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Aantal medewerkers en vrijwilligers
totaal en per locatie exclusief stagiaires (per 30 juni 2019)
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Aantal medewerkers en vrijwilligers
totaal en per locatie exclusief oproepkrachten en stagiaires (per 1 januari 2020)



Instroom, doorstroom en uitstroom 
exclusief stagiaires, inclusief nieuwe en beëindigde tweede dienstverbanden,  

totaal en per locatie (over geheel 2019)
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Aard van de dienstverbanden
De Frankelandgroep werkt alleen met medewerkers in loondienst (en niet met uitzendkrachten en 
ZZP-ers). Een aantal medewerkers bij Frankeland heeft twee arbeidsovereenkomsten. De verhouding 
contracten voor bepaalde tijd versus contracten voor onbepaalde tijd bedraagt per 31 december 2019 
25,39% versus 74,61%. Bij goed functioneren en voldoende zekerheid over (toekomstige) inkomsten-
stromen worden contracten voor bepaalde tijd - binnen de wettelijke termijnen - omgezet in contracten 
voor onbepaalde tijd. 
 

Verdeling contracten bepaalde tijd en onbepaalde tijd
exclusief stagiaires (per 31 december 2019)
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Verdeling contracten bepaalde tijd en onbepaalde tijd
exclusief stagiaires (per januari 2019)
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*   Exclusief stagiaires. Dat zijn er binnen de Frankelandgroep nog eens circa 400 per jaar. Stagiaires komen boven op de  
vastgestelde zorgformatie en kunnen dus extra worden ingezet voor ondersteuning en begeleiding van onze bewoners.

**   Waarbinnen 19 leerlingen helpende niveau 2 (13,55 fte), 39 leerlingen verzorgende niveau 3 (35,80 fte), 13 leerlingen verpleeg-
kundige niveau 4 (11,99 fte) en 1 leerling verzorgende niveau 6 (0,88 fte). 

Ratio personele kosten versus opbrengsten
Deze ratio duidt aan hoe de totale personele kosten (loonkosten en overige personele kosten) zich 
verhouden tot de totale opbrengsten van de zorglocaties. Voor de Frankelandgroep bedroeg deze ratio 
74,5% over het jaar 2019. De bijbehorende personele inzet (uitgedrukt in fulltime equivalenten/fte) van de 
Frankelandgroep betrof over 2019 907,29 fte.

Kwalificatieniveau binnen de zorgformatie 
in fte’s, inclusief aantal leerlingen (per 31 december 2019)*
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Kwalificatieniveau binnen de zorgformatie 
in fte’s, inclusief aantal leerlingen (per 1 januari 2020)*
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Capaciteit en personele bezetting 
per locatie

Algemene toelichting

Voor de verschillende overzichten op de volgende 
pagina’s (met uitzondering van Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep) geldt het volgende:

• ‘Psychosociaal’ omvat de activiteitenbegeleiders 
ten behoeve van welzijnsactiviteiten.

• Van de bij de directe zorgverlening betrokken 
zorgmedewerkers heeft gemiddeld 80% een 
kwalificatieniveau verzorgende niveau 3 of 
verpleegkundige niveau 4/5.

• De overige 20% betreft zorgmedewerkers met 
een kwalificatieniveau 0 t/m 2 (incl. leerlingen), 

die worden ingezet voor ondersteunende 
werkzaamheden en aanwezigheid/toezicht in de 
huiskamers op de psychogeriatrische zorgafde-
lingen. De zorgmedewerkers zijn dagelijks, zowel 
overdag als ’s avonds, permanent aanwezig in 
deze huiskamers. 

• De servicemedewerkers, inclusief de 
meewerkend coördinatoren, verrichten huishou-
delijke werkzaamheden bij bewoners op de 
zorgafdelingen. Daarnaast nemen zij een aantal 
werkzaamheden van zorgmedewerkers over, 
waardoor meer tijd en ruimte ontstaat om extra 
aandacht aan bewoners te kunnen geven.



