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Personeelssamenstelling 
 
Inleiding 
 
Met de strategienota 2016-2018 wil Azora op basis van de missie, visie, kernwaarden en 
plaatsbepaling de belangrijkste strategische keuzen beschrijven voor de komende 3 jaar. Daarmee 
is de richting van het beleid kort en bondig beschreven (lean). In de jaarlijks door de verschillende 
RVE’s op te stellen jaarplannen wordt een concrete vertaling en uitwerking van de thema’s 
beschreven. De voortgang van de jaarplannen wordt in de trimesterbeoordelingen geëvalueerd. In 
de eindejaarsevaluatie wordt de strategienota geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Een belangrijk 
onderdeel is de personeelssamenstelling en het strategisch opleidingsplan. 
 
Missie: 
Wij bieden u als beste zorgpartner in de Achterhoek de mogelijkheid om het leven te leiden dat u 
wilt leiden. Uitgangspunt is dat u bepaalt hoe uw leven er uit ziet. U doet er toe. 
 
Visie: 
Wij weten met onze gepassioneerde medewerkers als geen ander deskundigheid perfect te 
combineren met warme aandacht. Uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van zowel de 
kwaliteiten van cliënten als van medewerkers. Wij staan met onze locaties midden in de 
gemeenschap en zijn een goede buur, dat is onze kracht. 
 
Kernwaarden: 
Aandacht 
Zelfstandig 
Onderscheid 
Relatie 
Ambitie 
 
Plaatsbepaling: 
Wie is onze cliënt? 
Azora richt zich als zorgaanbieder vooral op (dreigend) kwetsbare ouderen. Wij faciliteren hen om 
zolang als mogelijk is het leven te leiden dat zij graag willen leiden in de omgeving waar zij voor 
kiezen. Dat wij ons daarbij richten op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze 
cliënten ligt in het verlengde hiervan. Gezondheid wordt door ons daarbij geïnterpreteerd zoals 
Machteld Huber dat treffend weet te beschrijven: het vermogen van mensen om zelf regie te 
voeren en zich aan te passen in het  licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van 
het leven. Voor zover cliënten niet (goed) in staat zijn zelf regie te voeren proberen wij, met nauwe 
betrokkenheid van hun naasten, ons zoveel als mogelijk is in te leven in hun leefwereld om van 
daaruit keuzen te (helpen) maken. 
 
 
Strategische keuzen die bepalend zijn voor personeelssamenstelling en specifieke kennis 
en vaardigheden : 

• Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van cliënten staat voorop bij 
Azora.  

• Azora wil de familie/sociaal netwerk actief betrekken bij de zorg rondom de cliënt. 
• Azora biedt deze ondersteuning van cliënten en mantelzorgers onder meer door de inzet 

van vrijwilligers. De vrijwilligers van Azora worden gefaciliteerd in hun taken door een 
goede ondersteuning en deskundigheidsbevordering daar waar dat nodig is.   
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• Azora is in de regio het expertisecentrum als het gaat om ouderenproblematiek. Onze 
kennis willen we overdragen aan zorgverleners, behandelaars en aan de cliënten thuis. 

• Azora wil medewerkers  stimuleren en faciliteren in het continu verbeteren van 
werkprocessen zodat meer klantwaarde wordt gerealiseerd (lean organiseren).  

• Van medewerkers wordt verwacht dat zij zelf regie en verantwoordelijkheid in hun werk 
maar ook t.a.v. hun deskundigheid, loopbaan, vitaliteit en werk-privé situatie nemen. Dit 
betekent ook dat leidinggevenden ruimte geven en faciliteren. 
 

