
 
 

 

Personeelssamenstelling Liberein  

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt dat alle zorgorganisaties moeten voldoen aan 

de tijdelijke normen met betrekking tot voldoende en bekwaam personeel.  

Deze tijdelijke normen dragen er aan bij dat  de noodzakelijke zorg geboden kan worden 

die veilig, verantwoord en persoonsgericht is. Tevens zorgen de normen er voor dat er  

aandacht blijft voor verantwoorde werkomstandigheden.    

Inleiding 

Met de samenstelling van de cliëntteams heeft Liberein geborgd dat er voldoende 

aandacht, aanwezigheid en toezicht is voor onze cliënten, dat de medewerkers de juiste 

kennis en competenties hebben om persoonsgerichte zorg te leveren en dat er naast 

zorgtaken specifiek aandacht is voor een zinvolle daginvulling van cliënten.  

Omdat de cliëntvraag per doelgroep anders is en op elk moment kan intensiveren of 

afnemen, is de samenstelling van de cliëntteams in dit document weergegeven voor 

peildatum 1 juni 2017.   

 

Algemene voorzieningen 

 

Wij kennen onze cliënten  

De zorgverleners van Liberein die in direct contact zijn met de cliënten, kennen hun 

naam, zijn op de hoogte van hun  achtergrond en persoonlijke wensen.  

Om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren is het essentieel om de cliënt te kennen. 

Elke cliënt heeft daarom een persoonlijk begeleider die de zorg van de cliënt coördineert 

en een zorgleefplan opstelt. In het zorgleefplan worden de gegevens van de cliënt en de 

gemaakte afspraken vastgelegd. Dit wordt met regelmaat, maar minimaal 2 keer per 

jaar, geëvalueerd.  

Het zorgleefplan is via het elektronisch cliëntdossier voor alle medewerkers inzichtelijk. 

In het elektronisch cliëntdossier is tevens een karakteristiek en/of benaderingswijze van 

de cliënt beschreven. Sommige teams werken daarnaast met een levensboek om de 

levensgeschiedenis van de cliënt in beeld te brengen.  

Binnen Liberein gaan we de tweede helft 2017 de kwaliteitsstandaard levensvragen 

implementeren waarbij specifiek aandacht wordt besteed  aan hoe medewerkers om 

kunnen gaan met levensvragen van cliënten.  

 

Onze teams maken zelf hun rooster 

Bij het opstellen van het medewerkersrooster is de cliëntvraag altijd leidend.  

Omdat het cliëntteam zelf het beste inzicht in de actuele cliëntvragen, heeft Liberein er 

voor gekozen om de teams zelf het rooster op te laten stellen.  

De cliëntvraag kan per maand, week, maar ook per dag verschillen. Soms zijn er extra of 

andere handen nodig vanwege intensieve zorgmomenten (bijvoorbeeld de momenten dat 

er veel ADL-zorg gegeven moet worden), complexe zorgvragen (bijvoorbeeld wanneer er 

sprake is van gedragsproblematiek) of speciale activiteiten. Maar soms kan het ook weer 

met minder (bijvoorbeeld omdat een bewoner gestorven is).  Het team zelf in staat en 

verantwoordelijk om het rooster hier direct op aan te passen.   

 

Iedere medewerker in het cliëntteam heeft de rol van woonbegeleider  

Wanneer iemand niet meer de eigen dag kan invullen, dan ondersteunt Liberein daarin. 

Behoud van de regie voor de cliënt en aansluiting bij het normale leven is daarbij het 

uitgangspunt. Bij het invullen van een zinvolle dag wordt gedacht aan de invulling van de 

dagstructuur, zoals de cliënt dat gewend was, maar ook het deelnemen aan activiteiten, 

binnen of buiten de organisatie. Om dit te realiseren, krijgen alle leden van het 

cliëntteam de rol van woonbegeleider. De taak van de woonbegeleider is te realiseren dat 

cliënten in hun directe woonomgeving een zinvolle daginvulling hebben vanaf het 

moment dat ze opstaan totdat ze naar bed gaan, op de tijdstippen dat ze dit graag 



 
 

 

wensen of wat ze gewend waren. De vrijwilliger en mantelzorger zijn nadrukkelijk 

betrokken bij het zinvol invulling geven van de dag.  

 

Ons personeel is bevoegd en bekwaam  

Per cliëntteam is bepaald welke competenties en vaardigheden nodig zijn om veilige, 

verantwoorde en persoonsgerichte zorg te leveren en welke verpleegtechnische 

handelingen regelmatig voorkomen binnen de betreffende doelgroep.  

