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Personele informatie 2021 

Personele inzet 

St. Elisabeth is voortdurend bezig om voldoende (kwantitatief) en goed opgeleide (kwalitatief) 

medewerkers in te zetten voor de zorg- en dienstverlening aan de bewoners. 

Op 31 december 2020 werkt ongeveer 148 fte in St. Elisabeth. 

Tabel 1: personeel totaal in fte en % 2021 ten opzichte van 2020 en 2019 (peildatum 31 december) 

      

personeel totaal % 2021 fte 2021 % 2020 fte 2020 fte 2019 

zorg & welzijn 71,2 105,45 73,12 110,1 103,8  

Team Behandeling & Begeleiding 2,9 4,33 3,04 4,58  4,47 

Restaurant/keukenprinses 7,6 11,29 6,49 9,77 8,9  

Schoonmaak 4,1 6,01  4,10 6,18 6,5  

Wasserij 1,8 2,72 1,66 2,5 2,5  

Receptie/TD 2,4 3,48 1,95 2,93 3,55  

Administratie/staf 6,6 9,80 5,66 8,52 7,7  

Managementteam 3,5 5,22 3,98 6  6 

          

Totaal 100 147,89 100,00 150,58  143,42 

       
 

Grafiek 1: personeel totaal in fte, peildatum 31 december 2021 en 31 december 2020 
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In 2021 werkt van deze 148 fte ruim 133 fte in het primair proces ( zorg, welzijn, behandelteam en 

hotelfuncties) en 14,9 fte in de overhead 1. Dit betekent, dat binnen St. Elisabeth 10,1% van het 

totale personeelsbestand in de overhead werkzaam is. Vergeleken met de sector VVT en andere 

sectoren (zie figuur 2 Trend overhead) is het percentage aan fte overhead bij St. Elisabeth laag. 

 

Grafiek 2: Trend Overheid VVT, GHZ, GGZ 2 

 

 

St. Elisabeth blijft het belangrijk vinden om leerlingen op te leiden voor diverse beroepen. We 

hebben BBL- en BOL-leerlingen van de opleidingen verpleegkunde (mbo en hbo) en verzorgende 

(niveau 3 en 4). Samen met de assessoren en de werkbegeleiders op de werkvloer, zorgt de 

opleidingscoördinator ervoor, dat de leerlingen goed worden begeleid. De leerlingen zijn zowel 

medewerkers die zich willen ontwikkelen naar een hoger opleidingsniveau, als externe instroom. In 

2020 heeft dat voor het eerst plaatsgevonden. In 2021 zijn 3 medewerkers aan een zorgopleiding 

voor een hoger opleidingsniveau begonnen. Hier zat geen externe instroom bij in tegenstelling tot 

wat we in 2020 wel hadden verwacht. Daarnaast hebben 3 medewerkers in 2021 hun opleiding 

afgerond en zijn doorgestroomd naar een hoger ingeschaalde zorgfunctie. In het totaal volgen 11 

medewerkers, verspreid over diverse opleidingsjaren, een zorgopleiding tot Helpende of 

Verzorgende IG bij St. Elisabeth. 

  

 
1 Benchmark Care 2020 ‘Van vergelijken naar verbeteren’, Berenschot.  
Overhead: management en staf binnen algemene diensten, zorgmanagement en stafpersoneel in de zorg, 

management en staf binnen civiele functies, terrein- en gebouwgebonden functies. Niet-overhead: 

hotelfuncties, zorgpersoneel, leerlingen en stagiaires. 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019 – 2020, 24 170 nr. 199. Officiële bekendmakingen.  
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Tabel 2: vergelijking personeel 2021, 2020 en 2019 

Personeel zorg & welzijn fte 2021 2021% fte 2020 2020% fte 2019 2019% 

Niveau 2 26,75 18% 22,6 14,96% 25 16,75 

Niveau 3 53,17 36% 59,5 39,38 58 38,87 

Niveau 4 25,02 17% 27,7 25,81 30 20,1 

Niveau 5 3,05 2% 4,5 2,98 4 2,81 

Niveau 6 1,33 1% 1 0,66 0,89 0,67 

Behandelaren (para)medici 3,44 2% 4,28 2,83 4,5 3 

Welzijn 8,02 5% 3,55 2,35 3,55 2,38 

Leerlingen 6,22 4% 7,67 5,08 7,8 5,23 

Totaal fte primair proces 133 90% 142,1 94,04 133,74 89,81 

Totaal fte St. Elisabeth (incl 

overhead) 147,9  151,1  149  
 

Het aantal FTE is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. De afname wordt voornamelijk gezien op 

niveau 3 en niveau 4 in de functies van verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (MBO niveau 

4). In 2021 is het niet gelukt de vertrokken collega’s te vervangen door nieuwe collega’s in dezelfde 
functie. Er is een toename te zien in het totaal aantal FTE op niveau 2 en bij het team Welzijn. Er zijn 

meer collega’s in de functie van Helpende in dienst gekomen. Daarnaast zijn er huiskamers bij 

gekomen op De Strijpe, hierin zijn meer consulenten welzijn en Helpenden werkzaam.  