Beleid: 
Er zijn veel veranderingen in de zorg en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de zorg. Meer 
zelfstandig werken, beter kunnen inspelen op de steeds complexere zorg zijn daarbij noodzakelijk. 
Daarbij verandert  de rol van de cliënt en familie en dat vraagt een andere expertise en houding 
van onze medewerkers. Om goede zorg te kunnen blijven garanderen en de medewerkers 
voldoende kennis/bagage mee te geven ligt een grote nadruk op het strategisch opleidingsplan 
waarin beschreven wordt welke deskundigheden de komende jaren verder ontwikkeld moeten 
worden.  
In  2018 is er per afdeling minimaal 1 niveau 4 medewerker met de specialisatie (psycho)geriatrie 
opgeleid of aangenomen. Dit kunnen zowel verpleegkundigen als medewerker maatschappelijke 
zorg zijn. Het streven is om van deze laatst groep minimaal 1 medewerker per woongroep PG en 
Somatiek te hebben in 2018. Evenals minimaal 2 medewerkers die de opleiding Gespecialiseerd 
verzorgende Psychogeriatrie/Somatiek hebben gevolgd. Dat betekent dat we daarmee de 
communicatieve vaardigheid binnen het team verder kunnen vergroten en dat de kennis van ziekte 
en gezondheidsrisico's geoptimaliseerd is. Er kan nog meer proactief gewerkt worden, 
verwachtingen kunnen goed onderbouwd worden en er wordt tijdig gesignaleerd ten aanzien van 
onbegrepen gedrag en complexe zorg, zodat escalatie kan worden voorkomen of sneller adequaat 
wordt opgepakt. Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid voor taken en er wordt methodisch 
gewerkt.  
Aansluitend zal het kennis en kunde niveau van de overige teamleden opgeschaald worden. 
Azora vindt het opleiden van leerlingen zowel op niveau 3 als niveau 4 heel belangrijk. Er wordt 
hoog ingestoken op zowel kwantiteit als kwaliteit.  
Binnen Azora is in het kader van het verhogen van het welzijn een bewuste keus gemaakt om de 
functie activiteitenbegeleiding te behouden op iedere afdeling/wooneenheid.  
 
Huidige doelgroepen, grootte van woongroep en personeelssamenstelling: 
Azora intramuraal (WLZ) bestaat uit kleinschalige woonunits verzorgd wonen, psychogeriatrie en 
chronische somatiek; met specifieke doelgroepen als Korsakow, jong-dementerenden, Niet 
Aangeboren Hersenletsel en Gerontopsychiatrie. De groepsgrootte varieert tussen 8 tot 10 
bewoners/cliënten. 
 
De huidige teams zijn divers samengesteld en bestaan uit medewerkers in verschillende functies 
en op verschillende niveaus. Deze lopen uiteen van niveau 2 helpende (20%), niveau 3 
medewerker maatschappelijke zorg en verzorgende en niveau 3 verzorgende IG (80%) en niveau 
3 activiteiten begeleiding. De meeste units hebben inmiddels minimaal 1 niveau 4 medewerker 
(verpleegkundige e/o MMZ). 
 
Om de medewerkers te faciliteren en ondersteunen in ontwikkeling en zelfstandigheid kiest Azora 
voor een coachend teammanagement.  
De teammanagers zijn integraal verantwoordelijk. Azora werkt met een beperkte overhead. De 
taakstelling voor centrale ondersteuning door P&O, Financiën, vastgoed, inkoop, ICT en 
PR&Marketing is gesteld op maximaal 8%. 



