Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy
Stand van zaken Juni 2017
Functies

(Para) Medisch

Functieniveau

6 (VS)

Aantal
medewerkers

3(2,28 fte)

% Percentage
gediplomeerd of
in opleiding
33% in opleiding

Toelichting

-

-

Drie verpleegkundig specialisten in dienst, waarvan 1 bezig
met de opleiding.
Samenwerking met Surplus voor wat betreft de paramedische
diensten en Specialist Ouderengeneeskunde
(verpleeghuiszorg, tevens voor avond-, nacht- en
weekenddiensten).
Samenwerking met fysiotherapiepraktijk Monne en
huisartsenpraktijk Brabantpark .
Samenwerking logopediepraktijk de Witte, diëtisten-netwerk
ABC en psycholoog De Riethorst Stromenland.

1

Psychosociaal

4-5

4 (1,89 fte)

100%
gediplomeerd

-

-

-

Coördinator vrijwilligers: We proberen samen het waardevolle
en vertrouwde van de Indische en Molukse cultuur in ere te
houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug te vinden in
de manier waarop medewerkers maar ook vrijwilligers zich
opstellen. Raffy heeft ongeveer 200 vrijwilligers en de
coördinator zorgt voor de toename, de matching en de
inzetbaarheid van de vrijwilligers.
Vertrouwenspersoon: Raffy heeft 2 vertrouwenspersonen.
Soms zijn er zaken die in vertrouwen besproken wensen te
worden. Ook voor voorlichting, advies en ondersteuning bij
het indienen van een klacht ondersteunen de
vertrouwenspersonen.
Coördinator Welzijn: Dagbesteding is erop gericht de
zelfredzaamheid te behouden en waar mogelijk zelfs te
verbeteren, zodat onze bewoners langer thuis kunnen blijven
wonen, al dan niet met ondersteuning van de thuiszorg van
Raffy. Dagbesteding kan daarnaast ook een verlichting
betekenen voor de mantelzorgers. Tijdens de dagbesteding
wordt specifiek ingespeeld op de culturele achtergrond. Dit is
o.a. terug te vinden in de activiteiten die aangeboden worden,
in de herkenbare sfeer en in de maaltijdvoorziening.

2

Verpleegkundig

5

10 (6,88 fte)

60% in opleiding

-

-

-

4

16 (12,87 fte)

Door de toenemende zorgzwaarte zetten we in op verhogen
(en op niveau houden) van kwaliteit en deskundigheid van
medewerkers.
De HBO- verpleegkundige heeft een bijzondere rol in het
bevorderen van deskundigheid binnen het primaire
zorgproces, dit vanwege de steeds meer complexe
verpleeghuiszorg. Tevens zijn er 3 praktijkverpleegkundigen
werkzaam, waarvan 2 in opleiding. Ook worden 4 HBOverpleegkundigen opgeleid (doorstroming vanuit MBO- naar
HBO-V).
In Raffy werken ongeveer 20-25 Eerst Verantwoordelijk
Verpleegkundige/ Verzorgenden (MBO-verpleegkundigen of
opgeleid met branche-erkend EVV diploma)
Binnen de thuiszorg van Raffy wordt gewerkt met
(wijk)verpleegkundigen.

16% in opleiding

3

Verzorgende (en GVP/GVS)

3-4

57 (40,4 fte)

21% in opleiding

-

-

-

Helpende

2

25 (11,41 fte)

100%
gediplomeerd

-

-

Raffy geeft veel invulling aan het opleiden van medewerkers,
betreft leerwerkplekken zowel voor MBO als HBO- niveau.
Ook worden zij bevoegd en bekwaam gehouden door middel
van een e-learning programma+ praktijktoetsing binnen het
skills-lab.
Medewerkers krijgen cultuurspecifieke scholingen
aangeboden op het gebied van waarden, normen, cultuur en
taal van de specifieke doelgroep. Er is aandacht voor scholing
gekoppeld aan de veranderingen binnen de organisatie de
komende jaren: bieden van diverse vormen van zorg en
dienstverlening en de verandering van organisatiestructuur.
De ontwikkeling van de medewerkers is een belangrijk
gebeuren in Raffy, waarbij het inspelen op vragen van de
individuele medewerker belangrijk is.
Binnen Raffy werken inmiddels 5 Gespecialiseerd Verzorgende
Psychogeriatrie waarvan 2 nog in opleiding . Vanaf 2017 gaat
Raffy ook 2 Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek opleiden.
Veel van deze medewerkers hebben een Indische, Molukse of
Turkse achtergrond. Spreken de taal, zijn bekend met cultuur,
normen, waarden etc. Hebben (mede) daarom een
belangrijke positie binnen de zorgteams van de organisatie.
Helpen bij de lichte zorgtaken en dagelijkse
levensverrichtingen met als doel het de bewoners zo prettig
mogelijk te maken en bevorderen van het woon- en
leefklimaat van onze bewoners.

