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De Wijngaerd levert verpleeghuiszorg- en ondersteuning bij dementie 

(psychogeriatrische) en/of lichamelijke (somatische) uitdagingen. Het 
uitgangspunt is het leveren van persoonsgerichte zorg.  
Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van kleinschalig wonen in zelfstandige 

wooneenheden voor 8 tot 12 bewoners dat wordt ondersteund door familie, 
vrijwilligers en professionals. Er wordt geleefd in een “eigen huishouden”, waaraan 

door alle betrokkenen invulling wordt gegeven. Er zijn 7 woningen met in totaal 
64 appartementen en aanvullende gezamenlijke voorzieningen. 
 

Voor goede zorg is voldoende, juist gekwalificeerd personeel belangrijk. Hoeveel 
personeel van een bepaalde kwaliteit op welk moment beschikbaar moet zijn is 

vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in januari 2019. 
De sleutel voor de goede zorg in verpleeghuizen ligt niet in één kwantitatieve 

norm, maar bij een verantwoorde personeelssamenstelling, afgestemd op de 
behoeften van de bewonersgroep. Dus voldoende medewerkers én tevens de juiste 
mix aan medewerkers qua competenties. De gewenste mix aan medewerkers 

wordt bepaald in de driehoek bewoner – professional – bestuurder. 
Wat wordt verstaan onder een verantwoorde personeelssamenstelling is 

samengevat kunt u vinden op de website van Waardigheid en Trots  
(https://www.waardigheidentrots.nl/tools/infographic-verantwoorde-
personeelssamenstelling/#) 

 
De Wijngaerd heeft gekozen voor een samenstelling van teams passend bij de 

(zorg)behoefte van de bewoners en binnen de huidige financiële kaders. Een team 
bestaat uit een mix van zorgverleners, ondersteuners en vrijwilligers in de 
volgende functionaliteiten: 

Zorgverlening :  
 Specialistische behandeling : (specialist ouderengeneeskunde, psychiater, 

psycholoog, ergotherapeut; diëtist, logopedist) > externe contractering 
 Behandeling en zorgcoördinatie niveau 5/6 en n niveau 4: (verpleegkundig 

specialist,regieverpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige) 

 Directe zorgverlening niveau 3 en 4 (verzorgende IG en verpleegkundige) 
 Ondersteuning zorgverlening niveau 2 (helpende) 

Toezicht en welzijn: niveau 1 (huiskamerbegeleider) 
Dienstverlening : niveau 1 (huishoudelijk medewerker) 
 

Wij vinden het belangrijk om leerlingen op te leiden. Dus op de zorglocatie komt 
u ook leerlingen en stagiaires tegen. Wij kiezen zoveel mogelijk voor ‘handen aan 

het bed’ en streven naar zo min mogelijk personele inzet in de indirecte functies 
(overhead). 
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