er 431.

• 13 terechte datalek meldingen

Geregistreerde 
klachten

Aantal actieve patiënten
Telerevalidatieportaal

Patiënttevredenheid 
volwassen patiënten:  
gemiddeld rapport-

cijfer

beveelt Roessingh 
aan bij andere 

revalidatie 
patiënten 

Ambitie: ‘We regelen goede zorg voor 
onze patiënten thuis of elders.’

Netwerk

4 afdelingen revalidatie in de ziekenhuizen:

(Winterswijk)

(Enschede)

(Hardenberg)

(Almelo)

Patiëntenzorg, wetenschap en technologie zijn 
bij Roessingh stevig met elkaar verbonden. 
Belangrijke pijlers zijn: de samenwerking tussen 
Roessingh Concern en Roessingh Research and 
Development, Evidence Based Practice, Roessingh 
Diagnostisch Centrum en het Innovatielab.

projecten gericht op 
eHealth en revalidatie-
technologie

De A3-methode
voor jaarplannen in een overzicht werd ingevoerd. Doel is meer focus en verbanden leggen tussen de afdelingen.

Er waren wekelijkse
formatie-overleggen,deze zijn gericht

op flexibiliteit van
personeelsinzet.

Op dinsdag en donderdag

is er de meeste bezetting 

in het pand.

1132 testen
46 positief (4,1%)

Ambitie: ‘Medewerkers zijn ambassadeurs, 
tijdens en na hun dienstverband bij ons.’

Medewerkers

geven de medewerkers 
op het gebied van 
betrokkenheid

medisch specialisten 
werkzaam binnen Roessingh, 
Centrum voor Revalidatie

32

medewerkers bij 
Roessingh Concern

755

gemiddelde leeftijd 
van medewerkers

46,7

RoessinghMedinello valt volledig 
onder Roessingh Concern, dus 
een nieuwe naam: Roessingh 
Pijnrevalidatie. 

Eén nieuw lid Raad van Bestuur
• Juliëtte Nijlant vormt vanaf 1 juli 2021 met 

Ronald Spanjers de Raad van Bestuur van 
Roessingh Concern.

Vier medezeggenschapsraden
• Verpleegkundige Adviesraad 
• Cliëntenraad
• Ondernemingsraad 
• Vereniging Medische Staf Roessingh

Bestuur en toezicht

Drie commissies vanuit de Raad van Toezicht
• Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 
• Auditcommissie Financiën en Beheer 
• Selectie- en Remuneratiecommissie 

552 reacties

73 vacatures

opGemiddeld
verzuim


