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1. Inleiding en samenvatting 
Vilente heeft eind 2017 een jaarplan en begroting opgesteld voor 2018. In het jaarplan 2018 
staat een groot aantal ambities voor dat jaar. Denk hierbij aan: de Planetree implementatie, 
vergroten positie in de eerste lijn,  nieuwe kernwaarden introduceren, drie nieuwe gebouwen 
opleveren, voldoende gekwalificeerd personeel binnen halen, ziekteverzuim naar 7% en het 
duurzame inzetbaarheidsbeleid invoeren. Ook is gesteld dat er veel inhaalwerk ligt op het gebied 
van ICT dat in 2018 opgepakt zal worden en dat er in 2018 een nieuw ECD geïmplementeerd 
moet zijn. Bij deze plannen is een begroting en investeringsbegroting opgesteld voor 2018. Bij 
het schrijven van het kwaliteitsverslag 2017 is het kwaliteitsplan voor 2018 opgesteld. Dit plan is 
ook gebaseerd op Planetree 
 
In onderhavig verslag dat opgebouwd is aan de hand van de drie Planetree componenten1 neem 
ik u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van 2018. Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor 
Vilente met zeker hoogtepunten maar ook enkele zaken die onze aandacht vragen. Voor de 
jaarrekening en jaarverantwoording van 2018 verwijs ik u naar de website van desan of onze 
website.  
 

Maatschappelijke opdracht 
In 2018 heeft Vilente zorg geleverd aan mensen 
die wonen op één van de woonzorglocaties, die 
thuis wonen of tijdelijke zorg en behandeling 
nodig hadden. Het gros van deze mensen heeft 
een indicatie voor langdurige zorg en het grootste 
deel van deze mensen heeft dementie. Het accent 
heeft gelegen op zorg in de locaties en daar lijken 
mensen tevreden met de zorg en voelen zij zich 
thuis bij Vilente. De doelgroep wordt echter 
steeds complexer. Doordat steeds meer mensen 
langer thuis wonen, wordt het zorgbeeld van de 

bewoners steeds complexer. Gedurende het jaar 2018 is geïnventariseerd waar de 
verbeterpunten liggen voor Vilente. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de koers. Vilente 
gaat naast verbreding van de scope, waarbij onder meer de zorg thuis meer aandacht zal 
krijgen, ook voor een standaard en uniforme basis van de geleverde zorg en behandeling. De 
koers heeft de werktitel Zorg voor ouderen van A tot Z gekregen. Deze koers is eind november 
2018 in gezamenlijkheid (met MT, RvT, CCR, OR, PAR) opgesteld en heeft er voor gezorgd dat 
visie en aansturing weer één zijn geworden. Deze noodzakelijke aanpassing is onder meer 
geïnitieerd als gevolg van de wisselingen in bestuur en management. Handen zijn in één 
geslagen om de beste zorg te leveren en een goede werkgever te zijn. Een andere 
organisatiecultuur begint zich langzaam te ontwikkelen. Een cultuur waarin we elkaar 
vertrouwen, open en transparant zijn en willen leren en verbeteren. De kernwaarden die in 2017 
opgesteld waren, passen hier bij.   
 

Planetree 
In 2018 is besloten om te gaan voor de Planetree-certificering. Sinds 2012 lag deze wens er al 
en zodoende is er in 2018 de knoop doorgehakt om voor twee organisatieonderdelen te starten 
met de voorbereidingen op de certificering voor Planetree. Planetree staat voor mensgerichte 
zorg en een van de componenten is ‘uitstekende behandeling en zorg’. Gebleken is dat de 
                                                
1 Betere zorg, helende omgeving, gezonde organisatie 

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
https://www.vilente.nl/clienten-familie/clientinformatie/jaarverslagen/
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behandeling en zorg binnen Vilente kan verschillen. Er is geen duidelijke maatstaaf wat minimaal 
geëist mag worden aan zorg en behandeling. Dit is ook zichtbaar geworden bij 
kwaliteitscontroles, bijvoorbeeld in het handboek Kwaliteit, de diversiteit van melden (MIC, MIM, 
M&M) en het analyseren van die meldingen als ook het ontbreken van een goede beleidscyclus 
en het volgen van de PlanDoCheckAct-cyclus. De eerste stappen ter verbetering zijn gezet 
waaronder het formeren van een stafbureau met een afdeling beleid, kwaliteit en veiligheid. 
2019 zal nog in het teken staan van investeren in formatie voor deze tafdeling en het op orde 
krijgen van de ‘basis’ waar die nu ontbreekt of onvoldoende is. Als de basis op orde is, kan 
Vilente andere, grotere stappen zetten.  
 

