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1 Inleiding: Investeren in het thuisgevoel 
 

Een prettige leefomgeving voor cliënten en een fijne werkplek voor medewerkers. Daar 

heeft Vilente in 2017 in geïnvesteerd. Bijvoorbeeld met de bouw van nieuwe 

woonzorgcentra, waar de bewoners over ruimte, privacy en bewegingsvrijheid 

beschikken. Woonzorgcentra waar het thuisgevoel centraal staat en waar Vilente 

kleinschalige zorg biedt. Ook in de bestaande locaties hebben we, soms kleine, 

verbouwingen gedaan. Zodat nu bijna overal medewerkers samen met bewoners, 

mantelzorgers en vrijwilligers kunnen koken in een gezamenlijke buurtkamer. 

Medewerkers en vrijwilligers hebben les gekregen in het koken voor een groep en zijn 

enthousiast aan de slag gegaan. Net als in een normaal huishouden worden de 

aardappels gezamenlijk geschild en de tafel gezellig gedekt. Dat versterkt het 

thuisgevoel. 

 

Ton Poos  

Bestuurder Vilente 
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2 Thuis bij Vilente, Vilente bij u thuis  
 

Dat betekent dat Vilente welbevinden van de cliënt voorop zet. We luisteren en kijken 

naar ouderen zélf en hun mantelzorgers om te achterhalen wat zij belangrijk vinden. We 

ondersteunen hen bij hun keuzes. Als aanvullend zorg nodig is, dan organiseren we dit, 

op een manier die het best bij iemand past. 

 

Uitgangspunt is dat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Vilente 

gezamenlijk afspraken over de zorg en ondersteuning maken. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door een gezonde en servicegerichte bedrijfsvoering van Vilente. 

 

Thuis bij Vilente betekent ook dat er voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers 

een gezond (werk)klimaat is, met voldoende mogelijkheden om te ontplooien en te 

vernieuwen. 

Medewerkers zijn zelfstandig en aanspreekbaar op hun beslissingen. Daarnaast zijn zij 

betrokken, betrouwbaar, ondernemend, goed opgeleid en creatief in oplossingen. 

 

Voor de uitwerking van deze visie maakt Vilente gebruik van Planetree, zie hiervoor 

bijlage 1. De 12 componenten van Planetree zijn in 2017 vertaald in een drietal 

kernwaarden:  

 

Waardevol 

Bij Vilente ben je van betekenis; iedereen doet ertoe.  

Betekenis geven aan het leven van een ander is de kern van onze dienstverlening.  

 

Professioneel  

Vanuit ondernemerschap, daadkracht en creativiteit werkt Vilente continu aan de 

ontwikkeling van professionele zorg- en dienstverlening. 

 

Verbindend 

Met een gezamenlijke ambitie en passie voor de ouderenzorg gaat Vilente duurzame 

relaties aan om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.  

 

De kernwaarden geven richting aan gedrag. De medewerkers herkennen zich  hierin en 

willen zich hieraan conformeren. In 2018 worden de kernwaarden verder geïntroduceerd 

op alle locaties van Vilente.  

 

 

2.1 Vilente bij u thuis 

 

Vilente maakt het mogelijk om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen door op 

verschillende momenten ondersteuning te bieden die aansluiten op de vraag en wensen. 

Dit kan door deelname aan activiteiten al dan niet in een van onze ontmoetingscentra, 

door zorg en /of behandeling thuis te ontvangen of tijdelijk te verblijven op een van onze 

locaties. 

 

 

2.2 Thuis bij Vilente 

 

Vilente  biedt wonen en zorg aan cliënten met een 24 uurs zorgvraag in verband met een 

psychogeriatrische en/of somatische problematiek. De aantallen cliënten zijn uitgewerkt 

in bijlage 2. Dit wordt geboden in een  beschermde woonomgeving, veelal in 

kleinschalige woningen binnen drie gemeenten op de groene Veluwe met voldoende 

voorzieningen voor een ieder in de directe omgeving. 

Vilente beschikt over een negental woonzorgcentra in de Ede, Wageningen en Renkum: 

 De Klinkenberg in Ede; 
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 St. Barbara in Ede; 

 De Pleinen in Ede; 

 Pieter Pauw in Wageningen; 

 Overdal in Oosterbeek; 

 De Molenberg in Oosterbeek; 

 De Sonnenberg in Oosterbeek; 

 Het Beekdal in Heelsum; 

 Mooiland in Doorwerth. 

 

 

Elke locatie heeft een eigen sfeer en kenmerkende eigenschappen die uitgebreid 

beschreven staan op de website van Vilente www.vilente.nl.  

 

Het aantal woningen en doelgroep per locatie is uitgewerkt in bijlage 2. 

 

  

http://www.vilente.nl/
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3 Wie werken er bij Vilente  
 
Vilente richt zich primair op medewerkers met een zorgopleiding, daarnaast is Vilente 

actief in het opleiden van medewerkers en het bieden van ontplooiingsactiviteiten. 

 

Naast de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, is er op een woning altijd minimaal één 

professionele zorgverlener aanwezig, welke de bewoners kent. Door deze medewerker 

niet structureel te belasten met vaststaande werkzaamheden,  heeft hij/zij de tijd en de 

ruimt om de aandacht te richten op het bieden van sfeer en activiteiten welke aansluiten 

bij de belevingswereld van de cliënten. De beschikbaarheid van de professionele 

zorgverleners  is afgestemd op de momenten van de zorgvraag. 