Op deze vaardigheden en handelingen worden medewerkers jaarlijks geschoold middels 

e-learning en praktische toetsing. Op deze manier is geborgd dat de medewerkers 

bevoegd en bekwaam zijn.   

 

Daarnaast is er een verpleegkundige, ambulante dienst waar teams een beroep op 

kunnen doen. Deze verpleegkundigen zijn in bijna alle handelingen bekwaam en kunnen 

door scholing en coaching on the job ook collega’s bekwamen.  

Aanvullende voorzieningen voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit  

Met de verpleegkundige, ambulante dienst heeft Liberein geborgd dat er op alle locaties 

24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse is.  

 

Liberein heeft daarnaast diverse gespecialiseerde verzorgenden en verpleegkundigen in 

dienst, zoals de gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie (GVP), psychiatrisch 

verpleegkundige en geriatrie verpleegkundigen. Deze functionarissen signaleren 

gedragsproblematiek, kunnen gerichte interventies inzetten, worden bij complexe 

vraagstukken ingezet en kunnen door het team om advies worden gevraagd.  

 

Waar nodig kan een cliënt worden geplaatst naar afdeling waar meer expertise is voor 

een specifieke doelgroep. Denk hierbij aan geronto-psychiatrie, Korsakov of jong-

dementerenden. Liberein heeft specifiek aanbod en expertise voor deze doelgroepen.  

 

Indien de zorgvraag toeneemt is het mogelijk om (tijdelijk) extra mankracht in te zetten 

vanuit het team of in het uiterste geval via een uitzendbureau om de situatie onder 

controle te houden / te beheersen.  

 

Wanneer specialistische zorg of extra nachtzorg nodig is, kan Liberein een beroep doen 

op Zorgschakel Enschede (een samenwerkingsverband tussen Livio, Zorggroep Manna, 

De Posten en Liberein).   

 

Onze artsen zijn altijd bereikbaar en beschikbaar  

Liberein heeft 5 specialisten ouderengeneeskunde in dienst en een physisian assistent 

(totaal 5,78 fte). Op doordeweekse dagen is hiermee geborgd dat er altijd een arts 

oproepbaar, bereikbaar en binnen 30 minuten op locatie aanwezig is. 

In de avond, nacht en weekend maakt Liberein gebruik van de diensten van MedTzorg. 

Zij zijn altijd bereikbaar en hiermee is geborgd dat er altijd binnen 30 minuten een arts 

aanwezig is.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Locatie Bruggerbosch  

Op locatie Bruggerbosch wonen dementerende in zes straten, met in elke straat vijf of zes kleinschalige woningen. In elke woning wonen 

vijf of zes bewoners wonen. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer en deelt de huiskamer en sanitaire ruimtes met de andere vier of 

vijf bewoners. Totaal heeft Bruggerbosch 203 plaatsen. Bewoners kunnen binnen de locatie vrij rondlopen.  

 

Binnen Bruggerbosch zijn woningen voor speciale doelgroepen jong-dementerenden, korsakov en geronto-psychiatrie. Medewerkers op 

deze woningen hebben aanvullende scholing gehad betreffende deze problematiek.  

Binnen Bruggerbosch zijn medewerkers geschoold in PDL: passiviteiten van het dagelijks leven. Dit is een methode dat bijdraagt aan 

optimale begeleiding, verzorging of verpleging van bewoners die niet meer in staat tot het verrichten van activiteiten en hebben daarmee 

niet meer de mogelijkheid om zelf actief mee te werken. Omdat passiviteit kan leiden tot voorkeurshoudingen, afweerspanning en 

contracturen, zijn de doelen van PDL het voorkomen van decubitus, contracturen en ontspanning. Op deze wijze wordt gestreefd naar een 

optimaal leefklimaat voor passieve mensen. 

Van 7.00 tot 21.00 zijn er altijd minimaal 2 zorgmedewerkers aanwezig. Per groep een activiteitenbegeleider beschikbaar welke 

activiteiten organiseert voor cliënten om een zinvolle daginvulling te realiseren.  

Toezicht in de gemeenschappelijke ruimtes is door middel van inzet van onder andere vrijwilligers en stagiaires het grootste gedeelte van 

de dag geregeld. Er is altijd permanente nabijheid en de afspraak is dat zij altijd een beroep kunnen doen op de zorgmedewerkers mocht 

dat nodig zijn. Het is duidelijk waar de medewerker zich bevindt omdat zij altijd het lampje aan de buitenkant van de cliëntkamer 

aandoen.   

