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Inleiding 
Het in 2017 verschenen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wil dat zorgorganisaties – mede aan de hand 
van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag - inzichtelijk maken op welke manier zij aan 
kwaliteitsverbetering werken. Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2018 van Vivantes. Door middel van dit 
verslag willen wij ons verantwoorden over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit in 2018. 
Het verslag geeft inzicht in de kwaliteit op het niveau van de organisatie, dus op concernniveau. 
Vivantes wil graag transparant zijn, laten zien wat goed gaat en wat beter kan. Het Kwaliteitskader sluit 
naadloos aan bij onze wens tot verandering en vernieuwing en biedt een duidelijke context en richting 
om te verbeteren.  
Door de hervorming van de langdurige zorg blijven mensen langer thuis wonen; gevolg daarvan is dat 
de cliënten die uiteindelijk verhuizen naar een intramuraal appartement of naar een zorgwoning, een 
zwaardere en complexere zorgbehoefte kennen. Deze tendens is in de afgelopen tijd duidelijk 
zichtbaar geweest binnen Vivantes. De transformatie naar zwaardere (verpleeghuis)zorg in combinatie 
met een meer persoonsgerichte zorg vraagt om andere deskundigheden en vaardigheden, om ander 
leiderschap, om anders organiseren, om een andere cultuur. Het gaat om een kanteling van de 
organisatie, gericht op het bieden van optimale kwaliteit van leven voor cliënten, en op een optimale 
facilitering van het samenspel tussen medewerker, cliënt en het sociaal en professioneel netwerk 
daaromheen. Juist in dat samenspel ontstaat kwaliteit (van leven), dáár wordt mede het welbevinden 
van cliënten bepaald. Deze omslag loopt in 2018 als een rode draad door de organisatie en zal ook in 
de komende jaren nog aandacht en energie vragen. 
 
De opbouw van dit verslag volgt wat betreft de randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit en 
veiligheid de indeling van het Kwaliteitskader. Wat betreft onze ontwikkeling op inhoud van zorg en 
kwaliteit en veiligheid focussen wij op drie belangrijke pijlers: 1) Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning, 2) Voldoende deskundige en gemotiveerde medewerkers en 3) Sturen op kwaliteit en 
veiligheid. Door te werken aan deze pijlers geven we tegelijkertijd invulling aan de vier thema’s die in 
het Kwaliteitskader worden onderscheiden op inhoud van zorg en kwaliteit en veiligheid.  Schematisch 
kunnen we dit als volgt weergeven: 
 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg     Kwaliteitsplan Vivantes 

 

  
 
 
Dit kwaliteitsverslag is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigingen van 
cliënten/naasten, medewerkers en met collega-organisaties uit het lerend netwerk. Voor vragen over 
dit verslag kunt u contact opnemen met Rob Seerden, bestuurssecretaris bij Vivantes.  
 
Geleen, 26 juni 2019  
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1. Portret van Vivantes 
Vivantes levert psychogeriatrische en somatische zorg aan ouderen, hoofdzakelijk met een grondslag 
PG of somatiek. Vivantes beschikt daartoe over negen kleinschalige zorgcentra in de gemeenten 
Sittard-Geleen, Beek en Stein (de Westelijke Mijnstreek) waarin door bijna 800 medewerkers en 
ongeveer 570 vrijwilligers zorg wordt verleend aan onze intra- en extramurale cliënten1. Deze 
zorgcentra kennen een gevarieerd en compleet aanbod van wonen met zorg, in verschillende 
gradaties: intramurale zorg, met een integraal pakket van wonen, welzijn en zorg - met of zonder 
behandeling - binnen het kader van de Wet Langdurige Zorg, en zelfstandig wonen met zorg, waarbij 
mensen zelf huur betalen aan de woningcorporatie en zorg en welzijn wordt aangeboden door 
Vivantes vanuit de zorgverzekeringswet (thuiszorg) of Wet Langdurige Zorg (Volledig Pakket Thuis). 
Alle locaties zijn daartoe omringd met zorgwoningen; als een oudere niet intramuraal hoeft of wenst 
te wonen, maar wel zorg en ondersteuning nodig heeft, kan deze daar terugvallen op de diensten, 
(thuis)zorg en intramurale faciliteiten van Vivantes. 
Het verzorgingsgebied en de locaties van Vivantes zijn in onderstaand plaatje gevisualiseerd: 

 

                                                
1 De term ‘cliënten’ verwijst zowel naar bewoners van intramurale appartementen als naar bewoners van zorgwoningen 
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Onze medewerkers zijn de kracht van Vivantes. Zij bieden warme liefdevolle zorg; het zijn harde 
werkers met sterke loyaliteit naar collega’s, cliënten en organisatie. Typerend voor Vivantes is ook de 
sterke regionale binding. De locaties zijn veelal centraal gelegen in dorpskernen en wijken en makkelijk 
bereikbaar. Medewerkers en vrijwilligers zijn vaak afkomstig uit de buurt en kennen de lokale 
netwerken van onze cliënten. Vanuit onze regionale binding leveren wij al decennia lang liefdevolle 
ouderenzorg die dichtbij het leven van alledag in deze kernen en wijken staat.  
 
Nieuwe missie en visie 
De toekomst van Vivantes vraagt om een nieuwe missie, visie, kernwaarden en kwaliteiten. De huidige 
missie en visie dateren immers van 2011; sindsdien is er veel veranderd in de ouderenzorg en binnen 
Vivantes. Parallel aan de invoering van persoonsgerichte zorg binnen onze organisatie zijn we in 2018 
gestart met leiderschapsbijeenkomsten. Niet alleen met formeel leidinggevenden, maar met een 
delegatie uit de hele organisatie: locatiemanagers, verpleegkundigen, afvaardigingen van de dienst 
ondersteuning, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en het directieteam. Door samen met 
deze brede vertegenwoordiging na te denken, van gedachten te wisselen over de toekomst van 
Vivantes en elkaar beter te leren kennen, zijn het wederzijds begrip en vertrouwen gegroeid en is een 
gevoel van verbinding ontstaan. In de leiderschapsbijeenkomsten hebben we in een aantal sessies 
samen gewerkt aan een nieuwe missie, visie, kernwaarden en kwaliteiten. Zo hebben we uitgebreid 
gesproken over persoonsgerichte zorg. Wat betekent deze werkwijze voor Vivantes, en welke belofte 
doen we hiermee aan onze cliënten? Wat hebben onze professionals nodig om persoonsgericht te 
zorgen voor onze cliënten? De introductie van persoonsgerichte zorg en de  
leiderschapsbijeenkomsten hebben ons nogmaals gesterkt in de overtuiging dat de sterke kanten van 
onze organisatie onze medewerkers en de regionale verankering en verbinding zijn.  
‘Wij zijn van, voor en door het dorp’. 
 
Dit fundament onder onze organisatie is stevig verankerd in onze nieuwe missie. Ons gezamenlijk 
toekomstbeeld, dat wat we met elkaar willen bereiken, is vastgelegd in de visie. En met onze 
aangescherpte kernwaarden en kwaliteiten onderstrepen we nadrukkelijk waar we voor staan. 
 

Missie 
Ouder worden doe je samen!  
 
Visie 
Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en 
faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om, ook indien u 
geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen, zoveel mogelijk onder eigen 
regie te kunnen blijven leven. Daarbij woont u ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één 
van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen. Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht 
is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen met uw 
naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht uw leven zo 
aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te 
laten nemen van het leven. Dat doen we samen met ons en uw netwerk. Alle disciplines en 
betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen. 
 
Kernwaarden  
We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leefritme te volgen. Maar we 
zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect 
voor hun (levens)verhaal. 
 
Kwaliteiten 
We zijn betrokken en professioneel, we zijn veerkrachtig en durven te groeien.  
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Samen bouwen, leren en ontwikkelen 
In de afgelopen jaren is binnen Vivantes de nadrukkelijke wens ontstaan meer bottom-up te werken, 
ruimte te geven aan de professional en het geluid van de zorgverleners meer te laten doorklinken in 
beleid en strategie. In 2017 is Vivantes dichtbij de zorgverlening gestart met de introductie van 
persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg sluit nauw aan bij de motivatie van veel van onze 
medewerkers om voor een baan in de zorg te kiezen. We willen immers betekenis geven aan het leven 
van de medemens met een zorgvraag en -behoefte. De aanpak van persoonsgerichte zorg heeft er niet 
alleen voor gezorgd dat medewerkers weer zelf aan het stuur zitten. Ook het vertrouwen dat de 
professionals in onze organisatie serieus worden genomen, is gegroeid. En er is op een mooie manier 
duidelijk geworden dat er ongelooflijk veel veerkracht en potentie in de organisatie aanwezig is. 
Vivantes heeft in dit proces in 2018, net als in 2017, ondersteuning ontvangen vanuit het landelijk 
programma ‘Waardigheid & Trots’ (W&T). Met het aantreden van de nieuwe bestuurder in de tweede 
helft van 2017 ontstond een genuanceerder beeld van de kwaliteit van zorg en een andere 
veranderaanpak. Dat vroeg om een herijking van de aanpak en ondersteuning vanuit W&T. In goed 
overleg tussen Vivantes en W&T is daarom gekozen om een doorstart te maken met twee nieuwe 
coaches. De coach primair proces startte in december 2017, de coach strategie in januari 2018. Deze 
ondersteuning loopt door tot september 2019. 

2. Inhoud van zorg en kwaliteit en veiligheid 
Zoals in de inleiding beschreven vinden de thema’s waar we ons in 2018 (en verder) op richten wat 
betreft inhoud van zorg en kwaliteit en veiligheid hun basis in de volgende drie pijlers: 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (inclusief wonen en welzijn). 
2. Voldoende deskundige en gemotiveerde medewerkers. 
3. Sturen op kwaliteit en veiligheid. 

Het toetsingskader2 gebruiken we hierbij als meting op de output; medio 2018 hebben op alle locaties 
interne audits plaatsgevonden aan de hand van dit kader. In 2019 worden deze audits herhaald om de 
voortgang te monitoren totdat we de volledige PDCA-cyclus op kwaliteit hebben ingebed.  
In de beschrijving hierna starten we voor elke pijler telkens met korte beschrijving van de status aan 
het begin van 2018, aangevuld met een samenvattend overzicht van de resultaten van de interne 
audits van alle locaties die medio 2018 zijn uitgevoerd. Vervolgens geven we een toelichting op de 
activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen het kader van die pijler. Daarbij dient in acht te worden 
genomen dat activiteiten veelal betrekking kunnen hebben op of effecten kunnen resulteren binnen 
meerdere pijlers. Tot slot wordt weergegeven waar we staan aan het eind van 2018. 
  

                                                
2 Toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
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2.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 
A. Persoonsgerichte zorg 

 
Status begin 2018 
Het thema persoonsgerichte zorg stond in 2017 nog onvoldoende op de kaart bij Vivantes. 
Medewerkers waren wel impliciet bezig met de wensen van bewoners. Een van de oorzaken hiervan 
lag in de introductie in 2014 van het Transformatie Model Ouderenzorg (TMO), met een focus op 
innovatie, slim omgaan met mensen en middelen en werken met ambachten en vergaande 
functiescheiding. De wensen van de cliënt en hoe daar op in te spelen verdwenen daarmee echter naar 
de achtergrond. Er waren najaar 2017 wel al enkele teams die bezig waren met ‘belevingsgerichte 
zorg’, of bijvoorbeeld met kleinschalig wonen en huiskamers ingericht hadden. De MDO3’s vonden wel 
plaats en de zorgleefplannen (ZLP) werden ook bijgewerkt voor het MDO.  
 
Resultaten interne audits 2018 op persoonsgerichte zorg en ondersteuning - samenvatting 
Uit de audits bleek dat de medewerkers van Vivantes zéér betrokken zijn bij de bewoners waar ze zorg 
en ondersteuning aan bieden. De medewerkers kennen de bewoners goed en weten ook wat de wensen 
en behoeften van de bewoners zijn. Wat echter beter moet is het (regelmatig) toetsen hiervan bij cliënt, 
mantelzorger(s) en collega’s. Daarnaast dienen deze wensen en behoeften ook beter te worden 
vastgelegd in het zorgleefplan. Ook ligt de nadruk nog te veel op het medische deel van de zorg en 
ondersteuning. Het welzijnselement komt niet overal voldoende aan bod.  
 
Resultaten interne audits (zomer 2018) per locatie4: 

 
 
In 2018 is daarom, met behulp van de coach primair proces van Waardigheid en Trots, sterk ingezet 
op een ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg. 
 
Activiteiten 
◘ Start: per locatie 3 maanden intensief aan de slag met een brede afvaardiging 
Gedurende 2018 startten we in groepen van telkens drie locaties, die gedurende drie maanden met 
elkaar optrokken en van elkaar leren. Gedurende deze drie maanden vonden maandelijks 
bijeenkomsten van 2,5 uur plaats met een brede afvaardiging van de medewerkers van de betreffende 
locatie. Ook vertegenwoordigers van cliënten hebben hieraan deelgenomen. In januari 2018 is de 
eerste groep gestart; in april 2018 de tweede en in september de laatste. 
◘ Mijlpaal: Plannen van Aanpak 
Na deze drie maanden hebben de locaties de ingrediënten voor persoonsgerichte zorg verzameld. 
Daarop hebben zij een plan ‘persoonsgerichte zorg’ voor hun locatie gemaakt, dat ze vervolgens zijn 
gaan uitvoeren. Deze plannen zijn ook voor 2019 richtinggevend. Waar nodig worden plannen 
tussentijds bijgesteld op basis van de Plan-Do-Check-Act-cyclus om het leren op de locatie te 
bevorderen en hierbij steeds uit te gaan van de behoeften van de cliënt. In alle plannen van aanpak is 

                                                
3 MDO: multidisciplinair overleg 
4 OG= Oud Geleen, AH=Aelserhof, BLH=Bloemenhof, BH=Bunderhof, LF=La Famille, MH=Moutheuvel, FR=Franciscus, 
UH=Urmonderhof, OS=Olympiastaete 

OG AH BLH BH LF MH FR UH OS

1.1 VG VG VG VG VG VG VG VG VGN
V Voldoet aan de norm

1.2 VGN VGN VGN VGN VG VGN VGN VGN VGN
VG Voldoet grotendeels 

aan de norm

1.3 VG VG VG VG VG VG VG VG VGN
VGN Voldoet  grotendeels 

niet aan de norm

1.4 VG VGN NG VG VGN VGN VG VGN VGN
VN Voldoet niet aan de 

norm

1.5 VG VG VG VG VG VG VG VG NG
NG Norm niet getoetst

Thema Persoonsgerichte Zorg 

Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, 

behandeling en ondersteuning. 