 

Om aan de toenemende vraag naar medewerkers te voldoen, bekijkt Vilente hoe een 

grotere diversiteit in kennis en kunde geworven en ingezet kan worden. Bijvoorbeeld 

door middel van zij-instroomtrajecten, het aanstellen van medewerkers met een andere 

zorg gerelateerde opleiding en bijscholing via verkorte trajecten. Daarnaast wil Vilente  

eerder gemaakte keuzes in de personele samenstelling herijken, waarbij expliciet 

rekening gehouden wordt met de toenemende complexiteit van zorg binnen de 

woonzorgcentra en de eisen die gesteld worden in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Ook het structureel opleiden van medewerkers om aan de vraag van de cliënt te blijven 

voldoen, is een speerpunt van het personeelsbeleid. Domotica zal daar ingezet worden 

waar het bieden van zorg in nabijheid ontlast.  

 

Naast de zorgteams staat een  advies en behandelteam, welke uit diverse medici en 

paramedici bestaat, zoals een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, een 

fysiotherapeut, een diëtist  en een logopedist. Deze functionarissen zijn gespecialiseerd 

in het beantwoorden van vraagstukken die de reguliere zorghulpvragen overstijgen. Hun 

inzet werkt preventief als het gaat om de toenemende zorgbehoefte bij ouderen wat ook 

een bijdrage levert aan het verbeteren van hun welbevinden.  Het is niet de bedoeling 

om te medicaliseren, maar juist de cliënten en mantelzorgers te stimuleren zoveel 

mogelijk de eigen regie te houden.  

Het advies en behandelteam verleent diensten zowel bij de cliënten thuis als in de 

woonzorgcentra van Vilente. Bij voorkeur begint dit traject bij de cliënt thuis, waarbij de 

insteek is om zo lang mogelijk te kunnen verblijven in de eigen vertrouwde 

leefomgeving.  

Vilente hecht waarde aan het bieden van mogelijkheden aan mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Op verschillende locaties zijn er samenwerkingsverbanden met 

Krachtvaardig en de Route om de deelnemers de mogelijkheid te bieden om ervaring op 

te doen en een zinvolle dagbesteding te bieden. 

De bijlage Personeelsbezetting geeft getalsmatig overzicht van de huidige 

personeelsstromen.  
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4 Waar staan we  
 

In dit hoofdstuk zijn de 8 thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uitgewerkt in 

Waar staan we op 31 december 2017. Hierbij is gebruik gemaakt van de in het 

kwaliteitskader genoemde vereisten. Tussen de haakjes staan de betreffende clusters uit 

het Planetree-model genoemd om de samenhang tussen het kwaliteitskader en Planetree 

zichtbaar te maken. 

 

 

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Best mogelijke zorg) 

 

Vilente geeft inhoud aan Persoonsgerichte zorg en ondersteuning middels Planetree, 

welke staat uitgewerkt in bijlage 1. 

 

Vilente heeft een aantal Planetree coördinatoren die zorgdragen voor het inbedden en 

versterken van de 12 Planetree componenten in nieuwe initiatieven, de missie en 

kernwaarden van de organisatie.  

 

Iedere medewerker krijgt bij indiensttreding een introductie in Planetree .  

 

Er worden Planetree focusgroepen gehouden waarin de organisatie informatie ophaalt 

over wat bewoners, medewerkers en vrijwilligers echt willen. Deze uitkomsten worden 

verwerkt in de jaarplannen.  

 

Bij het komen wonen bij Vilente wordt voor de intake gebruik gemaakt van ‘Het goede 

gesprek’. Dit gesprek geeft antwoord op vragen als: ‘wat maakt het leven de moeite 

waard’ en ‘hoe kan je zijn wie je echt bent of wilt zijn‘. De uitkomsten van dit gesprek 

zijn de basis voor het zorgleefplan en daarmee richtinggevend voor de vormgeving van 

de dienstverlening. Op deze manier is er volop aandacht voor de fysieke, emotionele, 

geestelijke en sociale behoeften van de cliënt. 

 

Wanneer een cliënt minder goed in staat is zijn wensen aan te geven, wordt met de 

mantelzorger ‘Het goede gesprek’ gevoerd.  

 

Betrokkenheid en participatie van het sociale netwerk van cliënten om zijn/haar belangen 

te behartigen is vanzelfsprekend. Evenals de inzet van vrijwilligers. 

 

 

4.2 Wonen en Welzijn (Best mogelijke zorg en Helende omgeving) 

 

Coördinatoren Welzijn en activering zijn aangesteld ter ondersteuning van de 

medewerkers op de woningen om samen met mantelzorgers en vrijwilligers vorm te 

geven aan een zinvolle dagbesteding. Daarnaast ondersteunen zij, voor zover van 

toepassing, de centrale activiteiten op de locaties. 

 

Tijdens ‘Het goede gesprek’ komt ook de rol van mantelzorgers, familie en vrijwilligers bij 

het welbevinden van de cliënt ter sprake. Er worden afspraken gemaakt en in het 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) vastgelegd, zodat de cliënt zijn/haar leven van thuis 

zoveel als mogelijk kan voortzetten. 

 

Doordat binnen de locaties aandacht voor sfeer en aankleding van de ruimte is, ontstaat 

een gevoel van welkom en thuis. Uiteraard  is er volop aandacht en ondersteuning bij de 

persoonlijke verzorging. Cliënten zien er verzorgd uit en zijn dit ook. 

 

Vilente omarmt het kleinschalig wonen met huiskamers waar invulling gegeven wordt 

aan het wonen. Gezamenlijk de maaltijd beleven is hier een belangrijk onderdeel van.  
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4.3 Veiligheid (Best mogelijke zorg) 

 

Vilente doet continue onderzoek naar de veiligheid (o.a. de risicosignalering, Melding 

Incidenten Cliënten (MIC) en interne audits) op verschillende aspecten die de zorg aan 

haar cliënten raakt. De uitkomsten worden op individueel niveau verwerkt in het 

zorgleefplan en meegenomen in de evaluatie hiervan. Daarnaast worden de uitkomsten 

op locatie- en organisatieniveau meegenomen in nieuw te ontwikkelen beleid.  