Wijziging bestuur en management  
In de aansturing zijn enkele veranderingen doorgevoerd. Er is niet alleen een nieuwe bestuurder 
gekomen in 2018 maar zijn er ook wijziging doorgevoerd in de aansturing om te werken naar 
een kleiner managementteam (MT). Zo wordt zowel de thuiszorg, als de kortdurende zorg als de 
behandeldienst aangestuurd door dezelfde manager. Op deze wijze kan er meer focus 
plaatsvinden, vindt er meer integratie tussen de verschillende onderdelen plaats en kan 
opgebouwde intramurale expertise extramuraal worden ingezet. In de thuiszorg wordt gewerkt 
aan het verhogen van de effectiviteit en efficiency. De relaties met de verzekeraars zijn 
verbeterd en hebben geleid tot betere (prijs)afspraken. Vanuit de behandeldienst worden 
centraal richtlijnen ontwikkeld voor kwalitatief betere zorg. Onder meer daartoe is een groot 
aantal HBO-verpleegkundigen aangenomen. In 2019 zullen er nog enkele wijziging plaats vinden 
om een kleiner MT te krijgen en meer uniforme en integrale aansturing binnen Vilente.  
 

Talenten van Vilente 
Voldoende gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging. 
In 2018 is volop ingezet op werving en selectie van 
personeel. Ultimo 2018 kon worden vastgesteld dat één 
op de vier medewerkers van Vilente in 2018 in dienst is 
gekomen. Het ziekteverzuim blijft ook een 
aandachtspunt maar neemt af, vooral het aantal 
langdurig zieken is sterk in aantal gedaald.  
Het ziekteverzuim en de inhuur van vervangend 
personeel hebben in 2018 flink op de begroting gedrukt.  
 
Het duurzame inzetbaarheidsbeleid (DI) is ingevoerd en 
heeft geleid tot verschillende mooie projecten zoals 
Vilente Vitaal, de invoering van DI-gesprekken en DI-
bijeenkomsten, het Kanteltheater, etc.  Het aantal 
vacatures is nog steeds groot en om die reden is er met 
succes ingezet op alternatieven zoals vakantiekrachten, 
zij-instromers en buddy-projecten. Het laatste richt zich 
met name op het voorkomen van snelle uitstroom.  
 

Nieuwe locaties en betere ICT 
De nieuwbouw in 2018 heeft prachtige woonzorglocaties opgeleverd die voldoen aan de eisen 
van deze tijd. Doordat twee van deze panden later zijn opgeleverd zijn dan aanvankelijk gepland 
en begroot. heeft dit een forse impact gehad op de inkomsten maar ook op de reeds gedane 
investeringen in personeel. De planning en controlcyclus is eind 2018 onder de loep genomen 
door de nieuwe manager en gebleken is dat ook hier verbeteringen nodig zijn. Verbeterstappen 
zijn direct ingezet en zullen in 2019 de vruchten moeten afwerpen.  
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Ook de benodigde investeringen in ICT hebben effect gehad op het financiële resultaat omdat 
deze hoger waren dan begroot. Deze investeringen waren echter hard nodig omdat Vilente wat 
betreft het wifi-netwerk, het vaste netwerk en telefonie zwaar achterbleef en dit effect had op de 
werking van de alarmering, het ECD, etc. De overstap naar een nieuw ECD (ONS) is volledig 
conform planning verlopen en binnen het gestelde budget gerealiseerd. Hier wordt met grote 
tevredenheid op teruggekeken en het ECD en cliëntportaal lijken inmiddels naar tevredenheid te 
werken.  
 
