Personeelssamenstelling Zorgfederatie Oldenzaal
(1 juli 2017)

Zorgfederatie Oldenzaal werkt aan goede zorg op basis van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Een van onze ambities: Kwaliteit van leven sluit hierbij naadloos aan. Persoonsgerichte zorg, ruimte voor
welbevinden, comfort bieden en veilige zorg zijn onze uitgangspunten. Dit betekent onder meer dat wij
onze betrokken en deskundige medewerkers mogelijkheden voor ontplooiing en uitbreiding van kennis
bieden om de juiste mix van medewerkers te realiseren die aan de cliënt zorg en begeleiding verlenen.
Onze personeelssamenstelling kenmerkt zich dan ook als volgt:
Aard van de aanstellingen:
De aard van de aanstellingen en ons kwalificatieniveau is afgestemd op de huidige ontwikkelingen in de
gezondheidszorg in combinatie met onze visie op zorg en de ontwikkeling van zelforganiserende teams.
De samenstelling van teams wordt bepaald op basis van de ZZP mix (zorgzwaarte). De teams hebben
hiertoe een tool tot hun beschikking waarbij zij de teamsamenstelling kunnen aanpassen als de
zorgzwaarte fluctueert (bijv. bij de komst van een nieuwe cliënt of bij overlijden). Vanuit de meegekregen
kaders berekenen teams, binnen de beschikbare uren, de juiste mix van inzet van medewerkers.
Deze berekening vindt plaats met behulp van een tool waarin de normen uit het NZA/KPMG-onderzoek
zijn opgenomen. De aard van de inzet is als volgt:
● 9% verpleegkundigen,
● 75% verzorgenden
● 16% woonassistent.
● Welzijn is binnen de teamsamenstelling geborgd.
● Daarnaast worden activiteitenbegeleiders ingezet voor recreatieve doeleinden.
Kwalificatieniveau van medewerkers:
Er worden medewerkers ingezet met niveau 2, 3, 4 en 5, zoals ook af te leiden is uit de aard van de
aanstellingen.
Gezondheidscijfer
Wij zijn een gezonde organisatie. Wij spreken in eerste instantie over hoeveel gezonde medewerkers met
veel plezier naar hun werk gaan. Dat betekent uiteraard ook dat wij veel aandacht hebben voor zieke
medewerkers.
● Gezondheidscijfer: 95,5%
● Ziekteverzuimcijfer: 4,5% (voortschrijdend jaartotaal t/m mei 2017)
Het landelijk gemiddelde is 6,3%. Zorgfederatie Oldenzaal zit hier ver onder.
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In- door- en uitstroomcijfers
Periode: januari tot en met mei 2017
FTE

Headcount

Soort functies

Instroom

7 fte

20

Uitstroom

7 fte

25

Verzorgende
Verpleegkundige
Activiteitenbegeleiding
Woonassistent

Ratio personele kosten/opbrengsten
Periode: januari tot en met mei 2017
Opbrengsten
€ 4.888.000

Personeelskosten
€ 3.380.000

Ratio
69%
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