Zorgverleners kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen. 

Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en 

welbevinden. 

Cliënten ervaren nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en begrip. Zij worden met 

respect behandeld. 

Cliënten worden ondersteund om hun informele netwerk in stand te houden of 

uit te breiden (officiële norm GZ, stimulerende norm V&V). 



 
 

Kwaliteitsverslag Vivantes 2018  8 

 

aandacht voor: 1) ken je cliënt, 2) ken de wensen van je cliënt, 3) leg de wensen van de cliënt vast (in 
zorgplan) en 4) realiseer de wensen van je cliënt.  
◘ Veranderteam en brede afvaardiging per locatie 
Elke locatie stelde een veranderteam samen. Dit veranderteam bestond bij aanvang uit drie personen: 
locatiemanager en twee medewerkers (veelal verpleegkundigen ouderenzorg [VPO’ers], soms een 
EVV’er en/of een dagbestedingscoach als er één VPO’er op een locatie aanwezig is). Dit veranderteam 
kwam, voorafgaand en na afloop van de drie locatiebijeenkomsten, met een brede afvaardiging van 
20-25 medewerkers van de locatie samen. In de voor- en nabesprekingen rondom de brede 
afvaardiging van medewerkers, waaronder ook cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, kwam het 
veranderteam-plus bij elkaar. In dit veranderteam-plus waren ook de dagbestedingscoaches van de 
locatie betrokken en zo ontstond op sommige locaties een veranderteam-plus van vier tot vijf 
medewerkers waar ook nieuwe VPO’ers in plaatsnamen. Op die manier zochten we de verbreding van 
zorg naar welzijn en omgekeerd. Na afloop van de drie maanden hebben de veranderteams per locatie 
nog regelmatig bijeenkomsten gehad met de coach primair proces. De intensiteit daarvan verschilde 
per locatie. Ook zijn vervolgsessies met een brede afvaardiging van medewerkers georganiseerd 
waarbij het veranderteam het plan ‘persoonsgerichte zorg’ presenteerde en daarnaast de successen 
en vragen omtrent persoonsgerichte zorg met elkaar bespraken. Dit gebeurde op interactieve wijze 
onder begeleiding van de coach primair proces. Thema’s als ‘samenwerken’ en ‘reflecteren en samen 
leren’ kwamen tijdens de sessies met het veranderteam én met de brede afvaardiging van de locatie 
aan de orde.  
Daarnaast ontmoetten de drie veranderteams elkaar ook in gezamenlijke bijeenkomsten, waar ook de 
directeur zorg & innovatie en senior dagbestedingscoach bij aanwezig waren. In deze bijeenkomsten 
zijn de leerervaringen tussen de locaties gedeeld en is gereflecteerd op wat deze nieuwe werkwijze 
betekent voor Vivantes. De veranderteams konden telkens zelf aangeven welke thema’s ze met elkaar 
wilden bespreken. De coach primair proces ontwikkelde vervolgens een programma voor die sessie 
met de insteek van veel interactie met elkaar en samen leren.  
De veranderteams komen op hun locatie veelal wekelijks samen en bespreken de voortgang van hun 
plan ‘persoonsgerichte zorg’ en thema’s die hiermee samenhangen. Op die manier houden ze de vaart 
er goed in en worden vragen uit de praktijk meteen met elkaar opgepakt. Daar waar nodig consulteren 
ze de coach primair proces, die veelal maandelijks in het overleg van het veranderteam aanwezig is. 
Ook zijn de drie veranderteams die in januari 2018 zijn gestart, bezig met het verbreden van 
persoonsgerichte zorg op hun locatie. De medewerkers, die in de brede afvaardiging hebben 
meegewerkt aan de ontwikkeling van het plan ‘persoonsgerichte zorg’, testen dit plan voortdurend en 
verspreiden de nieuwe aanpak bij andere collega’s en teams. 
 
Waar staan we eind 2018? 
Alle cliënten hebben een zorgleefplan waarin ook steeds meer aandacht is voor de wensen en 
behoeften van cliënten. De medewerkers kennen de cliënten en hun voorkeuren steeds beter en 
houden daar rekening mee. De teams worden zich bewust wat persoonsgericht is. Op veel plekken zijn 
medewerkers doordrongen van dit gedachtegoed en zijn ze er actief mee aan de slag. Op andere 
plekken moet dit nog verder tot wasdom komen; dit is een proces dat tijd nodig heeft. 
 

Voorbeeld uit praktijk:  
Een locatie is aan de slag gegaan met de tool ‘Wie ben ik?’ In deze tool komen vragen aan bod die 
op zoek gaan naar wat voor die betreffende cliënt belangrijk is. Zo kwam bij één van de cliënten 
naar voren dat de maand augustus voor hem heel moeilijk was. In die maand heeft hij zijn inmiddels 
overleden vrouw leren kennen, zijn ze met elkaar getrouwd en was zij jarig. De medewerkers waren 
hiervan niet op de hoogte. De cliënt gaf ook aan het fijn te vinden dit nu met de VPO’er te delen: 
‘dit is me nooit eerder gevraagd’. De VPO’er is vervolgens met de tool ‘goede/slechte maand’ op 
zoek gegaan naar hoe de maand augustus voor deze cliënt er het beste uit kan zien. Wat doen 
medewerkers dan juist wel en niet. Die informatie is in het ZLP opgenomen. Het werken met beide 
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tools leverde inzichten op, die niet eerder zichtbaar waren. Cliënten worden steeds beter gekend 
en dat vindt zijn weerslag in het ZLP. 

 
De teams zijn nog aan het leren om de zorgleefplannen actueel te houden. Medewerkers kennen het 
levensverhaal van de cliënt en ook een deel van hun persoonlijke voorkeuren, maar het is nog niet 
altijd vanzelfsprekend om dat allemaal consequent vast te leggen in het ZLP. Medewerkers zijn 
bovendien aan het oefenen om dieper door te vragen op de persoonlijke wensen en voorkeuren door 
het gebruik van gesprekshulpmiddelen die meer beeldend dan taal zijn.  Stapsgewijs groeien ze hierin. 
Er is voor gekozen om die zorgleefplannen nu niet op orde te laten maken ‘als technische exercitie’. 
Maar om persoonlijke gesprekken met de bewoners te voeren en zo alle plannen één voor één op orde 
te krijgen. De verwachting is dat eind 2019 alle zorgleefplannen aan de normen zullen voldoen.  
 
Vanaf het voorjaar van 2019 wil Vivantes alle geleerde lessen met de zorgleefplannen samenbrengen 
en op basis hiervan een best passend ZLP te maken, in een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). 
Van ‘bottom-up’ in plaats van ‘top-down’ komen tot een ZLP inspireert medewerkers om hun eigen 
ideeën over het ZLP in te brengen en deze uit te testen. Daar zijn de teams in 2018 mee aan de slag 
gegaan; dit proces loopt in 2019 door. Daarnaast testen de teams hoe zij de informatie over cliënten 
met medewerkers van horeca en zorgondersteuning delen en omgekeerd. Als tijdelijke 
‘tussenoplossing’ is gekozen om hiervoor klappers te gebruiken. Dan kunnen alle medewerkers 
hiermee experimenten en wordt zichtbaar welke informatie voor deze twee doelgroepen van belang 
is. In 2019 gaat Vivantes dus een nieuw ECD en nieuw ZLP ontwikkelen, zodanig dat het systeem 
persoonsgericht en methodisch werken faciliteert. Tot die tijd werken de teams in het huidige ECD 
volgens de bestaande handleiding. 
 
Methodisch werken heeft de aandacht op de locaties; een aantal locaties heeft hier in 2018 al stappen 
in gezet. Als wensen en voorkeuren zijn verzameld en genoteerd,  worden acties geformuleerd en 
wordt met cliënten en mantelzorgers nagedacht over de opvolging. De routine en het methodisch 
werken hierin moet nog verder groeien. 
 

B. Wonen en welzijn 
 
Status begin 2018 
Welzijn 
In 2017 had elke locatie een of meerdere eigen dagbestedingscoaches (DBC’ers) en daarmee bestond 
er op elke locatie een eigen werkwijze. Het aanbod was vooral gericht op grote, gemeenschappelijke 
activiteiten. Er werd al wel veel met vrijwilligers gewerkt, maar slechts beperkt met familieleden en 
mantelzorgers. Zoals hiervoor beschreven stond het thema persoonsgerichte zorg nog onvoldoende 
op de kaart bij Vivantes. Daar was het activiteiten aanbod dus ook niet op gericht.  
Vrijwilligers 
Vivantes heeft bijna 600 vrijwilligers. In de praktijk wordt er veel gewerkt met vrijwilligers wat betreft 
het mede invulling geven aan het welzijn van de cliënten. De organisatie dient dus goed in het oog te 
houden wat er wel en niet van deze mensen verwacht kan worden. 
Wonen 
Het vastgoed van Vivantes is goed onderhouden. Upgrading is echter nodig om beter te voldoen aan 
de uitgangspunten voor persoonsgerichte zorg maar ook aan de leef- en werkomstandigheden van 
onze bewoners en personeel. Bij persoonsgerichte zorg hoort ook kleinschalig wonen. Of dit nu is op 
de afdeling of binnen centrale voorziening, beide opties vragen op diverse plekken in ons vastgoed om 
aanpassingen. Dat geldt eveneens voor de omslag ‘van verzorgingshuis naar verpleeghuis’ die gaat 
plaatsvinden (groei aantal cliënten met behandelindicatie). Een schone leefomgeving en eten en 
drinken is verder van groot belang voor het welzijn van onze bewoners en voor het creëren van een 
omgeving waar zij zich thuis voelen. In het klanttevredenheidsonderzoek van 2017 scoorde Vivantes 
hierop onvoldoende. Verbetering is dus noodzakelijk.  
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Activiteiten  
◘ Vakgroep DBC neemt regie 
Begin 2018 heeft de directeur zorg & innovatie de ‘Vakgroep Dagbesteding’ gevraagd om dagbesteding 
beter op de kaart te zetten. De vakgroep bestaat uit 2 senior DBC’ers en 36 (assistent) DBC’ers. Het 
beoogde effect is een welzijnsaanbod afgestemd op de wensen, achtergronden en behoeften van de 
cliënten. Verder is het streven om de vrijwilligers efficiënter in te zetten.  
◘ Professionalisering & scholing  
De vakgroep is gestart met het ontwikkelen van een uniforme werkwijze. De DBC´ers maken een 
jaarplanning en spreken af hoe om wordt gegaan met individuele activiteiten en de samenwerking met 
lokale verenigingen. Vanaf 2018 vindt er bovendien drie keer per jaar een vakgroepoverleg plaats. In 
2018 vindt er een aantal scholingen plaats omtrent complementaire zorg, profileren dagbesteding en 
het begeleiden van stagiaires. 
◘ Persoonsgerichte zorg 
De DBC’ers hebben de ambitie om hun aanbod af te stemmen op de wensen van de cliënten. Op alle 
locaties is een DBC’er aangesloten in het ‘veranderteam-plus persoonsgerichte zorg’ (zie onderdeel 
persoonsgerichte zorg hiervoor). In 2018 zijn er nieuwe vormen en middelen bedacht en 
geïmplementeerd om de wens en behoeften van cliënten op te halen, ook door de DBC’ers die niet 
deelnemen aan de veranderteams. De DBC’ers starten met onderscheid maken tussen vier soorten 
activiteiten: individuele activiteiten, activiteiten in de huiskamer, activiteiten bij/met verenigingen en 
‘grote activiteiten’ die voor iedereen toegankelijk zijn.  
 

Voorbeeld van: met cliënten en familie aan de slag  
Een locatie is aan de slag gegaan met het maken van een tuinplan. Dit tuinplan is onder begeleiding 
van de senior dagbestedingscoach tot stand gekomen. Voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
tuinplan is geweest dat dit plan samen met cliënten, familieleden en medewerkers van de locatie tot 
stand kwam. Hiermee heeft Vivantes de persoonsgerichte insteek willen realiseren. Het plan is tot 
stand gekomen en wordt in 2019 uitgevoerd. De senior dagbestedingscoach heeft dit plan ingediend 
bij een call van de zorgverzekeraar en hiermee zijn financiële middelen binnengehaald.  

 
◘ Plan van Aanpak Dagbesteding 
In 2018 is het Plan van Aanpak Dagbesteding geschreven met daarin de ambities voor 2019. Om die 
plannen in te vullen is meer formatie nodig. Dat gaat Vivantes in 2019 financieren vanuit de ‘extra 
kwaliteitsmiddelen’.  
◘ Geestelijke verzorging 
Vanaf 1 oktober 2018 is er een nieuwe geestelijk verzorger in dienst bij Vivantes. Zij zal in de loop van  
2019 de visie van de geestelijke verzorging binnen de 9 locaties van Vivantes gaan uitwerken, rekening 
houdend met de holistische mensvisie en persoonsgerichte zorg. 
◘ Wonen 
In de oudere gebouwen zijn enkele kleine aanpassingen gedaan, zodat bewoners ook op de afdeling 
kunnen eten en recreëren. In 2018 is het project ‘Eten en drinken’ opgezet waarin als vertrekpunt 
geldt: ‘Een smakelijke maaltijd samengesteld naar de wens van de bewoner en cliënt, op het gewenste 
tijdstip, op de gewenste plaats’. Binnen het kader van dit project worden aantal elementen opgepakt: 
het ontwikkelen van een visie op gastvrijheid, het opstellen van Programma van Eisen voor de selectie 
van een leverancier/partner op gebied van Eten & Drinken en het opstellen van een investeringsplan 
als input voor de begroting 2020. De resultaten hiervan worden in 2019 verwacht. Wat betreft 
schoonmaak zijn er ook stappen gezet: in het najaar van 2018 is er een nieuwe leverancier van 
schoonmaakmiddelen geselecteerd. Deze leverancier neemt het voorraadbeheer op zich en voorziet 
in scholing van het personeel. Daarnaast loopt er een pilot waarin ook de rol, taken en werkwijze van 
de schoonmaakmedewerkers punt van aandacht is. Verder is één van de uitkomsten van het traject 
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persoonsgerichte zorg dat er meer focus is op hoe cliënten willen wonen, waarbij wordt uitgegaan van 
hun wensen behoeften.  
 
