
Personeelssamenstelling per 31-12-2016 

Kwaliteit van de verpleeghuiszorg kent vele woorden. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft als 

uitgangspunt “Blijvend verbinden vanuit het hart”. Wij geloven dat de mens in iedere levensfase 

waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, 

waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon op onze locaties met een 

eigen gezicht. De eigen regie van de cliënt (en zijn vertegenwoordiger) staat centraal. De 

zorgvraag vullen wij zoveel mogelijk in op basis van zelfregie vanuit de keten “zelfzorg – informele 

zorg – formele zorg”. Elke medewerker biedt op een respectvolle en waardige manier zorg en 

ondersteuning vanuit de beweging van “zorgen voor …” naar “zorgen dat …”. 

De kernwaarden die ons drijven zijn waardigheid, uniciteit en betrokkenheid. 
 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht maakt graag gebruik van de uitnodiging van staatssecretaris Van Rijn 

om zich te ontwikkelen tot een ‘good practice’, een verpleeghuisorganisatie die werk maakt van 

verbetering van de kwaliteit van de verpleeg(huis)zorg, zoals het programma ‘Waardigheid en 

Trots’ beoogt. Onderdeel van Waardigheid en Trots is de ontwikkeling van het ‘Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg’, als kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg in Nederland, waarin ook 

basisveiligheid en personeelssamenstelling zijn opgenomen. De personeelssamenstelling is een 

belangrijk onderdeel van het kader, er wordt landelijk gewerkt aan een leidraad “Verantwoorde 

Personeelssamenstelling”. Doel van de leidraad is te komen tot een personeelssamenstelling die 

aansluit bij de ontwikkelingen in de vraag van de doelgroepen en de lokale situatie. Iedere 

zorgorganisatie zal jaarlijks een strategische personeelsplanning maken die nodig is om het 

gewenste zorgaanbod te realiseren. Het streven is om te komen tot een wenselijke balans in aard 

en omvang van personeel om de kwaliteit van verpleeghuiszorg op verantwoorde wijze te kunnen 

(blijven) leveren. Vooruitlopend daarop wordt aan zorgorganisaties gevraagd door middel van 

publicatie op hun website inzicht te geven in de huidige situatie van het personeelsbestand. 

Onderstaand geven wij de gevraagde informatie: 

Personeelssamenstelling 31-12-2016 Aantal FTE 

Medewerkers in loondienst 752 439,49 

waarvan tijdelijk 120 42,68 

Verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel 

waarvan 

460 269,9 

niveau 3 (VIG, EVV) 393 210,79 

niveau 4 (VPK) 68 43,92 

niveau 5 (HBO-V) 9 7,77 

Medisch en sociaal- wetenschappelijke functies 41 16,47 

Overige personeel patiënt/cliëntgebonden functies 54 35,35 

2016    

Instroom medewerkers 123 41,48 

Uitstroom medewerkers 154 65,50 

Stagiaires 182  

Vrijwilligers 500  

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) 5,1%  

Ratio personele kosten1/opbrengsten (25.086.467/36.032.044 =) 69,6%  

De informatie is ontleend aan het jaardocument 2016, dat op onze website of op 

www.jaarverslagenzorg.nl is in te zien. 

 
1 Let wel: in de personele kosten zijn opgenomen: 

De specificatie is als volgt: 2016 2015 

Lonen en salarissen € 18.316.361 € 18.384.691 

Sociale lasten € 2.833.193 € 2.844.477 

Pensioenpremies €1.455.658 € 1.470.878 

Andere personeelskosten: € 1.534.373 € 1.435.384 

Subtotaal € 24.139.585 € 24.135.430 

Personeel niet in loondienst € 946.882 € 750.423 

Totaal personeelskosten € 25.086.467 € 24.885.853 

Andere personeelskosten zijn tevens dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen die te maken hebben met 
personele kosten. Zie verder onze jaarrekening op jaarverslagenzorg. 
De genoemde omzet is de totale omzet van ZGIJV. Zie verder onze jaarrekening op jaarverslagenzorg. 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/

