
 

Personeelssamenstelling op organisatieniveau 
 

De gepubliceerde personeelssamenstelling op organisatieniveau geeft de totale formatie weer die wordt 

ingezet om ons brede aanbod van wonen, zorg en diensten te realiseren. De organisatie levert een veel 

breder zorgaanbod dan valt binnen de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Per locatie 

zijn er verschillen in de personeelssamenstelling. Deze verschillen worden veroorzaakt doordat de locaties 

niet homogeen zijn in aanbod van wonen, welzijn en zorg. 

 

Kwaliteitsniveau medewerkers 

 

Op iedere locatie zijn ca. 250 vrijwilligers actief. Zij helpen medewerkers in alle facilitaire taken en 

zorgteams om cliënten optimale zorg te geven.  
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Toelichting formatieopbouw 

 
• Voor zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond 

het sterven) zijn altijd minimaal twee zorgverleners beschikbaar;  

• Op iedere afdeling/eenheid is gedurende de dag en avond altijd een verzorgende niveau 3 aanwezig. In 
de nachtdienst is op de beide locaties altijd minimaal één verzorgende niveau 3 aanwezig;  

• Voor de beide locaties is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige aanwezig dan wel binnen 30 
minuten ter plaatse;  

• Bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan is rekening gehouden met het volgen van scholing om 
de vakbekwaamheid van medewerkers te versterken.  

 

In- en uitstroom medewerkers 
In 2019 zijn:  

• 70 nieuwe medewerkers (21,59 fte) ingestroomd; 

• 64 medewerkers inclusief oproepkrachten en vakantiekrachten (21,45 fte) uit dienst gegaan; 

• 4 personen ingehuurd (2,5 fte). 
 

Verhouding cliëntgebonden personeel / niet-cliëntgebonden personeel 
282 cliëntgebonden personeel en 83 niet cliëntgebonden personeel is totaal 365 personen. 

 

Inzet behandelaren 
Maranatha en Elim hebben geen eigen behandeldienst, maar maakt voor de medische dienstverlening 
gebruik van de diensten van Novicare en Norschoten. De behandeldienst wordt alleen ingezet ten  
behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling. De cliënten met een indicatie voor 
verblijf zonder behandeling maken gebruik van behandelaren in de eerste lijn via de Zorg- 
verzekeringswet. Voor de beide locaties is 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert 

direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse. 

 

Ratio personele kosten versus opbrengsten 
In 2019 bedroeg het percentage personeelskosten in relatie tot de opbrengsten: 65,6%. 

 

Personeelsomstandigheden 
Het ziekteverzuim binnen SVRO komt over 2019 uit op 3,4 %. In 2018 was dit 5,3%. 


