
Personeelsformatie Zorgcentrum St. Franciscus

Algemeen beheer

Bestuurder 1 1,00

Hoofd economische en administratieve dienst 1 0,94

Secretaresse 1 0,53

Medewerker administratie/ receptie 2 1,32

Planner 1 0,56

6 4,35

Hotelmatige- en gebouwgebonden functies

Coördinator voeding en facilitair 1 0,89

Kok 2 1,01

Facilitair medewerker 35 14,36

Technisch medewerker/Functionaris Gegevensbescherming 1 1,00

39 17,26

Cliëntgebonden functies

(Wijk)verpleegkundige niveau 5 2 1,67

Verpleegkundige niveau 4 4 3,06

Verzorgende/Verzorgende IG niveau 3 60 38,05

Helpende (plus) niveau 2 13 4,27

Leerling verzorgende niveau 3 2 1,50

Aktiviteitenbegeleider 2 1,22

Pedicure 1 0,03

84 49,80

Gewenste uitbreiding Verzorgende/Verzorgende IG niveau 3,

echter door onvervulbare vacatures (nog) niet te realiseren 1,55

Totaal 129 72,96

aantal medewerkers in fte



Inzet verpleeghuisdisciplines
Naast eigen medewerkers zet Zorgcentrum St. Franciscus ten behoeve van de verpleeghuiscliënten ook externe

beroepsbeoefenaren in. Het gaat hierbij om de volgende functies:

gemiddeld 

aantal uren 

per week

Specialist ouderengeneeskunde 11

Fysiotherapeut 4

Ergotherapeut 2,5

Psycholoog 2,5

Muziektherapeut 4

Logopedist 0,5

Diëtist 0,5

Leerlingen en stagiaires
Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, krijgt ieder jaar een aantal medewerkers van Zorgcentrum

St. Franciscus de kans zich verder te scholen. 

In februari 2017 zijn zeven verzorgenden niveau 3 gestart met de opleiding tot verzorgende IG. Zij hopen deze

opleiding in juli 2018 met een diploma te kunnen afsluiten.

Per 1 september 2017 zijn twee verzorgenden met de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 gestart.

Tevens zijn per 1 september 2017 twee nieuwe medewerkers begonnen met de opleiding tot verzorgende IG. Zij

hebben een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van drie jaar.

Tot begin juli 2018 lopen binnen Zorgcentrum St. Franciscus 11 studenten van het ROC stage.

Ziekteverzuim medewerkers
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de organisatie bedroeg in het eerste kwartaal van 2018 5,6%.

Ratio personeelskosten ten opzichte van de opbrengsten
In het eerste kwartaal van 2018 werd 67,3% van de totale opbrengsten uigegeven aan personeelskosten.

In- en uitstroom medewerkers
Binnen Zorgcentrum St. Franciscus zijn in het eerste kwartaal van 2018 12 medewerkers vertrokken (4,42 fte) 

en zijn er 8 medewerkers (1,75 fte) in dienst gekomen. Van een aantal medewerkers werd in het eerste kwartaal 

van 2018 de arbeidsduur uitgebreid, waardoor de vaste personeelsformatie in het eerste kwartaal van 2018 per 

saldo met 2,28 fte afnam.