4

Zorg assistent

1

22 (fte 10,81)

100%
gediplomeerd

-

-

Veel van deze medewerkers hebben een Indische, Molukse of
Turkse achtergrond. Spreken de taal, zijn bekend met cultuur,
normen, waarden etc. Hebben (mede) daarom een
belangrijke positie binnen de zorgteams van de organisatie.
Huiskamer assistenten houden toezicht in de huiskamer,
verzorgen samen met de ondersteunende dienst het eten en
drinken. (ook in de appartementen) Medewerkers in de
huishouding (extramuraal) verrichten huishoudelijk werk.

Facilitaire medewerkers

40 (25,47 fte)

100%
gediplomeerd

-

Hieronder vallen medewerkers huishouding, linnenkamer,
keuken, receptie, huismeesters, medewerkers Grand café,
technische medewerkers en chauffeurs.

Administratief en
management

29 (16,9 fte)

100%
gediplomeerd

-

Hieronder vallen het MT, stafmedewerkers en administratie.
Raffy heeft een 3-tal stafmedewerkers die een bijzondere
functie invullen als ‘cultuur-bewaker’

Medewerkers dagcentrum

8 (5,11 fte )

100%
gediplomeerd

-

Recreatie organisator is verantwoordelijk voor het
organiseren van grotere recreatieve activiteiten, zoals: de
Pasar (Indische markt), allerlei uitstapjes met bewoners
(buitenshuis), muziekactiviteiten etc.
Daarnaast zorgen de medewerkers van de
activiteitenbegeleiding voor een prettige invulling van de dag
en verzorgen een (cultuurgebonden) activiteitenprogramma,
waarbij de Indische, Molukse en Turkse cultuur centraal staan.
Raffy biedt complementaire zorg aan, dit bestaat o.a. uit
aromazorg, holistische massages, stoelmassage, Pitjit
(Indische massage) en TT (therapeutic toch).

-

-

5

Vrijwilligers

220

-

-

Stagiaires

20

-

-

-

Op dit moment heeft Raffy 220 vrijwilligers. Vanaf januari tot
juni zijn er 28 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Daarnaast is de
verwachting binnen een korte tijd dit aantal nog te laten
stijgen met 10 vrijwilligers. De kennismaking met deze nieuwe
vrijwilligers is reeds gemaakt.
Raffy kent een nauwe samenwerking met Atea, Prisma, SMO
en Sterk in Werk.

Raffy is een erkend leerbedrijf en de stagiaires worden
begeleid vanuit de opleidingsfunctionaris bij Raffy. Raffy heeft
erkenning als leerbedrijf voor:
BOL-leerlingen:
- Praktijkschool niveau 1,
- entree opleiding niveau 1,
- Zorg en dienstverlening niveau 2,
- Verzorgende IG niveau 3,
- MMZ/VIG niveau 3,
- Verpleegkunde niveau 4,
- HBOV niveau
BOL-leerlingen (facilitair):
- Basiskok niveau 2,
- Facilitair leidinggevende niveau 4
BOL-leerlingen:
- Administratief medewerker niveau 2
Stagiaires worden binnen verschillende disciplines ingezet.

6

In-, door- en uitstroomcijfers woonzorgcentrum Raffy
Periode 1-1-2017 t/m 30-6-2017
Functies

Instroom

Instroom FTE

(para)medisch

2

Psychosociaal

Verpleegkundig

Verzorgende

Helpende

Niveau

Doorstroom

Uitstroom

Uitstroom FTE

1,39

1

1

1

0,67

1

0,44

5

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4 in opleiding

0

0

0

0

3

11

4,12

2

0,61

2

1,56

3 in opleiding

3

1,45

3

2,18

0

0

2

6

1,77

2

1,45

1

Doorstroom FTE

0,5

7

Zorg assistent

0

0

0

0

Facilitair

6

2,11

1

0,67

Administratief
en management

4

2,56

0

0

Bijzondere
functies

0

0

0

0

Weekendhulp
zorg

3

0,33

0

0

Medewerkers
dagcentrum

5

1,78

0

0

Totaal

39

17,72

7

5,12

Stagiaires

21

Vrijwilligers

28

1

7

0,55

3,84

13

8