Waar staan we eind 2018? 
De DBC’ers werken steeds meer vanuit persoonsgerichte zorg en methodisch werken. Vanuit 
persoonsgerichte zorg kijken ze welke activiteiten passend zijn voor elke locatie. De ‘wensen & 
behoefte gesprekken’ die naar aanleiding van persoonsgerichte zorg gevoerd worden, bieden daarvoor 
input. De inzet is om vanuit de DBC’ers een nauwe samenwerking aan te gaan met vrijwilligers, familie, 
cliënten en zorgmedewerkers om zo samen welzijn van de bewoners vorm te geven.  
 

Voorbeeld van: wensen en behoeften van cliënten met elkaar delen 
Een locatie is onder begeleiding van de DBC’er aan de slag gegaan met het zichtbaar maken van de 
wensen en behoeften van cliënten in de vorm van woordwolken. Na toestemming van de cliënt en/of 
familie hangen deze woordwolken in de kamer van de cliënt en worden ze in de klapper voor horeca 
en zorgondersteuning geplaatst. Medewerkers van horeca en zorgondersteuning zijn op deze manier 
op de hoogte van wat voor de cliënt belangrijk is en kunnen zo persoonsgerichte aandacht geven aan 
elke cliënt: ‘ik weet nu waar ik over kan praten en hoef dit niet steeds aan de cliënt te vragen’. Ook zijn 
ze beter geïnformeerd over wat voor de cliënt belangrijk is tijdens het eetmoment of het poetsen van 
de kamer. Inmiddels zijn ook andere locaties met deze woordwolken aan de slag gegaan. 

 

Voorbeeld van: achtergronden van cliënten kennen 
Een verzorgende wist van een cliënt dat hij vroeger bij RODA JC had gespeeld. Zij wist dat er door de 
voetbalclub een reünie werd georganiseerd en vroeg of deze cliënt hieraan wilde deelnemen. Daar 
hoefde hij niet lang over na te denken en zei ‘ja’. De cliënt ging samen met twee medewerkers naar de 
reünie, genoot er enorm van en mocht na enkele weken een fotoalbum in ontvangst nemen dat door 
de verzorgende die het initiatief hiertoe nam, zelf is gemaakt.  

 
Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen Vivantes. Zij zijn betrokken bij activiteiten als kienen, 
kaarten, handmassage, buiten wandelen. Ze ondersteunen ook de horeca bij de eet- en 
drinkmomenten en er is een aantal vrijwilligers palliatieve zorg. Naast de vrijwilligerscoördinator, 
hebben we de DBC’ers nu een belangrijke rol in de coaching van de vrijwilligers gegeven. De 
begeleiding van de vrijwilligers gebeurt ook deels door de zorgmedewerkers en de horeca 
medewerkers, maar dat verloopt nog niet overal optimaal.  
Op de locaties is vaak familie te zien die op bezoek komt. Een aantal locaties organiseert (weer) 
familieavonden en betrekt de familie op die manier bij de verandering naar persoonsgerichte zorg op 
de locaties. Het actief betrekken van familieleden bij activiteiten en het welzijn van hun naasten heeft 
nog verder aandacht nodig. Uit de audit bleek dat op alle locaties cliënten worden ondersteund om 
hun informele netwerk in stand te houden of uit te breiden. In zorgleefplannen moet wel nog beter 
vastgelegd worden wat het aandeel is van mantelzorgers in het realiseren van de wensen en behoeften 
van bewoners.  
Wat betreft het wonen zijn verdere verbeteringen nodig in het vastgoed. In 2019 worden alle 
investeringen die daarvoor noodzakelijk zijn in kaart gebracht. Wat betreft schoonmaak en voeding 
moeten de ingezette verbeteringen nog beslag krijgen. 
 

2.2. Voldoende, deskundige en gemotiveerde medewerkers 

 
Status begin 2018 
Ons belangrijkste doel is het geven van voldoende tijd, aandacht en goede zorg aan onze bewoners. 
Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is het beschikken over voldoende gekwalificeerde 
medewerkers; op de locaties, binnen de teams, dient er een goede balans te zijn in de aanwezige 
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kwalificatieniveaus, in aansluiting op de zzp-mix van cliënten. Dat is nog niet het geval, Vivantes kent 
een overcapaciteit in de lagere kwalificatieniveaus en een forse ondercapaciteit in de hogere 
zorgfuncties, met name in niveau 3. Bovendien kloppen de basisroosters nog niet in alle teams (qua 
capaciteit, deskundigheid en werkwijze), waardoor teams en bewoners merken dat er niet altijd de 
rust en ruimte is die nodig is om goede persoonsgerichte zorg te bieden.  
 
Resultaten interne audits 2018 op deskundige medewerkers - samenvatting 
Het proces van het maken van professionele afwegingen over de benodigde zorg is onvoldoende 
inzichtelijk, doordat deze afwegingen vaak niet in het zorgleefplan zijn vastgelegd. Uit de audits blijkt 
dat het onderwerp methodisch werken aandacht behoeft binnen Vivantes. Zo worden binnen diverse 
locaties de verschillende stappen in het zorgverleningsproces onvoldoende vastgelegd in het ECD, 
waardoor het zorgproces onvoldoende te volgen is. Zo kan het voorkomen dat na een interventie niet 
specifiek gerapporteerd wordt op de resultaten van de interventie. Hierdoor is het gehele zorg en 
ondersteuningsproces moeilijk te volgen. Binnen Vivantes worden werkoverleggen en teamoverleggen 
nog onvoldoende gebruikt om met elkaar te reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor 
de bewoners. Hierdoor wordt het leren van en met elkaar onvoldoende benut.  
Op een aantal locaties staat de personele bezetting onder druk. Er is niet overal voldoende en deskundig 
personeel aanwezig of er is sprake van een hoog ziekteverzuim of verloop van medewerkers. Dit maakt 
dat er sprake is van veel roosterverstoringen, die de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning 
negatief (kunnen) beïnvloeden.   
 
Resultaten interne audits 2018 (zomer 2018) per locatie: 

 
 
Activiteiten  
◘ Nieuwe medewerkers werven 
In het voorjaar van 2018 is er een grote wervingscampagne opgezet, intern is alle aandacht erop 
gericht om meer mensen op de hogere functieniveaus aan te nemen. Op 31 december werkten er 44 
fte meer medewerkers in de zorg dan op 1 januari 2018. Het grootste deel van deze stijging is toe te 
schrijven aan een toename in het aantal medewerkers met functieniveau 3: dat aantal steeg met 30 
fte. 

OG AH BLH BH LF MH FR UH OS

2.1 VGN VGN VGN VGN VG VGN VGN VGN VGN

V Voldoet aan de norm

2.2 VGN VGN VGN VGN VGN VGN VGN VGN VN
VG Voldoet grotendeels 

aan de norm

2.3 VG VGN VGN VGN VGN VGN VGN VGN VGN

VGN Voldoet  grotendeels 

niet aan de norm

2.4 NG VGN VGN NG VGN VGN NG VGN NG

VN Voldoet niet aan de 

norm

2.5 VG VG VGN VGN VGN VGN VGN VG VN
NG Norm niet getoetst

2.6 VG NG VG VG VGN NG VG NG NG

2.7 VGN VG VG VGN VG VGN VGN VG VG

Thema deskundige zorgverlener

Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg, 

ondersteuning en risico’s op basis van de wensen, behoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van de cliënt. 

Zorgverleners werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Dit hele proces 

wordt duidelijk vastgelegd in het cliëntdossier. 

De zorgaanbieder zorgt dat zorgverleners ruimte krijgen om systematisch te 

reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg voor de cliënt. Van daaruit 

kunnen zij verbeteringen toepassen. 

Zorgverleners houden, passend bij hun functieniveau, relevante ontwikkelingen 

in hun vakgebied bij om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen 

bieden aan de groep cliënten waaraan ze zorg verlenen. 

De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar 

zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. 

Zorgverleners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in protocollen, 

richtlijnen en handreikingen. Zij weten wanneer zij wel en niet kunnen afwijken 

om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. 

Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en 

specifieke expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze 

samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor 

verantwoordelijk is. 
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◘ Medewerkers opleiden en realiseren bijbehorend leerklimaat 
In 2018 zijn er veel medewerkers opgeleid (zie tabel hierna). In het najaar van 2018 zijn we gestart om 
per locatie een opleidingsplan op te stellen waarin wensen en noodzaak tot scholing zijn opgenomen. 
Voorts hebben we in 2018 een HR-adviseur Opleiden en een HBO Praktijkbegeleider aangetrokken. De 
afdeling HR heeft een start gemaakt met het opnieuw vormgeven van de visie op leren. Het is van 
groot belang dat elke medewerker de ruimte voelt en neemt om zich te ontwikkelen, zowel wat betreft 
kennis als benodigde soft skills. Ten aanzien van dit laatste zijn in het verlengde van het programma 
Waardigheid en Trots in 2018 o.a. workshops ‘Feedback geven en ontvangen’ en ‘Gesprekstools en 
gespreksvaardigheden’ gegeven. Eind 2018 is de digitale ‘Vivantes Academie’ gestart (in eerste 
instantie voor niveau 3 medewerkers). Hierin worden de basismodules aangeboden welke in het kader 
van Kwaliteit en BIG noodzakelijk zijn. In de loop van 2019 zullen we het digitale opleidingssysteem 
verder gaan uitbreiden met E-learning voor diverse functionarissen en met verschillende thema’s. In 
ons Zorg Innovatie Atelier zijn alle faciliteiten voor onze medewerkers aanwezig om toegang te hebben 
tot E-learning en geconcentreerd te kunnen werken aan individuele deskundigheidsbevordering. 
 

Opleidingen 
Aantal medewerkers dat opleiding 
volgt in 2018 

Aantal medewerkers dat opleiding start 
vanaf 2019 

Helpende plus 19 3 

IG 49 5 

EVV   12 

GVP   24 

Verpleegkundige 31 8 

HBO V 6 1 

HBO Social Work 1   

Overig 6 12 

TOTAAL 112 65 

 
◘ Project planning & roosteren (‘Vrij is vrij’) 
In maart 2018 is het project ‘vrij is vrij’ gestart. Doelstelling is om per team te komen tot een goede 
capaciteitsplanning, met een basisrooster dat aansluit bij hoe zorg en welzijn het beste georganiseerd 
kan worden voor de betreffende cliëntpopulatie. Streven is dat iedere medewerker binnen Vivantes 
tijdig weet wanneer hij/zij moet werken en wanneer hij vrij is, dan blijft dit ook vrij. Dit project kent 
een doorloop naar 2019. Bij de capaciteitsplanning blijken sommige locaties nu nog extra 
ondersteuning nodig te hebben. Dat wordt georganiseerd voor begin 2019. De Flexpool gaat in 2019 
stap voor stap gevuld worden.  
 
◘ Actief sturen op ziekteverzuim 
Eén van beide HR-adviseurs heeft als aandachtsgebied ziekteverzuim. Zij begeleidt locatiemanagers bij 
de omgang met ziekteverzuim en onderhoudt het contact met (langdurig) zieken. Het gemiddelde 
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verzuim over 2018 (7,86%) ligt boven onze eigen norm en is hoger dan het gemiddelde in de branche 
(7,12%); dit heeft continue de aandacht.  

 
◘ Methodisch werken 
Methodisch werken is geen ‘aangeleerd trucje’ maar vergt inzicht en oefening. In 2018 hebben we op 
de locatie Bloemenhof, onder begeleiding van een extern deskundige, een start gemaakt met het 
trainen van methodisch werken aan de hand van cliënt besprekingen. Het is logisch dat medewerkers 
op basis hiervan leervragen krijgen en door de organisatie gefaciliteerd worden om antwoorden op 
deze vragen te kunnen vinden. Hiermee krijgt het methodisch werken ook een aanjaagfunctie voor het 
vergroten van de individuele deskundigheid. In 2019 lopen deze trainingen door binnen de rest van de 
organisatie. Er wordt actief gecoacht op methodisch werken.  
◘ Co-creatie, leren in de praktijk en kortcyclisch verbeteren 
In het traject persoonsgerichte zorg staat leren en verbeteren op de werkvloer centraal. De aanpak 
kenmerkt zich door co-creatie, leren in de praktijk en kortcyclisch verbeteren.  
Dit doen de coaches door stil te staan bij ervaringen en 
inzichten rondom een bepaalde vraag of thema. Vanuit die 
inzichten (lees: geleerde lessen) wordt gekomen tot kansen 
voor verbetering en echte oplossingen. Oplossingen die de 
kernoorzaak aanpakken en niet ontstaan vanuit een eerste 
gedachte (quick fix). Zo ontstaan duurzame oplossingen, die 
leiden tot meer kwaliteit van leven voor cliënten en meer 
werkplezier voor medewerkers. Zo groeit al doende het 
lerend vermogen van de organisatie. Door te werken met 
een brede afvaardiging per locatie, verbeterteams en 
concrete plannen van aanpak doen veel medewerkers ervaring op met leren en verbeteren in de 
praktijk.  
◘ Kwaliteitsgesprekken 
Met de introductie van de kwaliteitsgesprekken per locatie is er een structuur ontstaan om continue 
te leren op organisatie- en locatieniveau op basis van objectieve kwaliteitsinformatie (zie ook §2.3). 
◘ Teamoverleg 
Op de locaties vinden steeds meer team overleggen plaats; de teams gaan stap voor stap meer 
methodisch werken. 
 