Doelgroep Gemiddeld aantal plaatsen (in 2019)

                                                                           Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Wonen met Zorg Thuis

Somatiek 49 85

Psychogeriatrie 3 106

Kortdurend verblijf 4

Revalidatie 15

Crisisverblijf 3

Plus wonen 97 

Totaal 52 213 97

Locatie Frankeland
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Inclusief: 
5 leerlingen helpende niveau 2: 4,66 fte, 22 leerlingen verzorgende niveau 3: 20,08 fte, 6 leerlingen 
verpleegkundige niveau 4: 5,66 fte 
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Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen (per januari 2020)
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*  De personele formatie inzake behandeling, administratie en management is ten behoeve van de gehele 

Frankelandgroep.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.



Doelgroep       Gemiddeld aantal plaatsen (in 2019)

Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg

Somatiek 29

Psychogeriatrie 26 26

Kortdurend verblijf 1

Totaal 56 26

Daarnaast wordt – binnen de hierna genoemde personele bezetting – ook Zorg Thuis (wijkverpleging en 
ondersteuning bij het huishouden) verleend in de aanpalende wooncomplexen. 

Locatie Harg-Spaland
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Inclusief: 3 leerlingen helpende niveau 2: 2,67 fte, 3 leerlingen verzorgende niveau 3: 2,77 fte, 1 leerling 
verpleegkundige niveau 4: 1,00 fte
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Verdeling medewerkers in functie en niveau
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Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.

Verdeling medewerkers in functie en niveau 
inclusief leerlingen (per 31 december 2019)



Daarnaast wordt – binnen de hierna genoemde personele bezetting – ook Zorg Thuis (wijkverpleging en 
ondersteuning bij het huishouden) verleend in het aanpalende wooncomplex. 

Locatie Jacobs Gasthuis

Doelgroep       Gemiddeld aantal plaatsen (in 2019)

Verzorgingshuiszorg

Somatiek 44

Psychogeriatrie

Kortdurend verblijf 2

Totaal 46



Inclusief: 1 leerling verzorgende niveau 3: 0,77 fte 

Totaal 52 27,43
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Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen (per januari 2020)
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Verdeling medewerkers in functie en niveau 
inclusief leerlingen (per 31 december 2019)

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.



Daarnaast wordt – binnen de hierna genoemde personele bezetting – ook Zorg Thuis (wijkverpleging en 
ondersteuning bij het huishouden) verleend in het aanpalende wooncomplex. 

Doelgroep       Gemiddeld aantal plaatsen (in 2019)

Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg

Somatiek 8 33

Psychogeriatrie 59

Kortdurend verblijf 7

Palliatief verblijf 2

Totaal 17 92

Locatie Schiewaegh
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Inclusief: 7 leerlingen helpende niveau 2: 6,22 fte, 5 leerlingen verzorgende niveau 3: 4,44 fte, 5 leerlingen 
verpleegkundige niveau 4: 4,55 fte, 1 leerling verpleegkundige niveau 6: 0,88 fte
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Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen (per januari 2020)
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* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.



Doelgroep       Gemiddeld aantal plaatsen (in 2019)

Verzorgingshuiszorg Wonen met Zorg Thuis

Somatiek 34

Psychogeriatrie 21

Kortdurend verblijf 5

Plus wonen 100

Totaal 60 100

Locatie Vaartland



Inclusief: 4 leerlingen helpende niveau 2: 3,55 fte, 7 leerlingen verzorgende niveau 3: 6,22 fte 
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Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen (per januari 2020)
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Verdeling medewerkers in functie en niveau 
inclusief leerlingen (per 31 december 2019)

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.



Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep biedt zowel wijkverpleging als ondersteuning bij het huishouden in 
Schiedam en Vlaardingen. Per eind december 2019 ontvangen circa 300 cliënten wijkverpleging en krijgen 
circa 700 cliënten ondersteuning bij het huishouden.

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF)
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Inclusief: 1 leerling verzorgende niveau 3: 0,8 fte, 1 leerling verpleegkundige niveau 4: 0,78 fte
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