Eind 2021 is een nieuwe psycholoog in dienst gekomen, zodat externe inhuur hiervoor niet meer 

nodig is. De Specialist Ouderengeneeskunde huren we vooralsnog extern in. Deze deskundigheid 

draagt bij aan het verhogen van de deskundigheid onder de collega’s die in zorgfuncties werken. Het 

aantal fte voor inhuur is niet meegenomen in de cijfers. 

 

 

Grafiek 3: aantal fte zorg- en welzijn per functie, op 31 december 2021 en 31 december 2020 
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Leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw van St. Elisabeth is anders, in vergelijking met andere ouderenzorgorganisaties in 

Noord-Brabant (benchmark). Zie grafiek 4: vergelijking personeelsopbouw t.o.v. de branche3 

Opvallend is, dat de groep van 45 jaar en ouder is oververtegenwoordigd ten opzichte van de 

benchmark. In 2021 is, gemiddeld genomen, een ruim een kwart van de medewerkers in de zorg 55 

jaar of ouder en ruim een kwart 45 jaar of ouder. Bij St. Elisabeth is zijn die percentages 

respectievelijk 34,2% en 31,3%. Dit betekent, dat meer dan 65% van het personeelsbestand ouder is 

dan 45. De percentages van jongere leeftijdsgroepen blijft sinds 2019 ongeveer gelijk. 

Met name in de functies binnen de afdelingen zorg & welzijn zijn veel medewerkers ouder dan 55 

jaar. 

Van de totale beroepsbevolking in Noord-Brabant is ongeveer 27% ouder dan 55 jaar. En ongeveer 

25% is tussen de 45 en 55 jaar oud. De VVT branche laat zien, dat zij daarmee afwijkt van de opbouw 

van de totale beroepsbevolking. Bij St. Elisabeth is de afwijking nog groter. 

Grafiek 4: vergelijking personeelsopbouw ten opzichte van de branche4 

 

 
3 Vernet, Vernetviewer Q4 2021 
4 Vernet, Vernetviewer Q4 2021 
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Ziekteverzuim5 

In het jaarplan 2021 staat vermeld, dat St. Elisabeth streeft naar een ziekteverzuim van 5%. Het 

cumulatief ziekteverzuim tot en met 31 december 2020 is 9,65%. Het is daarmee 4.65 % hoger dan 

de begrote 5% op jaarbasis. Het ligt daarmee ruim boven het branchegemiddelde van 8,46%.  

In Grafiek 5 zijn de verzuimcijfers per kwartaal opgenomen van St. Elisabeth en ook van de branche. 

Daarnaast is het voortschrijdend gemiddelde hier ook in opgenomen. Hierin is te zien, dat in het 

laatste kwartaal van 2021 een duidelijke stijging te zien is ten opzichte van de branche. Dit komt door 

de corona-uitbraak aan het begin van het laatste kwartaal van 2020. 

Uit Vernetviewer Q4 2021: ‘Het verzuim in de branche over het jaar 2021 is 8,46%. Ten opzichte van 

een jaar geleden is het verzuim gestegen. Met 9,65% is het verzuim in uw organisatie in 2021 hoger 

dan dat van de branche. Binnen uw organisatie is het verzuim dit kwartaal 12,83% (Q4 2021). In 

kwartaal 4 van 2020 was dit 10,31%. Zoals voorspeld is het verzuim in 2021 binnen uw organisatie 

ten opzichte van 2020 gestegen’. 

Grafiek 5: Ontwikkeling van verzuim St. Elisabeth en de branche 

 

De opbouw van het verzuim van St. Elisabeth verschilt met de branche. Dit is te zien in twee groepen: 

het langdurig verzuim (92-365 dagen) en het verzuim langer dan een jaar (365 dagen of langer). 

binnen de organisatie ligt op 31 december 2020 op 5,32%.  In het langdurig verzuim wordt de 

grootste stijging gemeten: van 2,69% in 2020 naar 4,28% in 2021. Dit langdurig verzuim ligt in 

oorzaken die, over het algemeen, moeilijk door St. Elisabeth te beïnvloeden zijn. Daarnaast speelt 

verzuim door corona een grote rol. Een aantal medewerkers is hierdoor langdurig uitgevallen, omdat 

vooral het hersteltraject langer duurt dan verwacht.  

 
5 Bron: branchemonitor Vernet, Vernetviewer Q4 2021 St. Elisabeth 
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Ook in het kortdurend verzuim (15-91 dagen) is een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Ook 

dit komt grotendeels door medewerkers die verzuimen als gevolg van corona. 