 
Kortom, 2018 was een jaar waarin mooie dingen zijn gebeurd maar waarin we ook geconstateerd 
hebben dat er nog veel moet gebeuren in 2019. Vol vertrouwen zetten we de schouders eronder 
en zal 2019 in het teken staan van de basis op orde krijgen.  
 
 
Ton Poos 
Bestuurder Vilente 
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Missie  
De missie van Vilente is dat ieder mens 
zichzelf kan blijven.  
Jezelf kunnen blijven, een 
vanzelfsprekendheid die bij het ontstaan 
van een aandoening plots kan omslaan 
in een grote onzekerheid met mogelijke 
angst en verlies tot gevolg.  
 
Visie 
Met aandacht inspelen op de behoefte 
van de cliënt(systeem), vanuit goed 
werkgeverschap en in een gezonde 
organisatie.  
Dit past bij de Planetree visie: 
Iedereen verdient mensgerichte zorg; 
zorg die naast ziekte of beperking ook 
rekening houdt met iemands geestelijke, 
sociale en emotionele behoeften. Zorg 
die draait om levenskwaliteit van onze 
cliënten en hun naasten en om 
professionele kwaliteit van medewerkers 
en vrijwilligers in een organisatie. 

 
Kernwaarden 
1. Waardevol 
Bij Vilente ben je van betekenis; 
iedereen doet ertoe. Betekenis geven 
aan het leven van een ander is de kern 
van onze dienstverlening.  
2. Professioneel 
Vanuit ondernemerschap, daadkracht en 
creativiteit werkt Vilente continue aan de 
ontwikkeling van zorg- en 
dienstverlening.  
3. Verbindend 
Met een gezamenlijke ambitie en passie 
voor de ouderenzorg gaat Vilente 
duurzame relaties aan om van elkaar te 
leren en elkaar te inspireren.  

2. Koers en strategie 
In de inleiding is geschetst dat Vilente wil leren 
en ontwikkelen om nog betere zorg te bieden 
aan de cliënten. De missie, visie en 
kernwaarden van Vilente zijn opnieuw bevestigd 
in 2018 en we blijven werken vanuit Planetree. 
Door bij te sturen in de koers gaan we in 2019 
nog meer focus aanbrengen op wat we doen, 
hoe we dat doen en met wie we dat doen. We 
blikken in ons jaarverslag kort vooruit in dit 
hoofdstuk.  
 

2.1 Missie en visie 
Zorgen dat ieder mens zichzelf kan zijn en 
blijven, dat is waar Vilente voor staat. Vilente 
levert op elke plek hoogwaardige zorg, 
ondersteuning en behandeling die mensgericht 
is zodat ieder mens zichzelf kan blijven. Dit 
betekent niet alleen kennis van ons vak maar 
ook van de cliënt en wat belangrijk is in zijn 
leven en het kunnen vinden van een balans 
tussen zorg en welzijn. Vilente bij u thuis, thuis 
bij Vilente. 
 

2.2 Kernwaarden 
Vilente heeft drie kernwaarden benoemd die de 
identiteit van de organisatie kenmerken. Deze 
waarden zien wij niet als hefboom voor een 
verandering maar als een houvast in onze core 
business; het primaire zorgverleningsproces. 
Deze kernwaarden moeten vooral op de 
werkvloer, in relatie tussen medewerker en 
cliënt, terugkomen. De medewerker moet 
duidelijk hebben wat we met deze begrippen 
bedoelen. Vanuit leiderschap, coaching on the 
job, casusbesprekingen en voorbeeldgedrag 
zullen deze waarden in 2019 inhoud krijgen 
zodat elke medewerker de vertaling kan maken 
in het dagelijkse werk.  
 