 



 
 

 

 

  

Locatie Bruggerbosch Peildatum 1-6-2017

Type Zorg aantal 

medewerkers

Verpleeg-

kundige

Verzorgende 

3IG

Helpende Activiteiten-

begeleider

Totaal 

(fte)

Twentestraat 1-2 Psychogeriatrie 11 1,0 4,22 2,11 7,33

Twentestraat 3-4 Psychogeriatrie 13 5,27 3,13 8,40

Twentestraat 5-6 Psychogeriatrie 10 5,56 1,56 7,12

Schoolstraat 1-2 Psychogeriatrie 14 5,26 2,7 7,96

Schoolstraat 3-4 Psychogeriatrie 9 3,5 2,69 6,19

Tuinstraat 1-2 Psychogeriatrie 11 4,78 1,77 6,55

Tuinstraat 3-4 Psychogeriatrie 14 0,9 6,03 2,44 9,37

Tuinstraat 5-6 Psychogeriatrie 12 4,27 1,81 1,36 7,44

Dorpstraat 1-2 Psychogeriatrie 12 1,8 4,58 1,18 0,8 8,36

Dorpstraat 3-4 Psychogeriatrie 9 4,26 2,00 6,26

Dorpstraat 5-6 Psychogeriatrie 11 5,82 1,11 6,93

Marktstraat 1-2 Psychogeriatrie 10 4,49 2,51  7,00

Marktstraat 3-4 Psychogeriatrie 11 0,8 3,77 2,11 0,6 7,28

Marktstraat 5-6 Psychogeriatrie 13 4,86 3,04 7,90

Winkelstraat 1-2 Psychogeriatrie 10 4,09 1,96 0,83 6,88

Winkelstraat 3-4 Psychogeriatrie 9 4,11 1,91 6,02

Winkelstraat 5-6 Psychogeriatrie 11 0,8 4,25 1,88 0,5 7,43

Nachtdienst Psychogeriatrie 18 2,8 9,29 12,09

Flex (vooral 0-uren) Psychogeriatrie 51 1,3 1,30

Totaal 259 8,1 88,41 37,21 4,09 137,81



 
 

 

Locatie Klaaskateplein  

 

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 

Op afdelingen Brink 1 en Brink 2 verblijven elk 16 cliënten die revalideren. GRZ is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na 

bijvoorbeeld een beroerte, operatie of functionele achteruitgang. De zorg is specifiek gericht op herstel en gestreefd wordt naar een 

zodanig herstel dat de terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is. Er wordt gewerkt vanuit een therapeutisch klimaat: alles is 

gericht op de revalidatie van de cliënten. Naast de verschillende behandelaars hebben ook de verzorging/verpleging en 

activiteitenbegeleiding een belangrijke rol in het door oefenen van geleerde activiteiten.  

Er zijn tussen 7.00 uur en 21.30 uur altijd minimaal 2 zorgmedewerkers aanwezig en er is 24 uur per dag een verpleegkundige op de 

afdeling. Alle medewerkers zijn geschoold om een therapeutisch klimaat te creëren voor de cliënten.  

Gezien de doelgroep is er geen noodzaak om altijd toezicht te bieden in de gemeenschappelijke ruimte. Cliënten kunnen altijd via het 

oproepsysteem de hulp inroepen van een zorgmedewerker.  

Psychogeriatrie (PG)  

Op afdelingen Marke 1 en Marke 2 wonen elk 16 dementerende cliënten. Mensen met dementie worden in toenemende mate afhankelijk 

van prikkels uit de omgeving. De prikkelverwerking in het brein is verstoord. Hierdoor kan iemand zijn gedrag niet meer uit zichzelf 

sturen. Het gedrag en welzijn van dementerende mensen wordt dan ook volledig bepaald door de omgeving. De omgeving bestaat uit de 

fysieke omgeving, de daginvulling, communicatie en bejegening. De Marke is ingericht conform de Brein-omgevingsmethodiek en alle 
medewerkers zijn in 2017 hierin geschoold.    

Voor alleenstaande, dementerende ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en die geen noemenswaardige somatische problemen 

ervaren, zijn in Roombeek 12 appartementen gerealiseerd met twee gezamenlijke woonkamers. Liberein biedt haar bewoners 
huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid, waardoor het leven zo prettig mogelijk kan worden voortgezet. 