 

ZorgkaartNederland 

Om meer waarderingen op ZorgkaartNederland te krijgen, zijn acties uitgezet om 

in het primair proces de waarderingen continue op gaan halen. Zo worden nu 

bijvoorbeeld cliënt en/of diens naasten standaard bij de uitnodiging voor een Multi 

Disciplinair Overleg geattendeerd op ZorgkaartNederland. Dit heeft geleid tot de 

volgende scores: 

Locatie 
Aantal 
waarderingen 

Gemiddelde 
waarderingscijfer 

Aantal 
cliënten van 
het totaal 
voor die 
locatie dat 
de locatie 
aanbeveelt NPS (%) 

Vilente De Klinkenberg 31 7,9 29 94% 

Vilente De Molenberg 10 7,9 9 90% 

Vilente De Pleinen 15 7,8 13 87% 

Vilente De Sonnenberg 11 7,3 7 64% 

Vilente Het Beekdal 8 7,5 6 75% 

Vilente Overdal 9 7,6 7 78% 

Vilente Pieter Pauw 18 8,0 16 89% 

Vilente St. Barbara 22 6,8 15 68% 

Vilente Thuiszorg 
gemeente Ede 8 7,6 7 88% 

Vilente Thuiszorg 
gemeente Renkum 14 8,3 14 100% 

Vilente Thuiszorg 
gemeente Wageningen 7 8,7 7 100% 

Vilente totaal 153 7,7 130 85% 
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Audit 

Bij iedere locatie van Vilente vindt jaarlijks minimaal een brede interne audit plaats op 

basis van het IGZ toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis 

kunnen wonen. In het totaal hebben in 2017 19 audits plaatsgevonden. Daarnaast zijn 2 

thematische audits uitgevoerd door auditoren van een collega instelling uit het lerend 

netwerk. Resultaten zijn met minimaal de locatiemanager besproken. Deze besluit tot 

verbeteracties en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeteracties. 

De audit bij de Sonnenberg leverden 1 hoog risico op. Dit betrof het signaleren en 

omgaan met onbegrepen gedrag. Op het geconstateerde risico zijn direct maatregelen 

getroffen.  

 

MIC-meldingen (melding incidenten clienten). 

In dit kader is het afgelopen jaar aandacht besteed aan het onderwerp “vallen”. Een pilot 

waarbij de fysiotherapeut na een valincident in samenwerking met de zorg proactief 

valrisico analyses is gaan uitvoeren, heeft plaatsgevonden. De analyses hebben geleid tot  

preventieve maatregelen om herhaling of mogelijke ernstigere valincidenten in de 

toekomst te voorkomen. De eerste resultaten geven een daling van het aantal 

valincidenten weer.  

In 2017 zijn 4112 MIC-meldingen gedaan. Een lichte afname ten opzichte van 2016. Het 

betrof met name val- en medicatie-incidenten. Mogelijk door de extra aandacht die deze 
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twee onderwerpen in 2017 gehad hebben. Bij sommige locaties is een 

toename van agressie-incidenten te zien. 

 

Klachten 

Er zijn in totaal 38 klachten ontvangen en behandeld in 2017. Een lichte toename 

ten opzichte van 2017. 24 klachten betroffen de Zorgverlening. Vilente neemt 

deze klachten serieus en heeft als doel te leren van klachten. Daarom wordt 

volgens een klachtenregeling gewerkt. 

 

Prisma-analyses 

Er zijn 10 PRISMA  analyses uitgevoerd. 5 Prisma’s betroffen een melding bij de IGZ. Het betrof hier 

een incident op het gebied van agressie, één op ondervoeding, één op niet voldoende opvolgen van 

behandelbeleid, één op vallen en één op medicatie. 

Alleen hebben geleid tot verbetermaatregelen op o.a. het opvolgen van werkinstructies en 

protocollen, de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting, opleiden van personeel en op de 

interdisciplinaire samenwerking. 

 

Zorginhoudelijke Indicatoren Basisveiligheid 

 

Medicatieveiligheid 

Verpleegkundigen met als specifiek aandachtsgebied Medicatieveiligheid  en Melding 

Incidenten Clienten hebben de uitvoering van het medicatieveiligheidsbeleid gemonitord 

en daar waar nodig de uitvoering in overeenstemming met het beleid gebracht. 

Daarnaast is in 2017 gestart met een intensivering van het trainen op 

medicatieveiligheid. Dit betreft een drie jaarlijkse cyclus van drie verschillende modules.  

 

Om tot continue monitoring en verbetering van de medicatieveiligheid te komen, is 

medicatieveiligheid een vast onderdeel van de interne audits en is gestart met een pilot 

met een medicatie-app. 

 

Decubitus  

Het instellen van aandachtsvelders Decubitus, extra scholing en aanschaf van 

hulpmiddelen, hebben de aandacht van zorgverleners voor het voorkomen van decubitus 

zichtbaar verhoogd. 

 

De prevalentie cijfers 2017 binnen Vilente zijn gebaseerd op de cijfers vanuit de LPZ. 

Vilente bevindt zich ruim onder het gemiddelde cijfer in de Nederlandse Verpleeghuizen 

(onder de vijf procent). Decubitus graad 1 en 2 komen het vaakst voor en de meeste 

wonden bestaan in een periode tussen  1 en 3 maanden. Ook zijn er cliënten aanwezig 

met een decubitus categorie van 3 en 4. In deze heeft de decubitus bijna altijd te maken 

met chronische wonden en onderliggend lijden/co morbiditeit. 