Uniek contract 1 Uniek contract1

doelgroep zorg PG doelgroep zorgSOM

Kostensoort loonverd.Oms kostensoort

Aantal van 

Naam 

samengesteld

Som van 

Uren Pw FTE Kostensoort loonverd.Oms kostensoort

Aantal van 

Naam 

samengesteld

Som van 

Uren Pw FTE

411800 Vakantiewerkers 8 124 3,44 411800 Vakantiewerkers 1 0 0,00

412400 Pers.Civiel Onderh. 19 329 9,14 412300 Distributiepersoneel 3 72 2,00

413500 Pers.Ps.Beh.Begel.F. 18 391 10,86 412400 Pers.Civiel Onderh. 4 16 0,44

413610 Vpl, opvoed en verz niv 1 15 248 6,89 413500 Pers.Ps.Beh.Begel.F. 4 98 2,72

413620 Vpl, opvoed en verz niv 2 30 560 15,56 413610 Vpl, opvoed en verz niv 1 7 78 2,17

413630 Vpl, opvoed en verz niv 3 269 5.902 163,93 413620 Vpl, opvoed en verz niv 2 7 140 3,88

413650 Vpl, opvoed en verz niv 5 17 380 10,56 413630 Vpl, opvoed en verz niv 3 75 1.580 43,88

414300 Ziekenverz.MBO(IG) 10 236 6,54 413640 Vpl, opvoed en verz niv 4 1 32 0,89

423530 Onkostenverg. stag./vrijw 28 541 15,03 413650 Vpl, opvoed en verz niv 5 7 158 4,39

Eindtotaal 414 8.710 241,94 414300 Ziekenverz.MBO(IG) 5 113 3,13

423530 Onkostenverg. stag./vrijw 17 298 8,27

Eindtotaal 131 2.584 71,76

Uniek contract 1 Uniek contract1

doelgroep zorg GRZ doelgroep zorgPG Korsakov

Kostensoort loonverd.Oms kostensoort

Aantal van 

Naam 

samengesteld

Som van 

Uren Pw FTE Kostensoort loonverd.Oms kostensoort

Aantal van 

Naam 

samengesteld

Som van 

Uren Pw FTE

411800 Vakantiewerkers 1 24 0,67 413500 Pers.Ps.Beh.Begel.F. 1 16 0,44

412300 Distributiepersoneel 5 92 2,56 413610 Vpl, opvoed en verz niv 1 1 14 0,39

412400 Pers.Civiel Onderh. 2 43 1,18 413630 Vpl, opvoed en verz niv 3 9 201 5,57

413500 Pers.Ps.Beh.Begel.F. 2 46 1,28 423530 Onkostenverg. stag./vrijw 2 37 1,04

413610 Vpl, opvoed en verz niv 1 2 23 0,64 Eindtotaal 13 268 7,44

413620 Vpl, opvoed en verz niv 2 3 34 0,94

413630 Vpl, opvoed en verz niv 3 16 383 10,64

413640 Vpl, opvoed en verz niv 4 6 176 4,89

413650 Vpl, opvoed en verz niv 5 5 140 3,89

414300 Ziekenverz.MBO(IG) 1 27 0,75

423530 Onkostenverg. stag./vrijw 1 25 0,71

Eindtotaal 44 1.013 28,14

Uniek contract1

doelgroep zorgVerhuur

Uniek contract 1 Kostensoort loonverd.Oms kostensoort

Aantal van 

Naam 

samengesteld

Som van 

Uren Pw FTE

doelgroep zorg VZH 412400 Pers.Civiel Onderh. 3 43 1,19

413620 Vpl, opvoed en verz niv 2 2 48 1,33

Kostensoort loonverd.Oms kostensoort

Aantal van 

Naam 

samengesteld

Som van 

Uren Pw FTE 4E+05 Vpl, opvoed en verz niv 3 30 686 19,04

411799 I/D-Banen 1 28 0,78 413650 Vpl, opvoed en verz niv 5 2 48 1,33

411800 Vakantiewerkers 2 20 0,56 414300 Ziekenverz.MBO(IG) 1 23 0,63

412400 Pers.Civiel Onderh. 2 20 0,56 423530 Onkostenverg. stag./vrijw 4 58 1,62

413500 Pers.Ps.Beh.Begel.F. 1 23 0,64 Eindtotaal 42 905 25,15

413620 Vpl, opvoed en verz niv 2 5 51 1,42

413630 Vpl, opvoed en verz niv 3 46 966 26,83

413650 Vpl, opvoed en verz niv 5 2 52 1,44

414300 Ziekenverz.MBO(IG) 1 23 0,63

423530 Onkostenverg. stag./vrijw 8 158 4,39

Eindtotaal 68 1.340 37,23

Aantal contracten op 23-06-2017 per groep

Aantal contracten op 23-06-2017 per groep

Aantal contracten op 23-06-2017 per groep Aantal contracten op 23-06-2017 per groep

Aantal contracten op 23-06-2017 per groepAantal contracten op 23-06-2017 per groep
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