 

2.3 Planetree als basis 
Bij onze dienstverlening passen we sinds 2012 het 
integrale gedachtegoed op mensgerichte zorg 
volgens de visie van Planetree toe. Een gap-

analyse tussen dit gedachtegoed en ontwikkelingen binnen het zorglandschap waaronder het 
Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg en de huidige kwaliteit van zorg en organisatie, heeft tot 
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Zorg voor 
ouderen       

van A tot Z 

Goede 
zorg in een 

veilige 
omgeving 

De 
talenten 

van Vilente 

Gezonde 
organisatie 

Verbonden 
met 

Vilente 

een nieuw kwaliteitsplan geleid. Het plan is opgebouwd in de vanuit Planetree geschetste 
domeinen, te weten: betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. 
 

2.4 Koers 2019-2022: Zorg voor ouderen van A tot Z 
Als Vilente daadwerkelijk een bijdrage wil leveren aan de missie en visie dat ieder mens zichzelf 
kan blijven, zal de focus van de dienstverlening moeten veranderen. Dit vraagt om verbreding 
naar een perspectief op ouderenzorg waarbij het accent naast wonen en het bieden van een 
warm en gezellig thuis, ook gericht is op preventieve zorg en behandeling in de thuissituatie en 
ook in de woonvormen. Op deze wijze kan Vilente haar kennis en expertise in nauwe 
samenwerking met alle partners in de keten vroegtijdig inzetten, een significante bijdrage 
leveren aan het behouden van zelfredzaamheid en onnodige zorgconsumptie tot een minimum 
beperken. Bovenal kan Vilente daarmee als partner met cliënten een bijdrage leveren in het 
regievoeren op het eigen leven. Ook in de fase waarin het lijkt alsof iemand geen keuzes meer 
kan maken of in de laatste levensfase.  
Vilente noemt dit: zorg voor ouderen van A tot Z.  
 
Vilente denkt met deze koerswijziging beter aan te sluiten op de zorgbehoefte van de cliënt en 
ook op de ontwikkelingen in de omgeving.  

  
Vilente stuurwiel 
Om de organisatie richting te geven, is een 
stuurwiel ontwikkeld (zie figuur hiernaast). 
De basis van dat stuurwiel is de koers van 
2019-2022: Zorg voor ouderen van A tot 
Z.  
De sturing om die zorg te kunnen leveren, 
zit in vier onderdelen:  

• - Goede zorg in een veilige omgeving 
• - De talenten van Vilente 
• - Gezonde organisatie 
• - Verbonden met Vilente 
•  

In dit jaarplan gaan we per thema de 
jaardoelen benoemen voor 2019. Dit 
model is aangehouden voor de opbouw 
van het jaarplan.  
 
 
 
 

In de volgende hoofdstukken blikken we terug op het jaar 2018 en staan we vooral stil bij de 
kwaliteit van zorg. De financiële terugblik is ook te vinden in de jaarrekening en 
jaarverantwoording 2018 die ook op de website van Vilente staat.  
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3. Betere zorg 
In dit hoofdstuk leest u de voornaamste ontwikkelingen uit 2018 op het gebied van zorg en 
kwaliteit. Het jaarplan 2018 is leidraad geweest in 2018. Hierin zijn landelijke kaders zoals die 
gelden voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging verwerkt. Daarnaast is Planetree de basis 
geweest zoals tijdens de inleiding aangegeven.   
 

3.1 Algemeen 
Vilente heeft in 2018 flink geïnvesteerd om mensgerichte zorg te leveren. De voornaamste 
investeringen zijn geweest: 
• Drie nieuwe locaties gebouwd waarbij op de locaties Klinkenberg en het Beekdal wonen, 

zorg en welzijn wordt geleverd. Op de locatie Mooi-Land wordt kortdurende zorg geleverd, 
is het Servicebureau gevestigd en wonen bewoners van Philadelphia.  

• Er is definitief gestart met de Planetree certificering. De locatie St. Barbara en de 
Thuiszorg gaan als eerste voor de certificering en hebben in 2018 de basis gelegd 
hiervoor. Eind 2019 zullen zij opgaan voor certificering om zo begin 2020 het certificaat in 
handen te hebben. De andere locaties volgen in hun voetsporen. 