Binnen elk PG-team zijn 2 Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) werkzaam. Een GVP heeft specialistische kennis en 

vaardigheden op het gebied van dementie, zinvolle daginvulling voor dementerenden, bejegening en beleving en kan deze kennis 
overdragen in het team aan collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers. 

Tussen 7.00 tot 21.30 / 23.00 uur (verschillend per afdeling) is er permanent een medewerker aanwezig in de gemeenschappelijke 

ruimte. Op de momenten dat deze medewerker weggeroepen wordt om bij een cliënt zorg te verlenen, wordt een beroep gedaan op 

stagiaires, vrijwilligers of aanwezige mantelzorgers. Er is altijd permanente nabijheid en de afspraak is dat zij altijd een beroep kunnen 

doen op de zorgmedewerkers mocht dat nodig zijn. Het is duidelijk waar de medewerker zich bevindt omdat zij altijd het lampje aan de 
buitenkant van de cliëntkamer aandoen.   
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Locatie Klaaskateplein Peildatum 1-6-2017

Afdeling Type Zorg aantal 

medewerkers

verpleeg-

kundige

persoonlijk 

begeleider

Verzorgende 

3IG

Verzorgende Zorg- 

assistent

Leerling 

niv 4

Leerling 

niv 3

Formatie 

(fte)

Brink 1 Revalidatie 16 4,22 0,89 3,83 0,67 0,56 0,74 0,00 10,91

Brink 2 Revalidatie 15 4,89 0,78 3,67 0,86 0,74 10,94

Marke 1 Psychogeriatrie 15 0,89 7,22 0,67 0,94 9,72

Marke 2 Psychogeriatrie 20 1,22 8,44 0,67 0,67 1,48 12,48

Roombeek Psychogeriatrie 18 0,78 7,61 2,33 0,74 11,46

Ambulant team Verpleegkundige dienst 8 6,44 6,44

Totaal 92 15,55 4,56 30,77 2,01 4,5 1,6 2,96 61,95



 
 

 

Locatie Ariënshuis  

 

Woonzorg-locatie  

Het verzorgingshuis bestaat uit drie woonblokken, in totaal 71 appartementen met veel aandacht voor privacy en leefruimte. Deze 

cliënten wonen zelfstandig en zorg wordt waar nodig ingezet. Medewerkers stimuleren waar mogelijk de eigen regie en zelfredzaamheid 

van de cliënten.  

 

Meerzorg Psychogeriatrie  

Clienten die de meerzorg-afdeling bezoeken, wonen in een appartement in het verzorgingshuis. De meerzorgafdeling zorgt overdag voor 

een veilige omgeving voor structuur in het dagelijks leven. Denk aan gezamenlijk eten en koffiedrinken, spelletjes doen, wandelen en het 

(voor)lezen van de krant. De activiteiten worden aangepast aan persoonlijke interesses en behoeftes van de cliënten. De activiteiten 

houden de vaardigheden op peil en bieden ontspanning. Dankzij meerzorg kan verhuizing naar een meer beschermde afdeling worden 

uitgesteld. 

 

Psychogeriatrie  

De afdelingen Van Heek en Eilermarke zijn afdelingen waar elk 16 dementerenden wonen. Binnen elk PG-team zijn 2 Gespecialiseerd 

Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) werkzaam. Een GVP heeft specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van dementie, zinvolle 

daginvulling voor dementerenden, bejegening en beleving en kan deze kennis overdragen in het team aan collega’s, vrijwilligers en 

mantelzorgers.   

Tussen 7.00 tot  23.00 uur is er permanent een medewerker aanwezig in de gemeenschappelijke ruimte. Op de momenten dat deze 

medewerker weggeroepen wordt om bij een cliënt zorg te verlenen, wordt een beroep gedaan op stagiaires, vrijwilligers of aanwezige 

mantelzorgers. De afspraak is dat zij altijd een beroep kunnen doen op de zorgmedewerkers mocht dat nodig zijn. Het is duidelijk waar de 
medewerker zich bevindt omdat zij altijd het lampje aan de buitenkant van de cliëntkamer aandoen.   

Somatiek  

De afdelingen Jannink en Blijdenstein bieden een veilige woonomgeving voor bewoners met somatische problematiek. Op deze afdelingen 

wordt meer verpleegkundige expertise ingezet omdat hier met name verpleegtechnische vaardigheden gevraagd worden, zoals het geven 

van sondevoeding of katheteriseren.  

