
Personeelssamenstelling  

Woonzorgcentrum Het Hooge Heem werkt vanuit een belevingsgerichte benaderingswijze. De vraag 

van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De samenstelling van onze medewerkers is hierop 

afgestemd. De afgelopen jaren is er een groot scholingstraject ingezet vanuit de principes van 

belevingsgerichte zorg. Rondom een groep bewoners werken meerdere verzorgenden die de 

opleiding hebben gevolgd tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. 

Om veilige en verantwoorde zorg te bieden zijn er verpleegkundigen niveau vier opgeleid. Op deze 

manier is Het Hooge Heem in staat om 7 X 24 uur een verpleegkundige beschikbaar te hebben voor 

de steeds meer complexere zorgvraag. 

Opleiding en scholing is de afgelopen jaren een belangrijk hulpmiddel geweest om in de volle breedte 

een actuele en adequate personeelssamenstelling te hebben. Alle medewerkers in de zorg hebben 

een eigen opleidingsportfolio en er worden in de volle breedte veel mogelijkheden geboden om 

scholing en klinische lessen te volgen op de werkvloer.  

Personeelssamenstelling: augustus 2017 

 140 medewerkers totaal 62,5 fte 

 26 fte verzorgende-ig 

 7 fte verzorgende 

 5 fte helpende 

 4 fte verpleegkundige niveau 4 

 2 fte leerling verpleegkundige niveau 4 

 2 fte Verpleegkundige niveau 4/ teamleider 

 2 fte activiteitenbegeleiding 

 2 fte kok 

 4 fte keukenmedewerker 

 3 fte facilitair medewerker 

 1 fte administratief medewerker/receptie 

 2 fte onderhoud/techniek, beheer 

 2,5 fte management/staf/directie 

Meer dan 90% van de contracten is voor onbepaalde tijd. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat Het 

Hooge Heem een platte organisatiestructuur kent. Het percentage overhead is rond de 6 %. Het 

verzuimpercentage over het afgelopen jaar bedroeg 9%. 

In verband met de overname van de nabijgelegen Woonhaven van de Zonnehuisgroep geeft het 

instroompercentage een vertekend beeld. In juni van 2017 zijn er bijna 10 fte aan nieuwe 

zorgmedewerkers bijgekomen. 

 Instroom nieuwe medewerkers 11,3 fte 

 Uitstroom 2,3 fte 

 Ratio personeelskosten versus opbrengsten: 67% 



 

Vrijwilligers 

Bij Het Hooge Heem werken bijna 100 vrijwilligers. 

 Chauffeurs voor de dagopvang 

 Chauffeurs voor de distributie van de uitbrengmaaltijden 

 Vrijwilligers voor ondersteuning in het restaurant, voor zowel maaltijden als koffiemomenten 

 Vrijwilligers voor welzijnsactiviteiten centraal georganiseerd en georganiseerd op de 

woongroepen. 

 Vrijwilligers voor individuele begeleiding van bewoners. 

 

Bron: Dageraad Advies in opdracht van Vilans in het kader van Waardigheid en Trots augustus 2017. 


