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Oog voor wat telt

Saffier is een stichting gevestigd in Den Haag (Saffier, 2012: statuten). Zij biedt diensten aan
op het gebied van wonen, zorg en behandeling in de gebieden Escamp, Segbroek,
Loosduinen en Scheveningen/ Haagse Hout. Per gebied zijn één locatie of meerdere locaties.
In de zorg behoort zij tot de instelling Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Voor de
geleverde diensten ontvangt Saffier een vergoeding uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ),
Ziektekostenverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), subsidies,
huuropbrengsten en overige opbrengsten (waaronder schenkingen).
Saffier is regionaal toonaangevend op het gebied van geriatrische revalidatiezorg, eerste
lijnsverblijf, somatiek, palliatieve zorg, psychogeriatrie, niet aangeboren hersenletsel en
Korsakov. Saffier heeft 908 plaatsen. Op 761 plaatsen wordt zorg geleverd volgens de
zorgzwaarte pakketten. Op 65 plaatsen wordt revalidatiezorg geleverd. Op 33 plaatsen
wordt herstelzorg geleverd. Op 49 plaatsen is sprake van verhuur met zorg.
Er wordt zorg geleverd aan de circa 900 cliënten. Naast medewerkers zijn er ook ongeveer
500 vrijwilligers werkzaam. De inzet van het personeel is afgestemd op de zorgbehoefte van
onze doelgroepen naar zorgzwaarte. In Escamp is 35% van het personeel werkzaam, in
Segbroek 30%, in Loosduinen 17% en in Scheveningen 19%.
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Personeel Woonzorg zijn alle personeelsleden die werkzaam zijn in de directe
cliëntgebonden zorg. Binnen de cliëntgebonden zorg zijn medewerkers werkzaam op:
Niveau 1 medewerker Service en Schoonmaak en Verpleeghulp
Niveau 2 Helpende
Niveau 3 Verzorgende en Woonzorgcoördinator.
Niveau 4/5 Verpleegkundige met verantwoordelijke dienst
Niveau 5 Leidinggevende Cliëntzorg

Op dit moment hebben wij 41 leerlingen in dienst. Hierin zijn ook de medewerkers
meegenomen die praktijkbegeleiding ontvangen i.v.m. de bij-en nascholing. Leerlingen zijn
meegenomen in de Woonzorg-fte
Personeel Verblijf zijn medewerkers die op locatie werken in ondersteunende en faciliterende
functies.
In de Behandeldienst zijn 61,3 fte werkzaam, Ondersteunende Diensten (Vastgoed, I&A, I&K,
P&O, Bestuurssecretariaat, F&C) zijn 103 fte werkzaam en tenslotte 55,3 fte in de Horeca &
Catering, Produktiekeuken en Logistiek.
Het verzuimpercentage over 2016 bedroeg 6,34 %