De meeste wonden komen voor op stuit/hiel en heupen. 

 

Middelen en Maatregelen 

Rond het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in het algemeen voert Vilente 

een ‘Nee, tenzij… -beleid’. Dat betekent dat het gebruik van vrijheidsbeperkende 

maatregelen moet worden gezien als laatste optie, waarbij er geen alternatieve 

interventies of strategieën meer voorhanden zijn en waarbij de risico’s van niet gebruik 

groter zijn dan de risico’s van gebruik. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen tegen te gaan hanteert Vilente een preventief beleid. 

Indien het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen toch noodzakelijk is, gebeurt dit 

met instemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger en een Specialist 
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Ouderengeneeskunde. Er wordt gekozen voor maatregelen met zo min 

mogelijk vrijheidsbeperkende effecten. Dwang wordt zoveel mogelijk voorkomen.  

De inzet van middelen en maatregelen worden periodiek geëvalueerd tijdens een 

artsenvisite en minimaal 2x per jaar tijdens een MDO. 

 

Er is in 2017 zo’n 1300 keer een middel of maatregel ingezet. Het betreft met 

name de inzet van bewegingsmelders. Gemiddeld per maand was sprake van een 

afname van het aantal middelen en maatregelen. Dit was met name zichtbaar bij 

de inzet van bedhekken. 

 

Preventie van Acute ziekenhuisopname 

In het artsenoverleg is er blijvend aandacht voor advanced care planning waarbij het 

behandelbeleid zo duidelijk en terughoudend mogelijk (als verantwoord) vastgelegd 

wordt. Hierbij wordt specifiek ook gekeken naar of de terughoudendheid nog 

verantwoord is. 

Om meer aandacht voor het voorkomen van valincidenten en om valincidenten te 

voorkomen, is een  screeningsinstrument bij opname door ontwikkeld. Daarnaast is, 

naast de bestaande analyse van MIC’s tav vallen, een pilot gestart met een extra analyse 

van valincidenten die tot ziekenhuisopname geleid hebben. 

Bij een ziekenhuisopname wordt achteraf met een geriater de opnamenoodzaak achteraf 

geevalueerd.  

 

 

4.4 Leren en werken aan kwaliteit (Gezonde organisatie) 

 

Interne audits, omgang met MIC-meldingen, meten van cliënt- en 

medewerkerstevredenheid maken deel uit van het werken volgens Planetree.  Planetree-

leden maken gebruik van elkaars ervaringen.  

 

Op basis van de clusters en componenten van Planetree zijn, in een uniform format, het 

Vilente jaarplan, de afgeleide locatieplannen en het format kwartaalrapportage zijn hierin  

opgesteld 

 

In 2017 is de Kernwaarde Professioneel uitgewerkt in elementen die het 

(organisatie)leren moeten gaan stimuleren. Drie voorbeelden daarvan zijn: 

- Ik (cliënt)  mag rekenen op deskundige zorg en behandeling volgens de nieuwste 

standaard; 

- Ik (medewerker) maak vakgerelateerde richtlijnen eigen en vertaal dit naar 

deskundige zorg en behandeling; 

- Als organisatie zijn we kritisch op ons eigen functioneren en verbeteren we onszelf 

vanuit een gezond leerklimaat; 

 

Er is gewerkt aan training via e-learning aan te bieden, verschillende modules worden als 

verplicht aangemerkt. Indien nodig worden extra  modules aangeschaft. 
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Leernetwerk 

 

Algemeen  

Attent, Liemerije, Vilente en Zinzia vormden in 2017 een lerend netwerk. Op bestuurlijk 

niveau vond al jaren uitwisseling plaats. Het contact ontstond vanuit een inhoudelijke 

behoefte en gedeelde waarden met betrekking tot kwaliteit en een visie op zorg. In de 

samenwerking zit: goede energie, openheid en vertrouwen wordt gevoeld.  

Vanuit deze basis wordt sinds 2016 ook op andere niveaus kennis gedeeld en 

samengewerkt tussen de verschillende organisaties. Steeds vormde het kwaliteitskader 

de context van waaruit met elkaar gesproken werd. In de loop van de tijd zijn er 

contacten vanuit diverse teams en/of vragen ontstaan dan wel geïntensiveerd:  

 

Bestuurlijk overleg  

Thema's o.a.: Kwaliteitskader, arbeidsmarktproblematiek en optimale 

personeelssamenstelling, voortgang samenwerking diverse bedrijfsonderdelen.  

 

Bedrijfsvoering  

Thema's o.a.: Inkoop, ICT, HR, hospitality, voeding, AVG.  

 

Kwaliteit  

Thema's o.a.: opzet en uitvoering van collegiale audits delen van het kwaliteitsplan 2018 

en het kwaliteitsverslag, omgaan met klachten, samenwerking op het gebied van 

incidentonderzoek door onafhankelijke voorzitters te leveren en het opzetten en 

uitvoeren van collegiale audits. In 2017 hebben we in de vorm van een pilot bij elkaar 

een aantal audits uitgevoerd op het gebied van medicatieveiligheid en 

hygiëne/infectiepreventie. De ervaring was dusdanig positief, dat besloten is deze vorm 

van auditen te continueren in 2018. In het voorjaar van 2018 zal een gezamenlijke 

scholing waarderend auditen georganiseerd worden voor de auditoren.  

 

Overig  

De professionals van de verschillende organisaties weten elkaar steeds beter te vinden 

en er vindt inmiddels op allerhande niveau uitwisseling van kennis en inzichten plaats. 