• Eind 2018 is een meerjaren kwaliteitsplan opgezet voor 2019-2022. Dit plan heeft drie 
doelen. Het is de onderlegger om te komen tot Planetree certificering, het beschrijft voor 
elke locatie of eenheid wat de verbeterstappen zijn op het gebied van kwaliteit en het is 
de basis geweest voor het verkrijgen van de extra gelden die landelijk beschikbaar zijn 
voor verpleeghuiszorg (Wlz-gelden).  

• Op basis van bovengenoemd plan zijn er extra 
mensen aangetrokken om een kwaliteitsimpuls 
binnen Vilente voor elkaar te krijgen. Dit zit niet 
in plannen maar in mensen. Zo is er besloten 
dat er een klein team komt voor beleid, kwaliteit 
en veiligheid en worden er verpleegkundigen 
geworven op MBO-niveau (op locaties) en Hbo-
niveau (locatie-overstijgend).  De verwachting is 
dat in Q2 2019 de formatie hiervan grotendeels 
op orde is en op basis van inhoudelijke thema’s 
aan de slag wordt gegaan.  

• De gespecificeerde indicatoren voor de 
basisveiligheid op de locaties, toezicht kader inspectie en de eisen vanuit het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft Vilente voor de gestelde deadline aangeleverd bij 
Zorg Instituut Nederland. Zij maken deze data opbaar op: www.zorginzicht.nl  

 

3.2 Zorgkaart Nederland 
In 2018 zijn er 282 waarderingen gegeven op Zorgkaart Nederland. In 2017 waren dit er 153. 
Het gemiddelde cijfer komt in 2018 uit op een 7,5. Dit is een daling van 0.2 ten -opzichte van 
2017. Deze daling heeft te maken met enkele flinke onvoldoendes die er in 2018 gegeven zijn. 
Een waardering van 1,2 haalt een gemiddelde direct 0.2-0.3 punten naar beneden. In 2018 
waren er enkele van deze uitschieters waarbij feedback kwam op de verouderde locatie, tekort 
aan personeel, communicatie en soms ook het gedrag van medebewoners. Ter illustratie: St. 
Barbara heeft een 2,2 gekregen in 2018 maar scoort in 2018 gemiddeld een heel punt hoger dan 
in 2018 (van 6.8 naar 7.8).   
Vilente probeert altijd in contact te treden met cliënt of familie waar een onvoldoende gegeven 
wordt. In 2019 wil Vilente meer de focus leggen op het leren van de voldoendes (aangezien het 
gros een ruime voldoende tot goed geeft).  

http://www.zorginzicht.nl/
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83% 

17% 

Wel/niet aanbevelen 

Beveelt de instelling aan

Beveelt de instelling niet aan

 
 
 
Van de mensen die een waardering 
hebben gegeven in 2018 beveelt 83% 
Vilente aan. Ondanks dat dit 
percentage iets lager ligt dan in 2017 
(85%) blijft dit een goede score zeker 
gezien de flinke stijging in het aantal 
waarderingen. 
 
 
 

3.3 Complimenten, klachten en IGJ-meldingen 
Complimenten  
De Zorgkaart buiten beschouwing latend heeft Vilente geen officiële complimenten binnen 
gekregen. Op de website staat dat we daar voor open staat maar er is geen ‘procedure’ voor het 
geven van complimenten omdat dat bureaucratie ten top zou zijn. In de dagelijkse praktijk wordt 
er zeker positieve feedback gegeven. Helaas is het nu zo dat klachten meer aandacht krijgen dan 
complimenten. Voor 2019 wil Vilente ook meer aandacht geven aan de zaken die goed gaan en 
daar van leren. 
 