Voorbeeld leren & verbeteren team 
Een medewerker schrijft in de ‘Info Intern’ van Vivantes: 
“Een cliënt heeft altijd de deur open staan. De reflex van de meeste collega’s is dat zij de deur dicht 
doen wanneer ze  naar buiten lopen na een zorgmoment. Maar niemand weet waarom de cliënt de 
deur graag open heeft. Zij durft ’s avonds vaak niet naar boven, terug naar haar eigen kamer en blijft 
tot het laatst beneden. Bij activiteiten beneden laat zij ook de deur open wanneer zij naar het 
gemeenschappelijk toilet gaat. Ook hier is onze reflex de deur dicht te doen. Pas na een gesprek met 
de cliënt, met de juiste hulpmiddelen erbij, kom je erachter hoe we de cliënt hierin het beste 
tegemoet kunnen komen. Er worden dingen duidelijk die je niet had voorzien. Zo’n gesprek met een 
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passend hulpmiddel geeft veel vertrouwen aan mij en de cliënt, wanneer je er op de juiste manier 
iets mee doet.”   
De medewerker en haar collega’s hebben hier dus zelf, op meerdere niveaus, geleerd en delen deze 
ervaring, onder meer via de nieuwsbrief met hun collega’s! 

 

Voorbeeld leren & verbeteren veranderteam 
Een veranderteam wil nieuwe cliënten die in de afgelopen twee weken zijn komen wonen op de 
locatie uitnodigen om ‘op de koffie te komen bij de locatiemanager’. Onder het genot van een kopje 
koffie en een stukje vlaai nodigt de locatiemanager samen met zijn veranderteam deze cliënten en 
hun contactpersonen van de familie uit. In eerste instantie waren de medewerkers van plan om deze 
cliënten en hun familieleden te bevragen op verschillende thema’s van de locatie. De coach primair 
proces adviseerde om zelf geen thema’s voor te leggen maar vooral de focus te houden op ‘een 
warm welkom’ en hen te vragen hoe ze het wonen op de locatie ervaren.  
Na afloop gaf de locatiemanager aan: “het was goed om achterover te leunen en echt te luisteren 
naar wat cliënten en familieleden ons te zeggen hebben. Toen we klaar waren met het gesprek, 
meldden twee familieleden zich spontaan aan om als vrijwilliger bij ons te komen werken.”   

 

◘ Herinrichting zorg-ondersteunende functies 
In 2017 is het besluit genomen om te stoppen met TMO, maar Vivantes had nog steeds de zorg- 
ondersteunende functies ingedeeld in ambachten: bewonersassistent, zorgondersteuner, assistent 
dagbestedingscoach, horecamedewerker, keukenhulp en culinair medewerker. In het kader van 
Persoonsgerichte Zorg is het niet wenselijk dat er voor diverse werkzaamheden telkens verschillende 
medewerkers bij de cliënten worden ingezet. Een projectgroep onder leiding van HR (met 
locatiemanagers, planning, HR adviseurs, OR en medewerkers) is gekomen tot een voorstel voor een 
nieuwe, bredere functie ter ondersteuning van de zorg aan de Vivantes bewoners: de functie van 
assistent Zorg & Welzijn. In deze functie zijn de onderdelen Eten & Drinken, Schoonmaak, lichte ADL 
en Welzijn opgenomen. Begin 2019 start de pilot op twee locaties, die zijn eind 2018 voorbereid.  
◘ Pilot herinrichting welzijnsfuncties 
Het najaar van 2018 was de kick-off met de projectgroep om de welzijnsfuncties binnen Vivantes te 
anders te gaan inrichten. Het gaat dan om de vraag of agogisch geschoolde medewerkers worden 
ingezet op het niveau waarop ze opgeleid zijn en welke kennis en kunde de huidige cliënt vraagt. De 
functies die het betreft zijn de senior DBC’er, DBC’ers en assistent DBC’ers. In de eerste helft van 2019 
zullen de resultaten van dit project geïmplementeerd worden.  
◘ Logische clustering 
Sinds najaar 2017 zijn op alle locaties teams ingericht naar een logische clustering van cliënten 
(voorheen miste de teamstructuur).   
◘ Onderzoek medewerkertevredenheid 
In het voorjaar van 2018 heeft het jaarlijkse onderzoek naar de medewerkerstevredenheid 
plaatsgevonden. Trots zijn we op het feit dat meer dan 70% ons heeft te laten weten in welke mate ze 
tevreden zijn over de ontwikkelingen van Vivantes. De betrokkenheid en tevredenheid is licht 
gestegen. Wat we hieruit verder hebben opgehaald en wat ook in 2019 onze aandacht krijgt zijn drie 
zaken: 
1. De werkdruk wordt overal in de organisatie als te hoog ervaren en medewerkers zijn ontevreden 

over de bijbehorende werk-privé balans. Deze werkdruk komt voor een groot deel voort uit een 
aantal zaken zoals onduidelijkheid over de taakverdeling, onvoldoende gekwalificeerd personeel 
en onze manier van plannen. We zijn mede daarom gestart met het project vrij = vrij waarbij het 
op orde brengen van de formatie de doelstelling is. 

2. Onze medewerkers ervaren te weinig waardering voor hun inzet. Waardering zou moeten blijken 
uit kleine dingen zoals er voor elkaar zijn, een luisterend oor hebben en input en signalen omzetten 
in acties.  

3. Onze medewerkers missen duidelijkheid aangaande de doelen van de organisatie.  
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Onze medewerkers doen ertoe en de relatie die zij hebben met onze bewoners bepaalt de kwaliteit 
van onze zorg. Dat betekent dat we ons verbinden. Hierin spelen we allemaal een belangrijke rol. 
Afgelopen jaar is er met een afvaardiging uit de hele organisatie gewerkt om de positie van Vivantes 
in de buitenwereld te concretiseren. Ook is samen helder gemaakt waar we op de langere termijn als 
organisatie naartoe willen. Dit communiceren we uitgebreid in 2019.  
 
Waar staan we eind 2018? 
We zien steeds complexere zorgvragen, de zorgzwaarte en kwetsbaarheid van onze cliënten neemt 
verder toe. Het is dus belangrijk dat de deskundigheid van onze medewerkers en het niveau van onze 
voorzieningen zich mee ontwikkelen met die zorgzwaarte. Cruciaal in onze aanpak is daarom de 
transitie die ons personeelsbestand moet doormaken om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, 
zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De uitdaging ligt erin om voortdurend aandacht te 
hebben voor de kloof tussen de aanhoudend groeiende zorgvraag enerzijds en de 
deskundigheidsbevordering en draagkracht van medewerkers en teams anderzijds. 
In ons kwaliteitsplan hebben we eind 2018 beschreven welke knelpunten we momenteel ervaren in 
onze formatie. Om de formatieve opgave te kwantificeren hebben we gebruik gemaakt van het HHM-
model. Aan de hand hiervan is berekend welke formatie Vivantes in welke kwalificatieniveaus nodig 
heeft. Daaraan hebben we, op basis van onze analyse van de formatieve knelpunten op locaties en de 
aanpak zoals geschetst in ons kwaliteitsplan, een aantal elementen toegevoegd. Voor elk 
kwalificatieniveau is de gewenste mutatie inzichtelijk gemaakt. Kort samengevat: een versteviging van 
formatie in de hogere kwalificatieniveaus en een daling van formatie in de lagere kwalificatieniveaus. 
In totaal zal onze zorgformatie daarmee groeien van ongeveer 340 fte eind 2018 naar ruim 445 fte 
ultimo 2020. In 2019 zullen de normen verder gevalideerd worden met basisdienstenpatronen per 
team, die aansluiten op de behoeften van de cliënten.  Indien dit tot aanvullende inzichten leidt zal dit 
in het kwaliteitsplan voor 2020 verder geconcretiseerd worden. 
 
Op alle lagen van de organisatie worden mensen zich bewust van het belang om niet in de ‘Quick Fix’ 
te schieten maar te kiezen voor duurzame veranderingen waarbij de kernoorzaak wordt aangepakt 
Natuurlijk schiet de organisatie soms nog in oude reflexen en zijn oude patronen nog aanwezig. Maar 
de basis is gelegd.  
 
Methodisch werken zoals dat binnen Bloemenhof is ontwikkeld, zal verder worden vormgeven. In 
2019, met een doorloop naar 2020, worden alle medewerkers in de zorg getraind in het methodisch 
werken. De VPO en de EVV’ers worden in dit verband geschoold. Cliënten zullen daarbij op een 
methodische manier worden besproken in het teamoverleg. Het nieuwe ECD en ZLP wordt zodanig 
ingericht, dat het systeem methodisch en persoonsgericht werken faciliteert. De werkgroep ECD is in 
2018 gestart. Tot die tijd wordt in de huidige ZLP gewerkt volgens de bestaande werkwijze.  
Veel medewerkers volgen een opleiding, er lopen diverse grote interne scholingstrajecten. 
Tegelijkertijd vraagt dit heel veel begeleiding en ondersteuning vanuit de organisatie en gaat deze 
verandering vooralsnog slechts met kleine stappen vooruit. Belangrijke randvoorwaarden om hierin 
grotere stappen te maken zijn het snel realiseren van de juiste functiemix in het personeel, het 
beschikbaar hebben van objectieve kwaliteitsinformatie en het goed hanteren hiervan in het leren en 
verbeteren van de kwaliteit van zorg (bijvoorbeeld door middel van goede casuïstiekbesprekingen). 
Dat vraagt om een goed geolied proces rondom deskundigheidsbevordering vanuit een helder 
strategisch opleidingsbeleid. Het leren en verbeteren in de teams zal daarbij ook sterker op gang 
moeten komen. Dit zal in 2019 veel aandacht krijgen. 
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2.3. Sturen op kwaliteit en veiligheid 

 
Status begin 2018 
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zelf nog zoveel mogelijk dingen kunnen doen en eigen regie 
hebben, dat ze zelf hun dagritme bepalen. Variërend van zichzelf wassen en aankleden, tot het maken 
van een kleine wandeling.  We kijken echter niet alleen naar wat iemand nog zelf kan, maar brengen 
ook gezondheidsrisico’s in kaart. Zodat naast die zelfstandigheid ook de veiligheid is geborgd; onze 
cliënten zijn immers kwetsbaar. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat we onze cliënten zo 
goed mogelijk leren kennen. Impliciet is dat zonder twijfel al aan de orde. Medewerkers staan dicht bij 
de cliënt en werken al heel bewust vanuit zijn wensen of behoeften. Maar samen betekent ook dat 
deze informatie gedeeld moet worden, dat er eenduidige afspraken worden gemaakt, dat 
medewerkers signaleren en rapporteren, elkaar aanspreken, escaleren naar een behandelaar wanneer 
dat nodig is. En, dat ze er zijn, wanneer de cliënt hun nodig heeft. Medewerkers moeten dus onderling 
afspraken maken over hun planning en werkzaamheden. En aangeven wat ze nodig hebben om hun 
werk goed te kunnen doen. De steeds complexere zorgvraag vraagt immers ook een hoger 
deskundigheidsniveau van onze medewerkers. 
De introductie van kleinschalige teams en de regie op de eigen planning zijn eerste stappen om deze 
manier van werken en denken te vergemakkelijken. Net zoals de introductie van methodisch werken 
met een zorgleefplan. Maar de sturing op kwaliteit en veiligheid en de verantwoordelijkheden die 
daarbij horen, zijn nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.  
De eigen regie van de cliënt is leidend in onze persoonsgerichte zorg. Daar kunnen we alleen invulling 
aan geven als de deskundigheid en draagkracht van onze teams op orde zijn. En als we onze eigen 
handelwijze aanpassen aan de wens van de cliënt. Dat betekent dat er op dit gebied nog een flinke 
inhaalslag gemaakt moet worden. 
 
Wat daarbij veel aandacht nodig heeft is het borgen van persoonsgerichte zorg binnen het methodisch 
werken in de zorg aan de ene kant en de ‘checks and balances’ binnen de organisatie aan de andere 
kant, zodat Vivantes in 2021 kan voldoen aan het kwaliteitskader. De kennis over dit kwaliteitskader 
en het gebruik van het ECD, het zorgleefplan en het management informatiesysteem met procedures 
en protocollen dient nog verbeterd te worden. Hier is meer structuur en duidelijkheid nodig. Het 
bieden van heldere stuurinformatie wat betreft kwaliteit van zorg dient ook verbeterd te worden In 
ons Kwaliteitsplan 2019-2021 wordt ingegaan op diverse facetten die nodig zijn om het kwaliteitskader 
binnen Vivantes te implementeren en borgen.  
 
Resultaten interne audits 2018 op sturen op kwaliteit en veiligheid - samenvatting 
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de visie op persoonsgerichte zorg en ondersteuning komt 
niet op alle locaties ‘goed uit de verf’. Over het algemeen is er wel aandacht voor veilige zorg, maar 
ook hier is ruimte voor verbetering. Belangrijk aandachtspunt vormt het leren van situaties die zich 
voordoen tijdens het werk. Zo wordt er op veel locaties onvoldoende tijd en ruimte genomen/ervaren 
om incidenten of voorvallen met elkaar te bespreken en te analyseren. Het lerende effect dat hier van 
uit kan gaan wordt daardoor gemist.  
 
Resultaten interne audits (zomer 2018) per locatie: 

 

OG AH BLH BH LF MH FR UH OS

3.1 VGN VGN VGN VGN VG VGN VGN VGN VN
V Voldoet aan de norm

3.2 VGN VGN VGN VG VGN VGN VG VG NG
VG Voldoet grotendeels 

aan de norm

3.3 VG VGN VGN VGN VG VGN VG VG VGN
VGN Voldoet  grotendeels 

niet aan de norm

3.4 VG NG VGN VG NG NG VG VG VGN
VN Voldoet niet aan de 

norm

3.5 NG NG NG NG NG NG NG NG NG

NG Norm niet getoetst

Thema sturen op kwaliteit en veiligheid  

De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en 

borgt de veiligheid van de cliënt. 

De zorgaanbieder gebruikt (bijna)incidenten, (bijna)fouten en klachten voor de 

verbetering van de zorg. 

De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. 

De zorgaanbieder schept binnen de locatie en het team van zorgverleners 

voorwaarden voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. 