 

Locatie Ariënshuis participeert in de beweging “Radicale Vernieuwing”. Lees hier meer over op http://loc.nl/netwerken/radicale-

vernieuwing/over 

 

http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/over
http://loc.nl/netwerken/radicale-vernieuwing/over


 
 

 

 

  

Locatie Ariënshuis Glanerbrug Peildatum 1-6-2017

Type Zorg aantal 

medewerkers

verpleegkundige persoonlijk 

begeleider

verzorgende 3IG verzorgende zorgassistent leerling 

niv 3

Student 

niv 2

huishoudelijk 

verzorgende

Totaal 

(fte)

Meijerdorp Verzorgingshuis 18 1,33 5,18 1,50 1,47 1,48 0,08 11,04

Schipholt Ven Verzorgingshuis 16 1,58 4,33 2,08 1,72 0,74 0,08 10,53

Meerzorg Glanerbrug Psychogeriatrie 12 4,29 0,76 0,56 0,08 5,69

Van Heek Psychogeriatrie 17 0,89 0,89 5,33 1,11 2,42 0,74 11,38

Jannink Somatiek 18 0,5 0,89 8 0,78 0,44 0,74 0,08 11,43

Blijdenstein Somatiek 16 0,67 6,33 0,95 1,11 0,74 0 9,80

Eilermarke Psychogeriatrie 21 0,78 8,69 0,08 0,46 0,74 0,25 11,00

Huishoudelijk verzorgenden 6 3,89 3,89

 

Totaal 124 2,06 5,47 42,15 7,26 8,18 5,18 0,57  74,76



 
 

 

Locatie Ariënsstaete  

Er zijn op deze locatie 160 verzorgingshuis-appartementen en 50 appartementen voor zelfstandig wonende ouderen. Liberein biedt hier 

levensbestendig wonen: als de gezondheid van cliënten achteruit gaat, kan de cliënt in zijn eigen appartement blijven wonen. Dit vraagt 

flexibiliteit van de medewerkers omdat de complexiteit van de zorgvraag tussen de bewoners van deze locatie sterk wisselt. Er is op deze 

locatie geen gemeenschappelijke ruimte, cliënten wonen zelfstandig en waar nodig wordt zorg ingezet. Cliënten kunnen altijd via het 

oproepsysteem de hulp inroepen van een zorgmedewerker.  

Voor dementerenden biedt de Ariënsstaete een psychogeriatrische afdeling: De Kolibrie. Hier wonen 17 dementerende cliënten.  

In 2017 wordt deze afdeling verbouwd en worden er 24 appartementen gerealiseerd, met 3 gemeenschappelijke woonkamers. De 

formatie wordt aangepast naar deze kleinschaligheid.  

Tussen 7.00 tot  23.00 uur is er permanent een medewerker aanwezig in de gemeenschappelijke ruimte. Op de momenten dat deze 

medewerker weggeroepen wordt om bij een cliënt zorg te verlenen, wordt een beroep gedaan op stagiaires, vrijwilligers of aanwezige 

mantelzorgers. De afspraak is dat zij altijd een beroep kunnen doen op de zorgmedewerkers mocht dat nodig zijn. Het is duidelijk waar de 
medewerker zich bevindt omdat zij altijd het lampje aan de buitenkant van de cliëntkamer aandoen.   

Binnen elk PG-team zijn 2 Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) werkzaam. Een GVP heeft specialistische kennis en 

vaardigheden op het gebied van dementie, zinvolle daginvulling voor dementerenden, bejegening en beleving en kan deze kennis 

overdragen in het team aan collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers.   

 

  

Locatie Ariensstaete Peildatum 1-6-2017

Type Zorg aantal 

medewerkers

verpleeg- 

kundige

Persoonlijk 

Begeleider

verzorgende 

3IG

verzorgende zorg-

assistent

leerling 

niv 5 

leerling 

niv 3

Student 

niv 2

Welzijns-

medewerker

Totaal 

(fte)

Zorgteam 1 Verzorgingshuis 20 0,08 1,43 7,39 0,50 1,17 0,74 0,08 11,39

Zorgteam 2 Verzorgingshuis 20 0,67 1,69 7,2 0,56 1,06 0,86 12,04

Zorgteam 3a Verzorgingshuis 10 0,28 1,67 4,11 0,5 6,56

Zorgteam 3b Verzorgingshuis 10 0,8 4,9 0,67 0,08 6,45

Zorgteam 4 Verzorgingshuis 20 0,89 0,78 7,03 0,5 1,33 0,67 0,74 11,94

Kolibrie PG 22 1,47 6,75 1 1,17 0,16 0,67 11,22

Totaal 102 1,92 7,84 37,38 3,23 5,23 0,67 2,34 0,32 0,67 59,60



 
 

