Personeelsbestand/personeelssamenstelling
Zorgverleners en vrijwilligers per organisatie-eenheid/ doelgroep
Binnen de verzorging van De Wittenberg werken verpleegkundigen, verzorgenden , helpenden,
zorghulpen, leerlingen, stagiaires en vrijwilligers.
In de planning wordt rekening gehouden met de benodigde hoeveelheid van medewerkers en het
niveau van de medewerkers. Binnen Wittenbergzorg werken de afdelingen die aanpalend aan elkaar
zijn samen ten aanzien van het toezicht. Maar ook ten aanzien van het gewenste niveau van de
medewerker t.b.v. verpleegtechnische handelingen.
De planner maakt de planning binnen het aangereikte kader van de Teammanager en het schema
van de benodigde diensten met het daarbij noodzakelijke niveau van de medewerker. Tevens
rekening houdend met 24 uur per dag aanwezigheid van een BHV-er.
Wittenbergzorg neemt de behandeldienst af van Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) te Tiel.
Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst. Ook de verantwoordelijk verpleegkundige
achterwacht wordt van SZR afgenomen. De medicatie komt uit het ziekenhuis Rivierenland Tiel.
Hiermee is een SLA afgesloten. Waarin ook de adviserende rol van de apotheker is geregeld.
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De ratio van de personeelskosten t.o.v. de opbrengsten is 70%
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Bedrijfsbureau
Binnen Wittenbergzorg is er een bedrijfsbureau. De medewerkers zijn ondersteunend aan de
Verpleegafdelingen. Verschillende functionarissen zijn binnen het bedrijfsbureau werkzaam. Te
denken valt aan: Zorgadviseur, kwaliteitsfunctionaris, coördinator financiële zaken,
cliëntadministrateur, personeelsfunctionaris.
Totaal aantal medewerkers
Op1 januari 2017 werkten er binnen Wittenbergzorg 3 full-timers, 157 part-timers en 40 uurloners.
Personeelsverloop
Wittenbergzorg kent een gering personeelsverloop. Veel medewerkers zijn al lang aan de organisatie
verbonden.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2016 was exclusief zwangerschap 4,56% en inclusief zwangerschap 6,44 %.
Vrijwilliger
Per afdeling zijn er vrijwilligers actief. Deze verrichten allerhande ondersteunende werkzaamheden.
Mantelzorgers
Van mantelzorgers verwacht Wittenberg een bijdrage op de afdeling. Dit kan zijn het mede houden
van toezicht op een huiskamer. En mee helpen aan een activiteit.