Zorgverleners handelen naar de gemaakte afspraken om tot een evenwichtig 

samenspel te komen tussen zorgverlener, cliënt en informeel netwerk om goede, 

veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen leveren. 
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Activiteiten  
◘ Kwaliteitsaudits: 
Aan de hand van een beleidsplan Interne audits is Vivantes in 2018 opnieuw gestart met het uitvoeren 
van eigen audits op locaties, teneinde structureel en systematisch de verschillende normen 
voortvloeiend uit het Kwaliteitskader te auditen. Vivantes wordt hierbij ondersteund door een ervaren 
externe auditor. Doel ervan is inzicht te krijgen in waar we staan als organisatie en daarbij te leren van 
elkaars fouten én ‘best practices’. Audits worden aan de hand van een periodieke cyclus uitgevoerd, 
waarbij wet- en regelgeving randvoorwaardelijk is. Daarnaast vinden er - waar nodig - ’risico gestuurde’ 
audits plaats wanneer de situatie daarom vraagt. Dit zal met name in situaties zijn waarbij gebleken is 
dat de dienstverlening niet (geheel) aan de normen voldoet (bijvoorbeeld naar aanleiding van 
calamiteiten). Naar aanleiding van de audits is er per locatie een beeld ontstaan wat er nodig is om te 
voldoen aan het kwaliteitskader wat betreft de onderwerpen persoonsgerichte zorg, deskundige 
zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. De resultaten van de audits zijn op hoofdlijnen 
telkens samenvattend opgenomen in dit verslag. Deze audits waren mede input voor de 
kwaliteitsplannen van de locatie en het kwaliteitsplan 2019-2021.  
◘ Organisatiebrede sturing op kwaliteit 
De algehele sturing op en besluitvorming over kwaliteit vindt plaats in het directieteam dat, onder 
voorzitterschap van de Raad van Bestuur (RvB), 2-wekelijks bij elkaar komt. Kwaliteit is een vast 
agendapunt in het directieteam. In een in 2017 ingestelde stuurgroep kwaliteit vindt prioritering en 
monitoring van alle kwaliteitsplannen plaats, wordt kwantitatieve en kwalitatieve kwaliteitsinformatie 
(‘meetbaar en merkbaar’) uit de organisatie gedeeld en besproken, en wordt besluitvorming op het 
gebied van kwaliteit voorbereid. De stafafdeling kwaliteit heeft hierin een belangrijke rol. In 2018 heeft 
uitbreiding van deze stafafdeling plaatsgevonden in de vorm van een strategisch kwaliteitsadviseur.  
In de tweede helft van 2018 is op elke locatie gestart met het voeren van ‘kwaliteitsgesprekken’. Aan 
de gesprekken nemen naast locatiemanager en de verpleegkundige ouderenzorg ook de 
beleidsmedewerkers kwaliteit, de strategisch kwaliteitsadviseur en de directeur Zorg & Innovatie deel. 
Ter voorbereiding verzamelt de beleidsmedewerker gegevens en data: de MIC-analyse, KTO, NPS 
scores, LPZ gegevens, audit verslag, MTO en de resultaten uit het project persoonsgerichte zorg. Deze 
zijn input om te bespreken hoe elke locatie de gewenste resultaten krijgt. Uitgangspunt is samen op 
zoek gaan naar basis-oorzaken en daar verbeteringen op inzetten. Uit de gesprekken volgen concrete 
verbeterafspraken, die in het volgende gesprek worden opgevolgd. De gesprekken bieden ook input 
voor de kwaliteitsjaarplannen. 
De Raad van Toezicht heeft in 2017 een commissie ‘Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie’ ingesteld. Deze 
commissie is in 2018 driemaal bij elkaar geweest. In deze commissie wordt alle relevante meetbare en 
merkbare informatie besproken. 
◘ Kwaliteitsmanagementsysteem 
Vivantes heeft medio 2018 het voorgenomen besluit genomen om over te stappen naar een nieuw 
kwaliteitsmodel voor het kwaliteitsmanagementsysteem: PREstaties in de ZOrg = PREZO. Het 
Prezomodel sluit het meest aan bij het huidige kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De ervaringen van 
cliënten staan er in voorop (persoonsgericht) en de implementatie van het model doe je samen 
(cliënten en medewerkers). Vivantes kiest ervoor om het Prezo werk- en denkmodel stapsgewijs in te 
voeren. In 2019 zal hiermee een start worden gemaakt. 
◘ Methodisch werken op locatie Bloemenhof  
Op 7 februari 2018 en 12 december 2018 heeft de Inspectie een onverwacht bezoek aan de 
Bloemenhof gebracht. In het rapport naar aanleiding van dit laatste bezoek én naar aanleiding van het 
bestuursgesprek dat begin 2019 op initiatief van Vivantes heeft plaatsgevonden tussen de bestuurder, 
een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Inspectie, merkt de Inspectie het volgende op: 
‘Tijdens het bezoek van 7 februari 2018 voldeed Bloemenhof niet aan 11 van de 14 getoetste normen. 
De inspectie verwachtte dat Bloemenhof binnen een half jaar aan alle normen zou voldoen. Tijdens 
het vervolgbezoek van 12 december 2018 voldoet Bloemenhof (grotendeels) aan 8 van de 11 getoetste 
normen. De normen op persoonsgerichte zorg voldoen (grotendeels). Binnen het thema deskundige 
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zorgverlener voldoen twee normen nog niet, binnen het thema sturen op kwaliteit en veiligheid 
voldoet één norm niet. De inspectie constateert dat er binnen Bloemenhof veel verbeteringen zijn 
doorgevoerd, vooral op het vlak van persoonsgerichte zorg. Het methodisch werken laat echter nog 
onvoldoende verbetering zien. Zo ook het leren en verbeteren op basis van de MIC-meldingen. De raad 
van bestuur en de raad van toezicht geven aan dat zij zich bewust zijn van de opdracht waarvoor 
Vivantes staat. Zij hebben in beeld welke verbetermaatregelen nog nodig zijn op de verschillende 
locaties en er is een duidelijk plan van aanpak. De raad van bestuur heeft er bewust voor gekozen om 
eerst prioriteit te geven aan het verbeteren van persoonsgerichte zorg. Dit heeft ook geleid tot 
aantoonbare verbeteringen op dit vlak binnen Bloemenhof. De raad van bestuur geeft aan dat voor 
2019 de focus ligt op het verbeteren van het methodisch werken.’  
Ook in 2019 zal Vivantes in nauwe afstemming met de Inspectie blijven werken aan het ingezette 
verbeterproces.  
◘ Preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen 
Middelen en maatregelen (M&M) worden, daar waar de specialist ouderengeneeskunde is betrokken, 
structureel minimaal 1x per maand geëvalueerd. Er kan geen M&M worden gestart zonder evaluatie. 
Het gebruik van psychofarmaca wordt door de specialist ouderengeneeskunde structureel 
geëvalueerd bij de evaluatie van de M&M. Het beleid van Vivantes is: ‘geen inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen, tenzij …’. Vivantes kent een BOPZ-commissie, waarin dit beleid en 
alle andere relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie met betrekking tot 
vrijheidsbeperking, aan de orde komen; 
◘ Medicatieveiligheid 
Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: cliënt (en zijn 
mantelzorger), arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie. In 2018 is de Centrale commissie 
farmaceutische zorg’ omgevormd naar een nieuwe medicatiecommissie. Deze commissie houdt zich 
bezig met de verbetering van de medicatieveiligheid binnen Vivantes.   
◘ Decubituspreventie 
Decubituspreventie is een standaard onderdeel van de risicosignaleringslijst. Deze lijst wordt 
tweemaal per jaar afgenomen, en bij eventuele veranderingen in de situatie van een cliënt. Bij 
signalering van een risico wordt, in overleg met de arts, bepaald welke middelen worden ingezet. 
Voorts wordt dit verwerkt in het zorgleefplan als ‘probleem-doel-actie’. Ons ECD is uitgebreid met een 
meting, waardoor nu een goede kwantitatieve analyse van de prevalentie van decubitus mogelijk is. 
Deze metingen zijn zichtbaar in een kwaliteitsdashboard. Hierdoor worden trends zichtbaar en kan 
hierop worden geanticipeerd, waardoor structurele verbeteringen in de kwaliteit van zorg kunnen 
worden gerealiseerd.  
◘ Calamiteiten 
Calamiteiten worden altijd onderzocht door middel van een ‘prisma-analyse’, waarna verbeteracties 
in teams worden besproken/opgepakt. Relevante gegevens worden in het ECD verwerkt. Vivantes is 
van oordeel dat zij in geval van een incident/calamiteit, niet alleen de wettelijke maar ook de morele 
verplichting heeft er alles aan te doen om herhaling van (vergelijkbare) incidenten te voorkomen dan 
wel tot een minimum te beperken. Deze verplichting geldt niet alleen richting cliënt en/of naasten 
maar ook richting medewerkers. De patiënt verdient maximaal veilige zorg, de medewerker een 
maximaal veilige werkomgeving. De doelstelling van een calamiteitenonderzoek is dan ook: het leren 
van een incident door het in kaart brengen van factoren die direct of indirect hebben bijgedragen aan 
het ontstaan van dit incident. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor 
verbeteracties die de kans op herhaling van vergelijkbare incidenten (zoveel mogelijk) voorkomen. 
◘ Incidenten 
Vivantes kent een MIC-commissie, waarin meldingen worden besproken, afgestemd en geëvalueerd. 
(Bijna) foutmeldingen/incidenten worden geregistreerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem MMS 
en per casus geanalyseerd. Uit een analyse van de MIC meldingen die in 2019 over 2018 is uitgevoerd, 
bleek dat het elektronisch meldformulier in MMS nog onvoldoende goed werd ingevuld en 
afgehandeld waardoor een goede analyse lastig was. In 2018 is daarom gestart met het geven van 
voorlichting  aan teams over het belang van het doel en het belang van MIC-meldingen.  
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◘ Klachten 
Voor alle klachten en hun behandeling geldt de klachtenregeling van Vivantes. In 2018 zijn er door de 
(onafhankelijk) klachtenfunctionaris elf klachten behandeld: 

 een klacht hadden betrekking op de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid; 

 twee klachten hadden betrekking op bejegening en communicatie:  

 twee klachten had betrekking op lichamelijk welbevinden en gezondheid 

 een klacht had betrekking op de organisatie van de zorgverlening:  

 vier klachten betroffen de woon- en leefsituatie; 

 tot slot was er een klacht in de categorie ‘overig’. 
Bij klachtenbemiddeling wordt door de klachtenfunctionaris geen onderzoek gedaan naar de 
gegrondheid van de klachten. Het is dan ook niet mogelijk om vergaande conclusies te trekken. 
Klachten kunnen uiteraard waardevolle aanknopingspunten geven voor kwaliteitsverbetering. 
◘ HACCP 
HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’, en betreft een risico-inventarisatie voor 
voedingsmiddelen. In 2018 zijn door een externe partij in alle locaties HACCP-audits uitgevoerd. Van 
de 23 audits waren er 21 voldoende en 2 onvoldoende. Deze twee afdelingen hebben een verbeterplan 
opgesteld en waren bij de her audit ook voldoende. In 2019 worden alle locaties opnieuw geauditeerd. 
◘ Mondzorg 

Vivantes beschikt over een beleidsplan integrale mondzorg. De procesafspraken en protocollen zijn 
voor medewerkers te raadplegen via het kwaliteitsmanagementsysteem. Het beleidsplan richt zich 
primair op de doelgroep cliënten met een Wlz-indicatie voor behandeling. Mondzorg is dan onderdeel 
van het Wlz-pakket. Er is in dit kader een aparte risicosignaleringslijst mondzorg die 2x per jaar tijdens 
een MDO wordt geëvalueerd. Bijzonderheden worden in het teamoverleg geagendeerd. In 2018 is 
Vivantes overgestapt naar Fresh Unieke Mondzorg als nieuwe partner in het leveren van mondzorg. 
Onderdeel is dat voor alle bewoners van Vivantes een mondzorgplan zal worden opgesteld als 
onderdeel van het zorgleefplan. De overstap vindt gefaseerd plaats (per locatie), waarbij gestart is met 
de locaties met bewoners met een WLz indicatie met behandeling. Teams ontvangen een scholing 
mondzorg voorafgaand aan de overstap naar Fresh Unieke Mondzorg. 
◘ Lerend netwerk 
Vivantes probeert op diverse manieren invulling te geven aan het op een (samen) lerende wijze zorg 
dragen voor optimale zorg en verzorging van onze cliënten. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan 
het netwerkverband van de Academische werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO) met daarin 
onder andere het samen werken - binnen thema's - aan projecten vanuit de AWO en de bestuurlijke 
en beleidsmatige afstemming binnen de AWO. Andere voorbeelden zijn het Zorgnetwerk Elsloo, de 
vorming van ‘mini-kennisnetwerken’ waarin de kwaliteitsplannen en –verslagen onderling worden 
uitgewisseld tussen zorgorganisaties, deelname en afstemming in het kader van de LPZ-meting, 
deelname aan regionale pilots vanuit de universiteit rondom kwaliteitsmetingen vanuit 
cliëntperspectief, deelname aan RAET, deelname aan het regionaal project rondom 
antibioticaresistentie, deelname aan samenwerkingsverbanden als het Netwerk Palliatieve Zorg 
Westelijke Mijnstreek en Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek. Al deze samenwerkingsverbanden 
zijn er mede op gericht de zorg binnen de keten verder te verbeteren en cliënten daarmee beter te 
ondersteunen. 
Zaken als intervisie en het meelopen op gezette tijden bij andere organisaties door medewerkers van 
Vivantes, zijn in 2018 nog niet opgepakt. De hoogste prioriteit ligt wat dat betreft vooralsnog op het 
(bij)scholen van onze medewerkers. Dit vraagt een forse tijdsinvestering.  
 