Onder andere verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde weten elkaar te 

vinden als het gaat om zorginhoudelijke vragen. Maar ook op het gebied van 

verschillende veiligheidsthema's en vraagstukken rondom opleidingen zijn contacten 

ontstaan tussen professionals.  

 

Bijzondere activiteiten  

Om het kwaliteitskader en de daaruit voortkomende opgaven voor het lerend netwerk te 

bespreken vond in juni een eerste miniconferentie plaats. Klik hier voor een impressie 

van de eerste miniconferentie 'lerend netwerk' in juni 2017. Tijdens deze bijeenkomst is 

met elkaar gesproken over het kwaliteitskader en de opgaven voor het lerend netwerk. 

Met een mix van: stafmedewerkers, behandelaars, leden van cliëntenraden, management 

en bestuur is gediscussieerd over samenwerking rondom het: kwaliteitsplan 2018 en -

verslag, onderlinge kennisuitwisseling, uitwisseling van personeel en de vier 

veiligheidsthema's. Als externe gasten waren vertegenwoordigers van de IGJ en het 

zorgkantoor aanwezig.  

Deze conferentie leverde veel input om het bestuurlijk contact verder te verdiepen en 

samenwerking op het gebied van o.a. bedrijfsvoering en kwaliteit concreter te maken.  

In 2018 zal wederom een conferentie georganiseerd gaan worden, waarbij nadrukkelijk 

ook zorgprofessionals worden uitgenodigd. 13  

 
Een mooi voorbeeld van binnen de context van het lerend netwerk opdoen van 

gezamenlijke ervaringen, is het bezoek aan de ParticipatieKliniek. In 2017 is het initiatief 

genomen om een groep zorgmedewerkers van alle vier de organisaties deel te laten 

nemen aan dit leerprogramma. In februari 2018 zal de groep een hele dag opgenomen 

worden in de ParticipatieKliniek. Hier zullen zij ervaren hoe het is om oud te zijn en met 
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beperkingen te moeten leven in een verpleeghuis. Naast de ervaring is er 

veel ruimte voor reflectie en terugkoppeling ervan in het eigen team. 

 

 

4.5 Leiderschap, governance en management (Gezonde organisatie) 

 

In 2017 is de organisatiestructuur gewijzigd. De directie laag is komen te vervallen. Dit 

leidt ertoe dat de lijn tussen bestuur van de organisatie en het primair proces korter is 

geworden. Vilente is hierdoor steeds beter in staat direct bezig te zijn met, en oog te 

hebben voor het organisatiedoel: het bieden van goede zorg aan onze cliënten en een 

focus op hun welbevinden.   

 

Het behouden van het gevoel met de werkvloer is versterkt doordat de bestuurder 

gedurende het jaar meerdere malen mee gelopen heeft in het zorgproces op 

verschillende locaties van Vilente. Hierdoor ontstond een direct en betrouwbaar beeld van 

de kwaliteit van zorg op de locaties en de inzet en toewijding van medewerkers.  

 

De eerste geneeskundige maakt deel uit van de staf van de bestuurder. Er vindt 

regelmatig overleg plaats. Hierdoor is de professionele (medische) inbreng in het 

aansturen van de organisatie geborgd.  

 

De leiderschapsstijl van de bestuurder is ondersteunend aan het kwaliteitskader. De 

bestuurder is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de Raad van Toezicht 

ziet hierop toe. Het onderwerp staat regelmatig op de agenda van de overleggen met de 

Raad van Toezicht (RvT), met name de overleggen met de commissie Kwaliteit Zorg & 

Welzijn van de RvT.  

 

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governancecode van kracht.  De RvT van 

Vilente is uitgebreid geïnformeerd over de inhoud en toepassing van de nieuwe code 

tijdens een heidag begin 2017. Vilente omarmt de principes van de nieuwe code en werkt 

volgens deze nieuwe code. De RvT ziet hierop toe.  

 

Medezeggenschap 

De relatie met zowel de Ondernemingsraad als de Centrale Cliëntenraad is goed.  De 

bestuurder van Vilente waardeert en stimuleert de bijdrage van de adviesorganen.  In 

2017 is een adviesorgaan toegevoegd: de Professionele Adviesraad (PAR)  is 

geïnstalleerd. De PAR geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die 

het werken binnen Vilente raken, ter verbetering van de zorg- en dienstverlening. De 

eerste twee adviesvraagstukken zijn eind 2017 aan de PAR voorgelegd.  
 

 

4.6 Personeelssamenstelling (Gezonde organisatie) 

 

Ons personeelsbeleid is opgebouwd met hulp van en rekening houdend met de vier  

componenten van duurzame inzetbaarheid: Gezondheid en Vitaliteit, Competenties en 

loopbaan, Bezieling en welbevinden en Mobiliteit en Flexibiliteit. In samenwerking met de 

HAN is uitvoering gegeven aan het project ‘duurzaam meedoen binnen Vilente’.  

 

De eerste stappen om van functioneringsgesprekken naar duurzaam 

inzetbaarheidsgesprekken te gaan zijn gezet.  

 

Medewerkers worden doorlopend bijgeschoold, zowel op vakinhoudelijke kennis als op 

houding en gedrag. 

 

Er is gestart met een zij-instroom traject, een kort intensief omscholingstraject voor 

mensen zonder zorg achtergrond. Ook heeft een intensivering plaats gevonden voor het 

aanbieden van stage plaatsen. 



 
 

 Kwaliteitsverslag 2017 en Kwaliteitsplan 2018  14   
 

 

 

Er is gestart met het toewerken naar zelfstandige teams. Ter voorbereiding hierop 

worden teamleiders gecoacht in hun ontwikkelingsproces richting teamcoach. 