 

Locatie De Eschpoort  

 

Woonzorg-locatie  

Liberein biedt binnen het verzorgingshuis levensbestendig wonen: als de gezondheid van cliënten achteruit gaat, kan de cliënt in zijn 

eigen appartement blijven wonen. Dit vraagt flexibiliteit van de medewerkers omdat de complexiteit van de zorgvraag tussen de 

bewoners van deze locatie sterk wisselt. Er is op deze locatie geen gemeenschappelijke ruimte, cliënten wonen zelfstandig en waar nodig 

wordt zorg ingezet. Cliënten kunnen altijd via het oproepsysteem de hulp inroepen van een zorgmedewerker.  

 

Meerzorg Psychogeriatrie  

Cliënten die de meerzorg-afdeling ’t Hofje bezoeken, wonen in een appartement in het verzorgingshuis. De meerzorgafdeling zorgt 

overdag voor een veilige omgeving voor structuur in het dagelijks leven. Denk aan gezamenlijk eten en koffiedrinken, spelletjes doen, 

wandelen en het (voor)lezen van de krant. De activiteiten worden aangepast aan persoonlijke interesses en behoeftes van de cliënten. De 

activiteiten houden de vaardigheden op peil en bieden ontspanning. Dankzij meerzorg kan verhuizing naar een meer beschermde afdeling 

worden uitgesteld. 

 

Psychogeriatrie  

De afdelingen Warmelo, Weldam en Estrade zijn afdelingen waar elk 16 dementerenden wonen. Binnen elk PG-team zijn 2 

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) werkzaam. Een GVP heeft specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van 

dementie, zinvolle daginvulling voor dementerenden, bejegening en beleving en kan deze kennis overdragen in het team aan collega’s, 

vrijwilligers en mantelzorgers.   

Tussen 7.00 tot  23.00 uur is er permanent een medewerker aanwezig in de gemeenschappelijke ruimte. Op de momenten dat deze 

medewerker weggeroepen wordt om bij een cliënt zorg te verlenen, wordt een beroep gedaan op stagiaires, vrijwilligers of aanwezige 

mantelzorgers. De afspraak is dat zij altijd een beroep kunnen doen op de zorgmedewerkers mocht dat nodig zijn. Het is duidelijk waar de 

medewerker zich bevindt omdat zij altijd het lampje aan de buitenkant van de cliëntkamer aandoen.   

Somatiek  

De afdelingen Wilmersberg, Westerflier en Twickel bieden een veilige woonomgeving voor bewoners met somatische problematiek.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Locatie De Eschpoort Peildatum 1-6-2017

Type Zorg aantal 

medewerkers

Verpleeg-

kundige

Persoonlijk 

begeleider

Verzorgende 

3IG

verzorgende zorg-

assistent

leerling 

niv 4

leerling 

niv 3

Student 

niv 3 

Student 

niv 2

activiteiten 

begeleider

Formatie

Zorgafdeling 1 Verzorgingshuis 15 1,44 5,00 1,00 1,06 0,74 0,08 9,32

Zorgafdeling 2 Verzorgingshuis 9 0,89 4,33 0,8 0,22 6,24

Zorgafdeling 3 Verzorgingshuis 12 0,89 5,56 0,74 0,08 0,08 7,35

Meerzorg hofje Psychogeriatrie 6 1,44 1,33 0,56 0,67 4,00

Warmelo Psychogeriatrie 22 1,78 8,78 1,11 1,48 13,15

Weldam Psychogeriatrie 15 0,89 6,81 0,44 1,17 0,86  10,17

Estrade Psychogeriatrie 18 0,89 8,22 0,56 1,89 0,74 12,30

Wilmersberg Somatiek 16 0,78 6,22 0,67 0,44 1,61 0,17 9,89

Westerflier Somatiek 20 1,56 8,17 2,06 0,17 11,96

Twickel Somatiek 19 0,67 8 1,22 1,48 0,08 11,45

Totaal 152 0,89 8,9 62,53 4,8 9,51 0,74 6,91 0,16 0,72 0,67 95,83



 
 

 

 