Waar staan we eind 2018? 
Het belangrijkste is dat de aandacht van bestuur en management volledig gericht is op het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg voor de cliënten van Vivantes. Aan de randvoorwaarden om dat mogelijk te 
maken wordt hard gewerkt, zo begeleiden drie medewerkers kwaliteit de 9 locaties. Een dergelijk 
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proces heeft nu tijd nodig, want uiteindelijk zijn het de medewerkers op de locaties van Vivantes die 
hier in het contact met de bewoners en hun familie van Vivantes dagelijks het verschil moeten maken. 
De interne audit heeft per locatie duidelijk gemaakt wat de aandachtspunten zijn. Daarmee zijn de 
locaties in 2018 al aan de slag gegaan en met behulp van de kwaliteitsgesprekken hebben ze elk hun 
eigen kwaliteitsplan 2019 opgesteld. Uit de kwaliteitsgesprekken blijkt bovendien wat de organisatie 
brede thema’s zijn, die nu ook verder opgepakt worden. De kwaliteitsgesprekken zullen de locaties 
ook in 2019 naar verwachting helpen om de kwaliteit en veiligheid te blijven verbeteren.  
De belangrijkste aandachtspunten hierin blijven het methodisch werken en het maken van 
professionele afwegingen, het gebruik van het ZLP en de analyse van de MIC-meldingen. Afspraken en 
risico’s dienen vast te liggen en zullen door het hele team moeten worden nagekomen en gemonitord. 
Knelpunten waar men tegen aan loopt geëscaleerd en indien nodig multidisciplinair besproken. Dat 
betekent dat medewerkers waar nodig van onbewust bekwaam/onbekwaam naar bewust bekwaam 
moeten worden begeleid. Daarnaast zullen de gemaakte afspraken per cliënt moeten worden 
vastgelegd en gevolgd. In teamverband zal er actief aan de kwaliteit van zorg gewerkt moeten worden. 
Deze aspecten zijn van groot belang om gezondheidsrisico’s in beeld te hebben en te monitoren. Voor 
2019 zijn hierop gerichte acties uitgezet, waarbij er speciale aandacht uit gaat naar de locaties 
Bloemenhof, Olympiastaete en de overige locaties waar veel cliënten met een behandelindicatie 
wonen. 

3. Randvoorwaarden voor het bieden van kwaliteit en veiligheid 
Om zorg te kunnen leveren die echt persoonsgericht en veilig is, dienen we organisatorisch een aantal 
randvoorwaarden op orde te hebben. De zorg kan dan optimaal worden ondersteund. Het 
ontwikkeltraject op persoonsgerichte zorg heeft hiervoor veel nieuwe inzichten opgeleverd. 

3.1. Leiderschap, governance en management 

 
Status begin 2018 
Met een bestuurscrisis en het top-down doorgevoerde TMO nog vers in het geheugen kreeg de 
organisatie in de periode augustus-oktober 2017 een nieuwe bestuurder, directeur zorg & innovatie 
en manager HRM. De organisatie kent dan nog de volgende problemen:  

 de cultuur kenmerkt zich door een sterk informele cultuur. Onderlinge (familie) banden zijn sterk. 
Er heerst een cultuur van aanpakken en hard werken. Medewerkers zijn loyaal, flexibel en hebben 
veel voor elkaar over. De regie van de organisatie is de laatste jaren extern komen te liggen. Door 
de (bestuurs)crises is de sturing van de organisatie zowel vanuit bestuur als op cruciale plekken 
weggevallen. Hierdoor is duidelijk zichtbaar geworden dat een eigen meetlat op kwaliteit van zorg 
heeft ontbroken. 

 onvoldoende verbinding tussen de top en de werkvloer: gemaakte plannen sluiten niet aan bij de 
realiteit van de werkvloer, waardoor de uitvoer niet lukt.  

 van de negen locatiemanagers zijn er gedurende 2017 vier (tijdelijk) uitgevallen. De 
locatiemanagers ervaren een hoge werkdruk. 

 de ondersteunende diensten worden niet als ondersteunend ervaren. 

 de rol van de VPO’ers wordt per locatie verschillend ingevuld. De nieuwe VPO’s moeten nog in hun 
rol groeien cq deze rol richting de teams nog krachtiger gaan invullen. 

 
Activiteiten  
◘ Leiderschapstraject gericht op verbinding tussen locaties en ondersteunende diensten 
In het voorjaar en de zomer zijn er, onder begeleiding van de coach strategie van W&T, zes 
‘leiderschapsbijeenkomsten’ georganiseerd. Directieteam, locatiemanagers, VPO’ers, senior DBC’ers, 
vrijwilligerscoördinator, kernpersonen uit de ondersteunende diensten en afgevaardigden van de OR 
en CCR waren hierbij aanwezig (in totaal circa 40 deelnemers). Elke bijeenkomst had een eigen thema. 
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Respectievelijk: Elkaar opnieuw leren kennen / verkennen van de ‘Stip op de horizon’; 
Persoonsgerichte zorg; Rol van de locatiemanager en de VPO’er; Rol van de ondersteunende diensten; 
Toekomst: visie & waarden van Vivantes; Visie & kaderbrief bespreken en startsein voor de 
jaarplannen. Deze bijeenkomsten brachten verbinding: mensen leren elkaar beter kennen en begrijpen 
elkaars perspectieven beter. Hierdoor is het contact tussen ondersteunende diensten en locaties 
onderling verbeterd.  
◘ Missie, visie en meerjarenstrategie in ontwikkeling  
De leiderschapsbijeenkomsten hebben een vruchtbare voedingsbodem opgeleverd om samen verder 
te werken aan een toekomstbestendige organisatie. In de leiderschapsbijeenkomsten is samen 
gewerkt aan een nieuwe missie, visie, kernwaarden en kwaliteiten voor Vivantes. In 2019 worden deze 
elementen definitief vastgesteld.  
Onder begeleiding van een externe partij heeft het directieteam in het laatste kwartaal voorts gewerkt 
aan een nieuwe meerjarenstrategie. In de eerste helft van 2019 zal deze verder worden gecompleteerd 
en afgerond.  
◘ Gesprekken met DT, MT, kwaliteitsmedewerkers en VPO’ers gericht op vergroten (persoonlijk) 
leiderschap 
De coaches van W&T hebben in 2018 regelmatig formele en informele (coach)gesprekken gevoerd met 
DT-leden, locatiemanagers, VPO’ers en kwaliteitsmedewerkers. De strategisch coach heeft meerdere 
DT-, MT- en DT/MT bijeenkomsten begeleid. Daarin stond centraal: reflectie op de situatie van de 
organisatie, bewustwording van de eigen bijdrage aan het in stand houden van de huidige situatie én 
inzicht in wat mensen zelf kunnen bijdrage aan een positieve verandering. Maandelijks vond het 
‘voortgangsoverleg’ plaats met de bestuurder, directie en beide coaches. De bestuurder en coach 
strategie spraken elkaar tweewekelijks en verder naar behoefte.  
◘ Locatiemanagement op orde 
In 2018 zijn drie nieuwe locatiemanagers geworven. Sinds de zomer zijn er acht locatiemanagers, eind 
november startte de negende locatiemanager. Dat betekent dat alle locaties een eigen locatiemanager 
hebben. Er is aandacht voor de werkdruk van de locatiemanagers. 
◘ Kwaliteits- en bedrijfsvoeringsgesprekken 
In de zomer van 2018 is gestart met de maandelijkse kwaliteits- en bedrijfsvoeringsgesprekken met de 
locatiemanagers en hun VPO’ers. Deze gesprekken geven de locatiemanagers een houvast en worden 
ook gebruikt om informatie met elkaar te delen en bespreken. De bedrijfsvoeringsgesprekken worden 
gevoerd door de directeur zorg & innovatie, de controller en de aan de locatie toegewezen HR. De 
controller en HR adviseur verzamelen ter voorbereiding de benodigde informatie.  
◘ Gesprekken op locaties en met de externe behandeldienst 
De Raad van bestuur en directie zijn in 2018 regelmatig aangeschoven bij teamoverleggen op de 
locaties en voeren in een open en constructieve sfeer gesprekken met medewerkers over goede zorg 
en wat daarvoor van eenieder kan en mag worden verwacht. Vanaf 2019 loopt de bestuurder ook 
regelmatig mee in de zorg. De directeur zorg & innovatie neemt vanaf 2018 verder maandelijks deel 
aan het overleg van de verpleegkundigen ouderenzorg. Voorts heeft op regelmatige basis overleg 
plaats gevonden tussen Raad van bestuur en de (extern ingehuurde) behandeldienst Novicare over 
diverse aspecten van de onderlinge samenwerking, naast het regulier overleg tussen Raad van bestuur 
en specialisten ouderengeneeskunde. 
◘ Rol en positie van de intern organen en Raad van Toezicht (RvT) 
De RvT heeft een goede samenwerking met de bestuurder, waarbij de RvT ook haar zelfstandige en 
kritische rol vervult. De RvT heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van 
Bestuur met advies terzijde e.e.a. in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van Vivantes. 
Beide raden werken volgens de Zorgbrede Governance Code. In de tweede helft van 2018  zijn de 
statuten en reglementen geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe governancecode die is 
opgesteld en goedgekeurd door de Brancheorganisaties Zorg.  
Elk kwartaal is er afstemming tussen de bestuurder en de voorzitters van de RvT, OR en CCR. De Raad 
van Bestuur heeft verder frequent overleg met de Centrale Cliëntenraad en OR. Elke locatie van 
Vivantes beschikt daarnaast over een eigen lokale cliëntenraad. De directie schuift op gezette tijden 
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aan bij het overleg tussen deze lokale raden en locatiemanagers. OR, CCR en locatiemanagement 
ontvangen de vastgestelde verslagen van de besprekingen tussen Raad van Bestuur en directieteam 
en hebben o.a. hierdoor inzicht in (voor)genomen besluiten en acties op dit niveau. Zowel de CCR als 
de OR zijn tevreden over de samenwerking met de bestuurder: ze worden goed geïnformeerd, tijdig 
betrokken en hun signalen worden opgepikt.  De medezeggenschap is in samenhang met alle andere 
ontwikkelingen in de zorg ook aan verandering onderhevig  Beide gremia hebben oog hiervoor en 
volgen  opleidingen. De CCR heeft eind 2018 een nieuwe voorzitter geworven en een aantal nieuwe 
leden.  
 
Waar staan we eind 2018? 
Het leiderschap binnen Vivantes is nog in ontwikkeling. Inmiddels heeft elke locatie een eigen 
locatiemanager en eigen VPO’er(s). De locatiemanagers beginnen meer één groep te worden, die 
richting DT en de ondersteunende diensten kenbaar begint te maken wat van hen verwacht kan 
worden en wat zij verwacht van anderen. Net als de medewerkers zien zij dat de staf de intentie heeft 
om ondersteunend te zijn voor zorgteams, maar dat lukt nog  niet op alle onderwerpen even goed. In 
december is de directeur bedrijfsvoering a.i. gestart. 
Het team en de medewerkers worden verder bijgestaan door de VPO en de wijkverpleegkundigen 
(voor de thuiszorg) waar het betreft de kwaliteit van de zorg en de activiteiten op het gebied van 
welzijn. De VPO ’s zijn geschoold in het kwaliteitskader en coachen van het team op de uitvoering 
hiervan. Samen met de locatiemanager en de wijkverpleegkundigen zijn zij degenen die het team 
aanzetten tot reflectie en leren om zodoende de kwaliteit te verbeteren. Tussen Raad van Bestuur, 
directieteam, management en andere disciplines vindt veelvuldig overleg plaats over plannen, beleid, 
projecten, processen en systemen. Er is veel veranderbereidheid, tegelijkertijd moet er veel gebeuren, 
goede communicatie en afstemming hierover vraagt continue aandacht. Het lukt soms nog 
onvoldoende om de koers die centraal is uitgezet te verbinden met de dag dagelijkse ontwikkelingen 
die plaats (moeten) vinden op de werkvloer. En de teams hierin te begeleiden, faciliteren en te 
versterken. Met als doel dat het verander- en innovatievermogen uiteindelijk vanuit de teams zelf gaat 
komen en minder vanuit de leiding. Dit proces is in ontwikkeling en vordert.  

3.2. Personeelssamenstelling 

In paragraaf 2.2 is reeds uitgebreid gereflecteerd op (de knelpunten in) de samenstelling van ons 
personeelsbestand, de deskundigheid(sbevordering) van onze medewerkers en de activiteiten die in 
dat verband zijn uitgezet. Cruciaal is dat de deskundigheid van onze medewerkers zich mee ontwikkelt 
met de ontwikkelingen in de zorgvraag en dat Vivantes uiterlijk in 2020 beschikt over voldoende 
gekwalificeerde medewerkers. In 2018, maar ook in de jaren daarna, hebben we gefocust en blijven 
we focussen op scholen en opleiden, het aantrekken van nieuw personeel, veel aandacht voor het 
behoud van en doorstroming van bestaand personeel, en het zorgvuldig laten afvloeien van personeel 
waarvoor er een overcapaciteit bestaat. Al onze aandacht was en is verder gericht op het evenwicht 
tussen de draagkracht van het team en de zorgvraag van onze cliënten, vanuit een goede organisatie 
van onze zorg en met meer regie van medewerkers op de hiermee samenhangende 
planningsprocessen. Meer rust in het rooster leidt tot dezelfde gezichten, dus meer kennis van 
bewoner en beter inspelen op wensen en behoeften. De verandering in de mix van medewerkers leidt 
tot verhoging van deskundigheid van de teams; binnen de teams kan er daardoor veel meer focus 
komen te liggen op het cyclisch en ontwikkelingsgericht  werken aan de verbetering van de kwaliteit 
en dienstverlening.  
De locatiemanagers hebben hierin een belangrijke rol; in 2018 was er veel aandacht voor optimale 
ondersteuning van deze functionarissen, waarin ook goed is gekeken naar de rollen van HR en 
Financiën, good practices elders in de organisatie, de juiste informatievoorziening en centrale regie op 
het mobiliteitsvraagstuk.  
Op de locaties dient dus weer een goede balans te komen in de aanwezige kwalificatieniveaus, in 
aansluiting op de zzp-mix van cliënten. We zullen de extra middelen die vanaf 2019 beschikbaar komen 
via het kwaliteitsbudget gaan gebruiken om deze beweging mede vorm te geven.  
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In aanvulling op het voorgaande kunnen nog de volgende zaken worden vermeld met betrekking tot 
de ontwikkelingen in ons personeel in samenhang met het verlenen van kwalitatief verantwoorde 
verpleeghuiszorg: 

 een actueel overzicht van onze personeelssamenstelling is terug te vinden op onze website. Zie 
hiervoor: https://www.vivantes.nl/over-vivantes/kwaliteit-innovatie/personeelsbestand;  

 in elke locatie zijn minimaal twee zorgverleners aanwezig tijdens intensieve zorgmomenten. 
Voorts heeft elke locatie dagelijks dagbestedingscoaches ter beschikking die zorgen voor 
gezelligheid, activiteiten in de huiskamers en gemeenschappelijke ruimten, en zo mede vorm 
geven aan een zinvolle dag-invulling voor onze cliënten. Zij worden daarin bijgestaan door 
vrijwilligers en mantelzorgers. Tevens hebben zij een belangrijke taak op het gebied van nabijheid. 
Het toezicht in de avond en nacht is ook geborgd, in elke locatie zijn er voldoende medewerkers 
aanwezig tijdens deze dagdelen om de benodigde aandacht en nabijheid te bieden; 

 door alle veranderingen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg: 
mantelzorgers, familieleden, andere bekenden uit het sociale netwerk en vrijwilligers. Al die 
informele zorg en ondersteuning is essentieel voor de kwaliteit van leven van mensen. Onze 
professionals zullen daarbij moeten aansluiten; een gelijkwaardig samenspel tussen formele en 
informele zorg dient uitgangspunt te zijn. Belangrijk hierin is dat onze interne organisatie dit 
faciliteert. In 2018 is er veel aandacht besteed aan de samenwerking met onze vrijwilligers. 
Daartoe is een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. 

 op alle locaties zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week één of meerdere BIG geregistreerde 
verpleegkundigen aanwezig op de locatie, of deze kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Met 
onze behandeldienst Novicare zijn afspraken gemaakt over de 24/7 
bereikbaarheid/beschikbaarheid, uiteraard naast de reguliere aanwezigheid van de professionals 
van Novicare op de locaties. Onze medewerkers zijn daar waar vereist bevoegd en bekwaam. 
Jaarlijks vinden BIG scholingen plaats. 