 

 

4.7 Gebruik van hulpbronnen (Helende omgeving en Gezonde organisatie) 

 

Vilente heeft een visie op wonen waarbij sprake is van een royaal appartement en een 

huiskamer per woning. Waarin overleg met de bewoners wordt gekookt en activiteiten 

plaatsen vinden. Op twee locaties is nog sprake van een restaurant. 

 

Door middel van het toepassen van domotica wordt het mogelijk om met minder inzet 

van personele middelen en met behoud van privacy, gericht de veiligheid van de 

bewoners te borgen. Dit geldt niet alleen in het gebouw maar ook voor de tuinen rondom 

het gebouw. 

 

In 2017 is een slag gemaakt naar kleinschalig wonen. Zorg en welzijn zijn geïntegreerd 

waaronder het koken op de groep. Dit alles met het doel de cliënt zoveel mogelijk zijn 

eigen regie te laten houden.  

 

Om voor meerdere jaren te adviseren welke hulpmiddelen per locatie noodzakelijk zijn 

ter ondersteuning van het primair proces, is een scan gemaakt op basis van de cliënt 

populatie mix. In 2017 resulteerde dit in de aanschaf van verschillende hulpmiddelen.  

 

Samenwerking wordt gezien als een waardevolle aanvulling op de eigen mogelijkheden 

en het versterken van de keten. Samenwerkingen zijn er op het gebied van Ketenzorg 

Dementie, Sociale infrastructuur, Apotheek (Ziekenhuisapotheek), personeelsbeleid, 

afstemming met het onderwijs en kwaliteit van de zorg. 

 

 

4.8 Gebruik van informatie (Gezonde Organisatie) 

 

Medewerkers van Vilente toetsen continue en real-time of de cliënt tevreden is en welke 

wensen de cliënt heeft. Aan de hand passen zij continue hun dienstverlening aan. 

 

Daarnaast maakt Vilente gebruik van twee onderzoeksmethoden om de tevredenheid van 

cliënten meten: 

 ZorgkaartNederland wordt actief onder de aandacht gebracht. 729 respondenten 

hebben het afgelopen jaar hun waardering op ZorgkaartNelderland.nl uitgesproken. 

Zij gaven Vilente gemiddeld een 7,7. 90% Van de respondenten beveelt Vilente aan 

(= Net Promoter Score) 

 Planetree focusgroepen zijn op verschillende locatie gehouden, aan de hand van de 

uitkomsten zijn verbetervoorstellen gedaan en uitgevoerd. 
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5 Verbeterparagraaf 
 

In de jaarplannen van de locaties en de afdelingen van bedrijfsvoering staan als afgeleide 

van het Vilente jaarplan de specifieke verbeterpunten van de betreffende locatie 

uitgewerkt. Deze zijn gemonitord tijdens de kwartaalgesprekken van de locatiemanagers 

met de Raad van Bestuur. 

 

Bijlage 4 ‘Status resultaten jaaragenda managementteam 2017’ geeft weer wat t.a.v. de 

verschillende verbeterpunten bereikt is. 
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Bijlage 1: Planetree 
 

 
  



 
 

 Kwaliteitsverslag 2017 en Kwaliteitsplan 2018  17   
 

 

Bijlage 2A: Aantallen cliënten per doelgroep bij Vilente-
intramuraal 
 

 

Aantal cliënten per ZZP 
Peildatum: 31-12-2017 

Doelgroep (zzp) Aantal  
 

 

Categorie licht 

Somatiek 

 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 21 (resp. 1,7,13) 

ZZP 4 VPT 2  

ZZP 4 vz 72  

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 121  

ZZP 6 VPT 1  

ZZP 8 vp met behandeling 6  

ZZP 9b vp met behandeling 3  

 226 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 302  

ZZP 7 vp met behandeling 36  

Spoed zorg-5 2  

 340 subtotaal 

Overig 

NGV partner 5  

Zorghotel 2  

ELV-HC 20  

ELV-LC 6  

  33 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 599 
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Bijlage 2B: Aantallen cliënten per doelgroep per locatie 
 

Peildatum 31 december 2018 

 

Locatie Klinkenberg 

Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) Aantal    

Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 3   

ZZP 4 VPT 
 

  

ZZP 4 vz 24   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 46   

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 2   

ZZP 9b vp met behandeling 1   

  76 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 64   

ZZP 7 vp met behandeling 5   

Spoed zorg-5 0   

  69 subtotaal 

Overig 

NGV partner 1   

Zorghotel 1   

ELV-HC 8   

ELV-LC 2   

  
 

12 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 156 
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     Locatie St Barbara 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 2   

ZZP 4 VPT 
 

  

ZZP 4 vz 1   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 1   

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 1   

ZZP 9b vp met behandeling 
 

  

  6 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 49   

ZZP 7 vp met behandeling 6   

Spoed zorg-5 0   

  55 subtotaal 

Overig 

NGV partner 0   

Zorghotel 0   

ELV-HC 0   

ELV-LC 0   

  
 

0 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 61 
 

     

     Locatie De Pleinen 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 2   

ZZP 4 VPT 
 

  

ZZP 4 vz 3   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 20   

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 1   

ZZP 9b vp met behandeling 
 

  

  26 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 26   

ZZP 7 vp met behandeling 9   

Spoed zorg-5 0   

  35 subtotaal 

Overig 

NGV partner 0   

Zorghotel 0   

ELV-HC 0   

ELV-LC 0   

  
 

0 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 61 
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     Locatie Beekdal 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 
 

  

ZZP 4 VPT 
 

  

ZZP 4 vz 9   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 8   

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 
 

  