De managers werken nauw samen met de casemanager en de arbodienst. Zij hebben direct en 

intensief contact met de (langdurig) verzuimende medewerkers. Samen kijken zij naar de 

mogelijkheden om, op arbeidstherapeutische basis, werkzaamheden op te starten. In oktober 2021 is 

St. Elisabeth overgestapt naar een nieuwe arbodienst, gezien de onvrede in begeleiding van de vorige 

arbodienst.  

Grafiek 6: voortschrijdende meldingsfrequentie 

De ontwikkeling van de meldingsfrequentie loopt nagenoeg gelijk met de branche. St. Elisabeth zit 

daar net iets onder en is daarmee nagenoeg gelijk aan het vorig jaar.  

 

 

Inzet vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers is in 2020 afgenomen (2021: 159 vrijwilligers, 2021: 169 vrijwilligers), doordat 

een groot aantal vrijwilligers in de risicogroep van corona vallen. Zij zijn met hun 

vrijwilligerswerkzaamheden gestopt om zich goed aan de coronamaatregelen te kunnen houden. De 

vrijwilligerscoördinator werft actief vrijwilligers, zorgt voor de selectie en begeleidt ze in hun 

vrijwilligerswerk. Op dit moment zijn de vrijwilligers actief binnen St. Elisabeth op veel verschillende 
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gebieden: bij welzijnsactiviteiten, de huiskamers van De Strijpe, op De Laantjes in de woonkamers, in 

de restauratieve dienst, het winkeltje en in het vervoer van bewoners. 

In 2021 heeft een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Daarin geeft ruim 73% aan 

zich gehoord en gewaardeerd te voelen tijdens de afgelopen 2 jaar tijdens corona. Bijna 90% vond de 

communicatie vanuit St. Elisabeth tijdens deze periode goed. Ook geeft dit percentage aan zich in 

deze periode verbonden te hebben gevoeld met de organisatie. Ze zijn tevreden over de inspraak in 

hun vrijwilligerswerk en ze zijn tevreden over de manier waarop de communicatie en de 

samenwerking met het team loopt (waarin ze hun vrijwilligerswerk doen). Ruim 93% doet het 

vrijwilligerswerk bij St. Elisabeth met plezier. 

In-, uit- en doorstroom  

De instroom over 2021 bedroeg 26,2 %, voor de hele organisatie. De uitstroom bedroeg in diezelfde 

periode 27,4 %. Er zijn 72medewerkers uit dienst gegaan en 69 medewerker in dienst gekomen. Ten 

opzichte van 2020 is dit een forse toename afname van beide cijfers. Zie tabel 3 hieronder. 

De doorstroom in 2020 bedroeg 1,1%. Dit zijn 3 medewerkers die intern zijn doorgestroomd naar een 

andere functie of een opleidingstraject naar een hoger functieniveau hebben afgerond en daardoor 

in een andere functie werkzaam zijn. Dit aantal is lager vergeleken met voorgaande jaren, omdat een 

aantal collega’s is gestopt met hun zorgopleiding. Zij konden daardoor niet doorstromen naar een 
ander functieniveau. 

De instroom in 2021 is nodig geweest voor het opvangen van vertrokken collega’s. Daarnaast is er 
instroom gerealiseerd door het project op de huiskamer van De Strijpe. Ook is in de zomer van 2021 

voor het eerst gewerkt met een nieuwe functie: de vakantiesfeermaker. Deze tijdelijke collega’s 
hebben op De Strijpe gezorgd voor een stuk welzijn van bewoners in de vakantieperiodes.  

Tabel 3: Ontwikkeling verloop 2018, 2019, 2020, 2021 

 Instroom Uitstroom Doorstroom 

 aantal % Aantal % Aantal % 

2021 69 26,2 62 23,5 3 1,1 

2020 47 17,9 52 19,8 5 1,9 

2019 83 33,5 54 21,8 20 8,1 

2018 80 36,9 37 17,1 10 4,6 

 

Van de 62 medewerkers die zijn uitgestroomd, zijn er 20 binnen een jaar weer uit dienst gegaan. Dat 

betreft vakantiesfeermakers, een groot aantal medewerkers die onvoldoende kennis en kunde lieten 

zien of niet voldoende beschikbaar waren voor werk. Ook betreft het in 2 situaties een beëindiging 

tijdens de proeftijd of het niet kunnen aanleveren van een VOG.  

Van de 62 medewerkers, waren er 56 werkzaam in de zorg. Ongeveer 35% hiervan betrof contracten 

van bepaalde tijd, die niet zijn verlengd. Ongeveer 65% betrof contracten van onbepaalde tijd. Van 

deze laatste groep zijn een aantal mensen uit dienst gegaan in verband met pensioen (3 collega’s) / 

andere uitdaging nodig / privé-omstandigheden.  