 Vivantes neemt deel aan het in het najaar van 2017 gestarte project DEDICATED (Desired Dementia 
Care Towards End of Life). Dit door Zonmw gesubsidieerde onderzoeksproject heeft als 
voornaamste doel de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van mensen met dementie, thuis 
(met thuiszorg) en in het verpleeghuis, te verbeteren. Het project richt zich enerzijds op 
competentievergroting van verpleegkundigen en verzorgenden op het gebied van de palliatieve 
zorg, inclusief communicatie in de laatste levensfase (deelproject 1) en anderzijds op de 
samenwerking tussen verschillende disciplines en de continuïteit van de palliatieve zorg 
(deelproject 2). Het project loopt 4 jaar, en is een samenwerkingsverband van een groot aantal 
partijen, waaronder Zuyd hogeschool, het Netwerk Hulp bij Dementie, de Academische 
Werkplaats Ouderenzorg, Envida en Zuyderland. 

3.3. Gebruik van hulpbronnen 

Een aantal jaren geleden heeft Vivantes ervoor gekozen de waardestrategie ‘operational excellence’ 
door te voeren. De nadruk lag daarin op standaardisatie en kostenefficiëntie. Andere elementen van 
operationele excellentie zijn echter niet of nauwelijks tot uitdrukking gekomen. Vanuit de 
ondersteunende diensten zijn daarom veel activiteiten gericht geweest op het financieel gezond 
hebben en houden van de organisatie. We zijn hierbij wel eens de individuele vraag van onze bewoner 
uit het oog verloren. De ondersteuning bij Vivantes is daarbij hoofdzakelijk georganiseerd vanuit 
centrale controle en veel te weinig vanuit centrale regie. Bij centrale regie zou alle gebundelde kennis 
en kunde van de ondersteuning ingezet worden om het primaire proces ‘lean’ te ondersteunen en te 
ontzorgen. Dit vereist een andere focus (niet op de eigen afdeling maar op het primaire proces) maar 
ook een andere instelling/attitude. 
Onze systemen zijn verder nog onvoldoende gericht op het ondersteunen van management en 
medewerkers. Zo voorzien de systemen niet in de juiste management informatie op het juiste 
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moment. Er zijn wel veel gegevens, maar er is geen structuur op basis van kritische bedrijfsprocessen 
waarop gestuurd wordt.  
Het vastgoed van Vivantes is goed onderhouden. Upgrading is echter nodig om beter te voldoen aan 
de uitgangspunten voor persoonsgerichte zorg maar ook aan de leef- en werkomstandigheden van 
onze bewoners en personeel. Dat geldt eveneens voor de omslag ‘van verzorgingshuis naar 
verpleeghuis’ die gaat plaatsvinden (groei aantal cliënten met behandelindicatie). 
 
Activiteiten  
◘ Herontwikkeling ondersteunende diensten 
In aansluiting op de veranderde bedrijfsstrategie, waarin klantintimiteit als waardestrategie de 
boventoon voert, hebben we in 2018 de keuze gemaakt om in de bedrijfsvoering  de nadruk te 
verleggen van operationele excellentie naar ‘customer intimacy’. Hierbij wordt ondersteuning in 
samenspraak met de professionals afgestemd op de klantbehoefte. Om persoonsgerichte zorg te 
bieden dient de zorg in te kunnen spelen op de wensen van de bewoners. Dat betekent dat ook de 
bedrijfsvoering (ondersteunende diensten) vanuit de vraag georganiseerd dient te worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin 2018 is besloten om een extern bureau in te schakelen voor een uitgebreid traject met de 
ondersteunde diensten. In een aantal bijeenkomsten is gewerkt aan een visie van de ondersteunende 
diensten, hebben de afzonderlijke afdelingen hun toegevoegde waarde voor het primaire proces 
benoemd en zijn projecten benoemd die nu prioriteit hebben voor het primaire proces. Dit heeft 
geresulteerd in een plan waarbij  verbeterprojecten zijn benoemd en geprioriteerd, inclusief 
bijbehorende planning (‘roadmap’). Doelstelling hiervan is het primaire proces maximaal – binnen de 
gestelde kaders - te ontzorgen. Dit gaat uiteindelijk ook leiden tot het verschuiven van taken en 
verantwoordelijkheden binnen de ondersteunende afdelingen maar ook tussen de locaties en de 
ondersteunende afdelingen. Door middel van project- en programmamanagement worden de 
projecten voldoende gefaciliteerd en wordt de samenhang tussen de verschillende projecten 
vormgegeven en bewaakt. De projecten worden geleid vanuit een aparte stuurgroep. De meeste 
projecten zijn gestart in 2018, de resultaten worden pas in 2019 en 2020 zichtbaar.  
◘ Planning en control 
Eén keer per vijf jaar wordt het strategisch beleidsplan vastgesteld; in de tweede helft van 2018 is 
gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw strategisch meerjarenperspectief. In 2019 wordt dit 
beleidsplan vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van het strategisch beleidsplan een kaderbrief en 
begroting opgesteld. De raad van bestuur stelt de kaderbrief en de begroting met inachtneming van 
de geldende inspraakprocedures vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.  
Gedurende het jaar vindt bewaking van de uitvoering van de kaderbrief en begroting plaats door 
middel van rapportages. Maandelijks worden exploitatie, productie, ziekteverzuim en personeelsinzet 
in beeld gebracht. Eén keer per kwartaal wordt een uitgebreide kwartaalrapportage gemaakt, voorzien 
van een jaarprognose van de exploitatie, liquiditeitsontwikkelingen en diverse ratio’s. 
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In 2018 heeft de afdeling Financiën een nieuw dashboard ontwikkeld waardoor financiële informatie 
voor locatiemanagers makkelijker inzichtelijk is. In 2019 zal dit dashboard verder worden verbeterd, in 
aansluiting op de behoefte van het management. De begroting 2019 is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de locaties. Verbeteringen voor begrotingsproces 2020 zijn al bekend.  
Locaties hebben in 2018 hun eigen jaarplannen 2019 gemaakt, op basis van de kaderbrief. Zij hebben 
hun jaarplannen geformuleerd in een pitch, waar het directieteam en het MT-zorg feedback op hebben 
gegeven. De meeste locatiemanagers betrokken hun medewerkers om tot hun jaarplan/pitch te 
komen. Dit proces werd begeleid door de coach strategie.  
◘ Vastgoed 
De kwaliteit en uitstraling van ons vastgoed evenals de mate van gastvrijheid waarmee wij onze 
cliënten bedienen, hebben een belangrijke invloed in de keuze van de potentiele cliënt voor een 
(Vivantes) locatie. Vivantes heeft ingezet op de realisatie van ‘hybride woonomgevingen’ met 
intramurale zorg in de woonzorgcentra en verzorgd wonen in de appartementencomplexen die in of 
direct naast de woonzorgcentra zijn gesitueerd. Dit laatste gaat gepaard met intensivering van de 
samenwerking met woningcorporaties. Daar waar vraag/aanbodanalyse en locatie gebonden 
kenmerken dit ondersteunen is binnen de intramurale locaties gefaseerd ingezet op het leveren van 
(meer) zware zorg; niet elke locatie is echter geschikt voor elk type cliënt (of elke doelgroep). In 2017 
is voor elke locatie een vastgoed rapport opgesteld dat een oordeel geeft over de stand van het 
onderhoud en de mogelijke aanpassingen voor het huisvesten van meer bewoners met een hoge 
zorgvraag. In 2018 is geanalyseerd welke investeringen hiervoor noodzakelijk zijn. Op basis hiervan zal 
in 2019 het vastgoedbeleid verder worden aangescherpt, waarbij de nieuwe visie op de doelgroep PG 
en de in- en exclusiecriteria mede als uitgangspunt zullen dienen. 

3.4. Gebruik van informatie 

Wij willen dat cliënten die zorg ontvangen en medewerkers die zorg verlenen altijd kunnen rekenen 
op informatie die betrouwbaar is en die ze op dat moment nodig hebben. We zien dat er een verschil 
is tussen (stuur)informatie ten behoeve van cliënten, zorgmedewerkers en management. We 
accepteren ook dat er maatwerk nodig is omdat er in het kader van persoonsgerichte zorg sprake is 
van eigen doelen van een cliënt. Voor goede zorg is een betrouwbare informatievoorziening 
onmisbaar. Door de vele veranderingen zoals aangescherpte regelgeving, marktwerking, toegenomen 
digitalisering en groeiende behoefte aan efficiëntie is de informatievoorziening in de zorgsector een 
steeds belangrijker aandachtsgebied. Effectief management van data leidt tot waardevolle informatie 
en uiteindelijk tot inzichten die nodig zijn voor veel besluitvormingsprocessen op alle niveaus binnen 
de organisatie. 
In 2018, maar ook in de jaren daarna, waren en zijn onze inspanningen erop gericht om de 
informatievoorziening zodanig te verbeteren dat werkprocessen worden ondersteund met juiste en 
samenhangende informatie, bijvoorbeeld door rapportage en analyses mogelijk te maken op basis van 
geaggregeerde informatie uit de gebruikte informatiesystemen. Om tot juiste inzichten te komen kan 
de informatie uit het ECD c.q. het ZorgInformatieSysteem gecombineerd worden met de medewerker- 
en salarisadministratie, met geplande afspraken en geroosterde uren en met financiële informatie 
zoals budget en realisatie etc. In het kader van het in paragraaf 3.3 benoemde proces rondom 
herontwikkeling van de ondersteunende diensten zijn in 2018 enkele projecten opgestart die zich 
mede op het voorgaande richten, bijvoorbeeld: ECD (waarbij het ECD wordt ingericht op betere 
facilitering van het zorgproces inclusief methodisch werken), Efficiënte inrichting van het proces van 
bestellen tot en met betalen, Digitale indiensttreding en Identity Management (gericht op verbetering 
van processen binnen de organisatie die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers 
en resources, inclusief de autorisatie van de gebruikers in applicaties en systemen). In 2019 worden 
hiervan resultaten zichtbaar. Op een aantal thema’s zijn KPI’s5 ontwikkeld ten aanzien van kwaliteit en 
gebruik ECD: Decubitus, Doelgericht rapporteren, Levensdomeinen, Reanimatie en Risicosignalering.  
In 2019 wordt hierop maandelijks gerapporteerd. 

                                                
5 Kritische Prestatie Indicatoren 



 
 

Kwaliteitsverslag Vivantes 2018  27 

 

 
Informatie met betrekking tot ervaringen van bewoners vormen een belangrijk instrument om tot 
verbetering van onze kwaliteit te komen. Deze informatie wordt enerzijds verzameld via de NPS-
scores, anderzijds via het meten van cliëntervaringen waarin de subjectief ervaren bijdrage van de 
organisatie aan de kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat. Voor 2018 heeft dit geleid tot de 
volgende aanpak en uitkomsten.  
◘ NPS-scores 
Eind 2018 heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in drie organisaties, te weten 
Meander Zorggroep, Zuyderland en Vivantes, de Net Promotor Score (NPS) afgenomen. De NPS is 
afgenomen bij bewoners en bij naasten (zowel van PG als van somatiek bewoners). In bijlage 1 wordt 
een overzicht gegeven van de scores van Vivantes. Tevens worden de resultaten vergeleken met de 
resultaten op Zorgkaart Nederland, die een soortgelijke vraag als de NPS stelt 
◘ Meting kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief 
Eind 2018 heeft Vivantes deelgenomen aan een project van de Academische Werkplaats Ouderenzorg 
om kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief via driehoeksgesprekken te meten (met cliënt, familielid 
en medewerker). De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een meetinstrument om de 
kwaliteit van ervaren verpleeghuiszorg en dienstverlening te meten vanuit het bewonersperspectief. 
Enerzijds moet dit meetinstrument inzichten en gegevens genereren waarmee zorgprofessionals, 
bewoners en diens naaste(n) op individueel niveau het individuele zorgproces in kunnen richten. 
Anderzijds moet dit meetinstrument informatie genereren waarmee zorgorganisaties zicht krijgen op 
de kwaliteit van zorg binnen hun organisatie en deze kunnen benutten voor interne 
kwaliteitsverbetering. Ambitie is om af te stappen van de standaard vragenlijsten en meer ruimte 
geven aan de bewoner, diens naaste(n) en diens zorgverleners om aan te geven wat zij belangrijk 
vinden en wat juist goed en minder goed gaat. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de methodiek 
‘Ruimte voor Zorg (RvZ)’, bestaande uit een training en het uitvoeren van gesprekken met bewoners, 
familieleden en zorgverleners. Het doel van de meting ervaren kwaliteit 2018 was om de ervaren 
kwaliteit van de verpleeghuiszorg te meten vanuit het bewonersperspectief met de RvZ methodiek en 
deze methodiek samen door te ontwikkelen. Het project wordt begeleid door een stuurgroep met 
vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland, LOC, V&VN, de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg en Jeugd, CZ, en de AWO-ZL partners. 
Vivantes heeft deelgenomen met de locatie La Famille. Door allerlei omstandigheden hebben er helaas 
veel minder gesprekken in La Famille plaatsgevonden dan vooraf ingepland. Het gevolg daarvan is 
geweest dat er te weinig gegevens voorhanden waren om een betrouwbaar inzicht te geven in de 
kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief. In 2019 zal evaluatie van dit instrument plaatsvinden.  
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Bijlage 1 NPS-scores Vivantes – Resultaten meting eind 2018 

 
1. Introductie 

Eind 2018 heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in drie organisaties, te weten 
Meander Zorggroep, Zuyderland en Vivantes, de Net Promotor Score (NPS) afgenomen. De NPS is 
afgenomen bij bewoners en bij naasten (zowel van PG als van somatiek bewoners). In deze bijlage 
wordt een overzicht gegeven van de scores van Vivantes. Tevens worden de resultaten vergeleken met 
de resultaten op Zorgkaart Nederland, die een soortgelijke vraag als de NPS stelt.  
 