ZZP 9b vp met behandeling 
 

  

  17 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 23   

ZZP 7 vp met behandeling 
 

  

Spoed zorg-5 
 

  

  23 subtotaal 

Overig 

NGV partner     

Zorghotel     

ELV-HC     

ELV-LC     

  
 

0 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 40 
 

     Locatie Overdal 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 10   

ZZP 4 VPT 
 

  

ZZP 4 vz 17   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 6   

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 1   

ZZP 9b vp met behandeling 
 

  

  35 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 3   

ZZP 7 vp met behandeling 
 

  

Spoed zorg-5 
 

  

  3 subtotaal 

Overig 

NGV partner 1   

Zorghotel     

ELV-HC     

ELV-LC 4   

  
 

5 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 42 
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Locatie Molenberg 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 
 

  

ZZP 4 VPT 
 

  

ZZP 4 vz 
 

  

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 
 

  

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 0   

ZZP 9b vp met behandeling 
 

  

  0 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 39   

ZZP 7 vp met behandeling 3   

Spoed zorg-5 
 

  

  42 subtotaal 

Overig 

NGV partner     

Zorghotel     

ELV-HC     

ELV-LC     

  
 

0 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 43 
 

     Locatie Sonnenberg 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 6   

ZZP 4 VPT 2   

ZZP 4 vz 16   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 18   

ZZP 6 VPT 1   

ZZP 8 vp met behandeling 
 

  

ZZP 9b vp met behandeling 
 

  

  43 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 18   

ZZP 7 vp met behandeling 
 

  

Spoed zorg-5 
 

  

  18 subtotaal 

Overig 

NGV partner 3   

Zorghotel     

ELV-HC     

ELV-LC     

  
 

3 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 64 
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Locatie Pieter Pauw 
    Aantal cliënten per ZZP 

Doelgroep (zzp) 2   
Peildatum: 31-12-2017 

, 

Somatiek 

Categorie licht ZZP 1  t/m 3vz 
 

  

ZZP 4 VPT 

 

  

ZZP 4 vz 0   

Categorie zwaar 

ZZP 6 vp met behandeling 24   

ZZP 6 VPT 
 

  

ZZP 8 vp met behandeling 1   

ZZP 9b vp met behandeling 3   

  28 subtotaal 

PG 

ZZP 5 vp met behandeling 87   

ZZP 7 vp met behandeling 14   

Spoed zorg-5 1   

  102 subtotaal 

Overig 

NGV partner     

Zorghotel     

ELV-HC 7   

ELV-LC     

  
 

7 subtotaal 

Totaal aantal cliënten 137 
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Bijlage 3: Personeelsbezetting  
 

Aantal vrijwilligers per locatie (31-12-2017) per gemeente & locatie: 
 

Wageningen Ede Oosterbeek 

Pieter Pauw 182 

De Pleinen 79 De Molenberg 57 

Klinkenberg 115 De Sonnenberg 49 

St. Barbara 82 
Het Beekdal 80 

Overdal 53 

 

 
FTE medewerkers per functie (31-12-2017): 

 
 
Verhouding leerling – gediplomeerden in aantallen (2017) 

 

Opleidingsniveau  leerlingen 1 2 3 4 5 

Januari 2017 80 13 96 377 48 10 

Juli 2017 63 10 125 391 52 10 

December 2017 66 7 135 382 44 10 

 
In- en uitstroom (31-12-2017) 
 

Functieniveau  Instroom Uitstroom 

leerling 5 6 
niveau 1 0 9 
niveau 2 51 21 
niveau 3 59 58 

niveau 4 16 25 



Bijlage 4: Status resultaten jaaragenda managementteam 2017  
 

In dit overzicht staan de resultaten 2017 die worden aangestuurd vanuit de Raad van Bestuur. Deze resultaten zijn voor Vilente zodanig 

belangrijk dat er per kwartaal over wordt gerapporteerd in het MT en in de kwartaalrapportage, zodanig dat iedereen geïnformeerd is over 

de voortgang en waar nodig bijsturing kan worden gedaan. Niet meegenomen zijn de jaarlijks terugkerende activiteiten. Daarnaast 

hebben alle afdelingen nog overige (onderliggende) activiteiten uitstaan. Hierover wordt per locatie en afdeling per kwartaal 

gerapporteerd aan de betreffende leidinggevende. 
 

Onderwerp Resultaat Gereed Verant-

woordelijk 

Status/voortgang Q4 Score 

Kwaliteit van zorg o Kwaliteitskader vertaalt naar een 
Vilente kader 

o Vilente voldoet aan de eisen die zijn 
genoemd in het kwaliteitskader 

o Waar niet voldaan is wordt dit 
beargumenteerd 

Q2 
 

Q4 
 
Q4 

Bestuurder Het kwaliteitskader is begin 2017 
vertaald naar een Vilente kader.  

Vilente voldoet grotendeels aan 
de eisen van het kwaliteitskader, 
zie kwaliteitsverslag 2017.  

 

Personeelsbezetting o Personeel is kwantitatief en 
kwalitatief afgestemd op de 

aanwezige zorgvraag m.b.t. zorg, 
behandelfuncties en ondersteunende 
functies 

o Verzuim daalt tot branche 
gemiddelde 

 

Q1 – Q4 Bestuurder Het verzuim daalt (gemiddeld 
8,4% in Q4) en er is meer 

aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid. De formatie 
verzorging zodanig op orde dat 
werkdruk geen thema (meer) is 
in interne audits. 
 

ABV: uitbreiding formatie 
disciplines gerealiseerd, m.u.v. 

SOG. Werving loopt. Slagen van 
werving mede afhankelijk van 
interne werkprocessen.  