2. Achtergrondinformatie Net Promotor Score (NPS) 
De Net Promotor Score (NPS) is een meting die wordt gebruikt om loyaliteit/klanttevredenheid te 
meten. De NPS kan worden gemeten door aanwezigen één vraag voor te leggen op een schaal van 0 
tot 10: Hoe waarschijnlijk is het dat u ons zult aanbevelen aan vrienden of familie? De onderzoekers 
zijn op een willekeurige dag naar één locatie geweest en hebben aan de bewoners de volgende vraag 
gesteld6: 

Zou u dit verpleeghuis bij uw vrienden en familie aanbevelen? 
 

                      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer   
waarschijnlijk  
niet 

 
 

     
Zeer  
waarschijnlijk  

wel 

 

 

 

De resultaten worden als volgt verwerkt. De scores worden verdeeld in drie groepen: Promoters (P): 
respondenten die een score 9 of 10 hebben gegeven; Neutrals (N): respondenten die een score 7 of 8 
hebben gegeven; Criticasters (C): respondenten die een score 0 t/m 6 hebben gegeven. 
 
De score wordt als volgt berekend: NPS = % promoters - % criticasters 

 

                                                
6 Bij Meander en Zuyderland zijn aanwezige naasten in de locatie bevraagd en daarnaast zijn er brievenbussen geplaatst 
waarin de naasten een ingevuld NPS-formulier konden deponeren. Bij Vivantes zijn de naasten die hadden aangegeven 
interesse te hebben in deelname, gebeld om de NPS af te nemen 
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Interpretatie: De vuistregel is dat een positieve NPSscore tevredenheid weergeeft en een negatieve 
NPSscore ontevredenheid; echter dit is sectorafhankelijk. Het is daarom ook belangrijk om scores uit 
dezelfde sector naast elkaar te leggen. 
 
Tevens dient er rekening te worden gehouden met het volgende: 

 De NPS-meting in dit document is een momentopname.  

 Er is discussie over de betrouwbaarheid van de afname van de NPS bij bewoners die cognitieve 
achteruitgang vertonen 

 Als het aantal respondenten relatief laag is, kan dit resulteren in minder betrouwbare resultaten. 
De NPS-score in dit document wordt weergegeven voor de totale groep en voor de groepen ‘bewoners’ 
en ‘naasten’ afzonderlijk. 
 

3. Resultaten NPS-scores Vivantes 2018 
In de tabellen en grafieken hierna worden de resultaten weergegeven van de meting die in december 
2018 heeft plaatsgevonden. 
 
Scores totale groep 

 

 

 

De gemiddelde score voor Vivantes is 10. La Famille en Bloemenhof scoren het laagste, Franciscus 
scoort het hoogste. 

 

Respons NPS - totale groep

bewoners naasten totaal Totaal P N C

Aelserhof 14 13 27 26 33% 59% 7%

Urmonderhof 16 15 31 13 26% 61% 13%

Moutheuvel 35 30 65 5 23% 58% 18%

La Famille 11 15 26 -12 15% 58% 27%

Olympiastaete 8 8 16 0 13% 75% 13%

Oud Geleen 27 15 42 21 24% 74% 2%

Bloemenhof 21 16 37 -11 16% 57% 27%

Bunderhof 17 0 17 18 24% 71% 6%

Franciscus 15 1 16 50 50% 50% 0%

Vivantes 164 113 276 10 24% 62% 14%
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Scores per groep 

 

 

Enkele conclusies: 

 bewoners scoren meestal hoger dan naasten (locaties: Aelserhof, Moutheuvel, La Famille, 
Olympiastaete, Bloemenhof). In Urmonderhof en Oud Geleen daarentegen scoren naasten hoger 
dan bewoners; 

 grote verschillen tussen scores bewoners en naasten op de locaties Moutheuvel, La Famille, 
Olympiastaete en Bloemenhof. Bewoners scoren hier (licht) positief, naasten scoren negatief. 

 
4. Vergelijking met Benchmark Zorg van Actiz 2013 - 2016 

Teneinde een indruk te krijgen van de NPS-scores in de sector zijn in de grafiek hierna de resultaten 
uit de Benchmark Zorg 2016 van Actiz weergegeven: 

NPS - bewoners NPS - naasten

NPS P N C NPS P N C

Aelserhof 36 36% 64% 0% 15 31% 54% 15%

Urmonderhof 6 31% 44% 25% 20 20% 80% 0%

Moutheuvel 26 31% 63% 6% -20 13% 53% 33%

La Famille 0 18% 64% 18% -20 13% 53% 33%

Olympiastaete 13 25% 63% 13% -13 0% 88% 13%

Oud Geleen 15 15% 85% 0% 33 40% 53% 7%

Bloemenhof 10 24% 62% 14% -38 6% 50% 44%

Bunderhof 18 24% 71% 6% respons te gering

Franciscus 53 53% 47% 0% respons te gering
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Moutheuvel La Famille
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Oud Geleen Bloemenhof Bunderhof Franciscus

NPS - bewoners 36 6 26 0 13 15 10 18 53
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Bij vergelijking van deze benchmark met de meting die bij Vivantes heeft plaatsgevonden is het 
volgende relevant: 

 in de benchmark zijn vertegenwoordigers van PG-bewoners bevraagd; de AWO heeft naasten van 
de gehele groep intramurale bewoners bevraagd; 

 de AWO heeft wat betreft bewoners geen onderscheid gemaakt in PG en overig, er zijn immers 
cliënten uit de gehele groep intramurale bewoners bevraagd. 

 
Enkele constateringen na vergelijking van de benchmark met de meting binnen Vivantes: 

 ook in de benchmark zien we dat vertegenwoordigers kritischer zijn dan cliënten zelf, gezien de 
NPS 2016 van 22 tegenover de score van 36 in de VV en ZT. Binnen Vivantes liggen de bandbreedtes 
voor de scores van bewoners tussen 0 en 53, voor naasten ligt dit tussen -38 en 33; 

 de percentages promotors in de benchmarkronde van 20167 bedragen resp. 46% (cliënten VV), 
36% (vertegenwoordigers PG) en 45% (ZT). Voor Vivantes variëren deze percentages voor 
bewoners tussen de 15% (Oud Geleen) en 53% (Franciscus), en voor naasten tussen de 0% 
(Olympiastaete) en 40% (Oud Geleen). 

 
In de benchmark van Actiz wordt over de NPS nog het volgende aangegeven: De NPS zegt uiteraard 
niet alles. Als een cliënt zegt dat hij de zorgorganisatie aan een ander zou aanbevelen, wil dat nog niet 
zeggen dat hij dat daadwerkelijk doet. En mond –op-mond reclame is belangrijk maar soms valt er in 
de zorg niet zoveel te kiezen, of wordt de keuze veel meer bepaald door nabijheid of andere 
overwegingen. Toch zijn de cijfers interessant omdat we de NPS al een aantal jaren hebben gemonitord. 
Want veel factoren die van invloed kunnen zijn (“Nederlanders geven niet zo snel een 9 of een 10” of 
“cliënten zitten toch in afhankelijke relatie”), blijven over de jaren heen gelijk. 
 

5. Resultaten Zorgkaart Nederland 
De AWO heeft in haar rapportages tevens de cijfers van Zorgkaart Nederland opgenomen. Deze zijn 
hierna vermeld, daarbij zijn ter vergelijking tevens cijfers uit de “Eindrapportage waarderingen binnen 
de verpleeghuiszorg 2015-2018” van ZorgkaartNederland opgenomen. 
 
Gemiddelde waardering 
Deze cijfers laten het volgende beeld zien: 
 

                                                
7 Cijfers zijn niet opgenomen in bovenstaande grafiek 
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De eindrapportage van ZorgkaartNederland laat het volgende beeld zien m.b.t. de gemiddelde 
waardering door bewoners en mantelzorgers in Nederland: 
 

 
 
Bewoners en mantelzorgers geven verpleeg- en verzorgingshuizen op ZorgkaartNederland een 
gemiddeld cijfer op basis van zes onderdelen. Over de jaren 2015 tot en met 2018 beoordelen zij 
verpleeg- en verzorgingshuizen gemiddeld met een 7,89. Door de jaren heen verschilt dit cijfer weinig, 
maar stijgt heel licht. Bewoners en mantelzorgers waarderen hun situatie over het algemeen positief 
en dat zien we aan het hogere gemiddelde cijfer in 2018 (7,94).  
In 2017 scoorden de meeste zorgorganisaties in Zuid-Limburg gemiddeld boven de 8. De gemiddelde 
waardering binnen Vivantes in 2018 schommelt rond de 8, met Urmonderhof als hoogste met een 
score van 8,2 en Aelserhof als laagste met een score van 7,4. Dit laatste is opvallend aangezien de NPS-

Zorgkaart NL

Aanbevelen Gem. waardering Respons Zorgkaart Nederland

2018 2017 2016 2014 2013 2012 2010 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2010

Aelserhof 87% 7,4    7,8    7,9    8,0    7,2    n= 29 8 16 1 5

Urmonderhof 87% 8,2    7,6    7,6    6,8    n= 20 15 20 5

Moutheuvel 91% 7,6    7,6    7,4    8,0    9,3    6,4    n= 37 16 27 1 1 7

La Famille 92% 7,7    8,0    7,6    n= 28 5 15

Olympiastaete 7,7    6,5    8,4    7,8    n= 21 2 2 9

Oud Geleen 95% 8,0    7,6    7,6    6,9    n= 37 19 28 4

Bloemenhof 93% 7,8    7,7    7,9    6,6    n= 23 13 22 7

Bunderhof 84% 7,6    8,3    7,0    6,5    n= 37 11 25 11

Franciscus 98% 8,0    8,6    8,0    7,7    n= 55 22 12 8

Vivantes n= 287 111 167 1 1 1 56



 
 

Kwaliteitsverslag Vivantes 2018  33 

 

meting een beter resultaat laat zien. Zes locaties van Vivantes scoren in 2018 lager dan het landelijk 
gemiddelde. 
 
Aanbevelingsvraag 
Belangrijke kanttekening hierbij is dat Zorgkaart Nederland de vraag stelt “Zou u deze locatie 
aanbevelen aan vrienden en familie?” en deze vraag alleen met ‘JA’ of ‘NEE’ beantwoord kan worden. 
Dit wijkt dus af van de vraagstelling in de NPS-score. De eindrapportage van ZorgkaartNederland laat 
hierin het volgende beeld zien voor Nederland: 
 
 

 

Over een periode van vier jaar beveelt 92 procent van de bewoners en mantelzorgers het verpleeg- of 
verzorgingshuis aan. Dit hoge percentage verandert door de jaren haast niet. Echter blijft er een groep 
bewoners en mantelzorgers die minder tevreden is over de zorg die zij krijgt. 
 
Scores Vivantes op de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland: 
 

 
 
Binnen Vivantes scoort Franciscus op de aanbevelingsvraag het hoogste met 98%. Vier locaties scoren 
lager dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is verder dat La Famille en Bloemenhof hier een stuk 
beter scoren dan op de NPS-score die door de AWO in december is uitgevoerd. 
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Bijlage 2 Lijst van gebruikte afkortingen 

 

 ADL: algemene dagelijkse levensverrichtingen 

 AWO: Academische werkplaats ouderenzorg 

 BOPZ: Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 

 BIG: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

 CCR: Centrale Cliëntenraad 

 DT: directieteam 

 DBC: dagbestedingscoach 

 EVV: eerst verantwoordelijk verzorgende 

 ECD: elektronisch cliëntendossier 

 Fte: full-time equivalent 

 HR: Human Resources 

 IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting) 

 KTO: klant (cliënt)tevredenheidheidsonderzoek 

 KMS: kwaliteitsmanagementsysteem 

 KPI: kritische prestatie indicator 

 LPZ: landelijke prevalentiemeting zorg 

 Mdo’s: multidisciplinaire overleggen 

 MIC: melding incident cliënten 

 MIM: melding incident medewerkers 

 M&M: middelen en maatregelen 

 MT: managementteam zorg 

 MTO: medewerker tevredenheidsonderzoek 

 NPS: net promotor score 

 OR: ondernemingsraad 

 PDCA: Plan Do Check Act 

 PG: psychogeriatrie 

 RI&E: risico inventarisatie en evaluatie 

 RvB: raad van bestuur 

 TMO: transformatiemodel ouderenzorg 

 VAR: verpleegkundige adviesraad 

 VPO: verpleegkundige ouderenzorg 

 Wlz: Wet langdurige zorg 

 W&T: Waardigheid en Trots 

 ZLP: zorgleefplan 

 ZIA: Zorginnovatie Atelier 

 ZZP: zorgzwaartepakket 
 

 