 

Nieuwe 
organisatiestructuur en 

uitzetten leiderschapsstijl  

o Nieuwe structuur ingevoerd 
o Ontwikkelen van een gezamenlijke 

leiderschapsstijl d.m.v. eigen Vilente 
leergang 

Q1 – Q4 Bestuurder De nieuwe organisatiestructuur is 
ingevoerd.  

7 dec heeft de laatste MT-dag 
plaatsgevonden waarin is 
teruggeblikt  op de behaalde 
resultaten op het gebied van 
ontwikkeling van leiderschapsstijl 
en zijn verdere verbeterpunten 

voor 2018 geformuleerd.   
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Onderwerp Resultaat Gereed Verant-

woordelijk 

Status/voortgang Q4 Score 

Zelfstandige teams o Toename cliënt tevredenheid 
(ZorgkaartNederland 8,0) 

o Toename medewerker tevredenheid 
o Verbetering bejegening 

 
 

Q1 – Q4 Bestuurder ZorgkaartNederland gemiddeld 
7,7 over 2017, Q4: 8,2. 
De teamcoaches zijn benoemd op 
het merendeel van het locaties. 
Zelfstandige teams als werkwijze 
in de jaarplannen van de locaties 

opgenomen. 

 

 

Medicatiefouten o Terugbrengen van het aantal 
medicatiefouten 

o Medische distributie wordt op alle 

locaties conform protocol uitgevoerd 

Q1 Bestuurder Er blijven MIC-meldingen, wat 
ook goed is aangezien het helpt 
in de analyse voor verbeteringen. 

Er is extra inzet op 
medicatiescholing, dit wordt 
gecontinueerd in 2018 en 2019.  
Het protocol wordt nageleefd. 

 

 

Agressie o Daling agressie incidenten  

o Medewerkers weten om te gaan met 
agressie 
 

 Bestuurder Geen nieuwe meldingen die 

aanpassingen van het beleid 
vragen 

 

 

Realiseren nieuwbouw o Oplevering 1e bouwdeel Het Beekdal 
o Oplevering 2e bouwdeel Het Beekdal 
o Opleveren De Klinkenberg  
o Locatie voor het Servicebureau 
o LTHP uitvoering conform planning en 

bijstelling LTHP voor begroting 2018. 

Q2 
Q2 2018 
Q2 2018 
Q4 

Directeur 
bedrijfsvoering 

BD: oplevering tweede bouwdeel 
vertraagd, gezien de keuze in 2 
ipv 3 fases te bouwen blijft de 
totale bouwtijd gelijk. Er is 
sprake van budgetoverschrijding, 
een aantal oorzaken hiervan 

wordt betwist.  
KB: bouw licht vertraagd. Geschil 

met aannemer over bestaan van 
een bouwkundige staat van 
voorzieningen, dit leidt echter 
niet tot vertraging. 
ML: BC besproken met auditcie, 

advies goedkeuring door RvT. 
(RvT BC goedgekeurd in jan 2018.)  
PVE gereed.  

 

Onderwerp Resultaat Gereed Verant-

woordelijk 

Status/voortgang Q4 Score 
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Legenda 
  = uitvoering en proces blijven achter bij planning 
  = uitvoering en proces in gang gezet, bijstelling noodzakelijk  

 = uitvoering en proces volgens planning 

 

Koken op de groep o Verhogen tevredenheid maaltijden 
o Invoering koken op de huiskamers, 

waardoor koken onderdeel wordt van 
de dagelijkse activiteiten. 

Q3 Directeur 
bedrijfsvoering 

Op alle locaties wordt in de 
huiskamers gekookt m.u.v. SB 
en KB, deze volgen in 2018. In 
Q3 en Q4 zijn op De Sonnenberg 
de eerste stappen gezet.  

Aanbesteding voeding is 
afgerond.  

 

ECD o Projectplan uitvoeren 
o Realisatie nieuw ECD per 1-1-2018 

Q4 Bestuurder Invoering uitgesteld vanwege 
onvoldoende basis kwaliteit ICT, 

wordt opgepakt in 2018. 

 

Nieuw kwaliteits-
instrument 

o Planetree wordt erkend door Menzis 
als kwaliteitsinstrument 

Q4 Bestuurder Planetree erkenning door 
Menzis/zorgkantoor geborgd. 
HKZ-certificering voor 
opstapcertificaat verlengd n.a.v. 

audit in Q4.  

 

Financiën o Realisatie conform begroting 
o Bij afwijking <10% of >10.000 euro 

analyse en zo nodig PvA 

Q1 – Q4 Bestuurder/Dir. 
bedrijfsvoering 

Realisatie is conform begroting. 
Prognose bedrijfsvoerend 
resultaat € 787.704. 

 

Niet-vergoede productie o Productie die gemaakt is wordt 
vergoed 

Q1- Q4 Directeur 
bedrijfsvoering 

Risico voor niet-vergoede Wlz-
productie van € 60.000 voor 

2017. Verwachting is dat dit nog 
wordt vergoed.  

 

ICT o Verhuizen en inrichten serverruimte 
o Verbeteren performance op de 

werkplek  
o Invoering office 365 voor primair 

proces en RDS omgeving voor 
kantoorfuncties. 

o Zoveel mogelijk SAAS-oplossingen 

o Beleid en bewustwording datalek 

o Evaluatie tablets 

Q1 
Q2 
 
Q2 
Q4 
Q4 
Q3 

Directeur 
bedrijfsvoering 

ICT plan ‘Thermometer ICT’ 
opgesteld en in uitvoering 
genomen. Basale knelpunten 
opgelost. Vervolg in 2018.  
 

 