Klachten 
In 2018 zijn er 16 klachten bij de klachtenfunctionaris terecht gekomen. Deze klachten kwamen 
vooral uit de regio Oosterbeek en betroffen onvrede over de personele bezetting, versnippering 
in de zorg en het nakomen van afspraken. Maar ook geluidoverlast door de voedingsleverancier 
(vrachtwagen), slechte Wifi en de vermissing van een oplaadkabel. De klachten zijn in bijna alle 
gevallen opgelost door het gesprek aan te gaan met de klager. In Oosterbeek waren er 
verbeterpunten in de zorgverlening op enkele locaties. Deze zijn, niet alleen naar aanleiding van 
de  klachten, opgepakt. In 2018 zijn er drie mensen die meerdere malen hun beklag hebben 
gedaan waaronder een persoon bijna dagelijks. Met deze mensen gaat Vilente op gezette tijden 
in overleg.  
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Incidenten en calamiteiten 
In 2018 zijn er enkele incidenten geweest. Volgens procedure wordt altijd bekeken of het een 
calamiteit betreft. In 2018 zijn er door Vilente drie meldingen gedaan bij de Inspectie en een 
melding door Aethon (uitzendbureau). Twee calamiteiten vonden plaats op de Molenberg en een 
op de Klinkenberg. Op basis van prisma onderzoek zijn er verbetermaatregelen getroffen die 
Vilente ter implementatie deelt met al haar locaties. Verbeterpunten waren onder andere: het 
beter vastleggen van afspraken als iemand geen nachtzorg wenst te ontvangen, het aanpassen 
van het slik-protocol, het doorzetten van pijnbestrijding en de directe inzet van een arts na 
ziekenhuisopname van een bewoner en het aanscherpen van het beleid rondom de risico’s van 
het gebruik van een Poseybed in combinatie met een decubitusmatras. Deze drie meldingen zijn 
naar tevredenheid van de inspectie afgehandeld. 
De melding van Aethon betrof de inzet van een uitzendkracht waar Vilente met Aethon al 
afspraken had gemaakt over het niet meer inzetten van deze medewerker. Op basis van de 
melding van Aethon heeft Vilente alsnog onderzoek moeten uitvoeren. Hieruit bleek dat Aethon 
zich niet bewust was van de IGJ meldprocedure en was deze melding gedaan naar aanleiding van 
de onvrede van Vilente over deze medewerker. De onvrede betrof het ontbreken van sociale 
vaardigheden van de medewerker. Vilente en Aethon hebben samengewerkt in dit onderzoek en 
ook hierbij heeft de inspectie aangegeven over te gaan op afronding.  
 

3.4 Planetree 
Zoals bij de inleiding is beschreven, gaat Vilente definitief voor de Planetree 
certificering. In 2018 is de locatie St. Barbara gestart en de Thuiszorg. Dit 
houdt in dat er eerste een ‘quick scan’  gedaan wordt om te beoordelen waar 
de organisatie staat en welke stappen nodig zijn om een certificaat te 
ontvangen. Voor beide organisatieonderdelen bleek uit deze scan dat ze nu al 
op het niveau van ‘brons’ zitten. Op basis van een plan van aanpak zullen beide 
onderdelen gaan voor ‘zilver’. Dit houdt in dat er eind 2019 aanvraag gedaan 
zal worden om op te gaan zodat begin 2020 het certificaat in handen is. Voor 
meer informatie over Planetree en de certificering zie: www.planetree.nl 

 

3.5 Waarderend auditen 
Vilente heeft in 2018 op alle locaties interne hygiëne-audits gehouden in het kader van 
infectiepreventie. Daarnaast zijn er conform planning 10 audits uitgevoerd op de meeste locaties. 
De audits zijn uitgevoerd door interne en externe auditoren op basis van een (voor Vilente) 
nieuwe methodiek: waarderend auditen. De basis hiervan is om op een positieve manier aan de 
slag te gaan met verbeterpunten. De focus ligt niet op het afvinken maar meer op het leren en 
ontwikkelen. Zo is er het gesprek aan gegaan over de dossiervoering, kwaliteit en veiligheid, 
teamzaken, welzijn en welbevinden en een rondgang op de locatie (keukeninspectie, 
brandveiligheid, huishouding, etc.). De locaties De Klinkenberg en Mooi-Land hebben in verband 
met de nieuwbouw en verhuizing geen audit gehad in 2018. Deze audits staan gepland in 2019.  
Het waarderend auditen doet Vilente in samenwerking met het Lerend Netwerk. Zo audit Vilente 
bijvoorbeeld bij Attent Zorg en Behandeling en andersom. Het waarderend 
auditen is in 2018 goed bevallen omdat het op een andere manier 
stimuleert tot verbetering.  Auditen blijkt een goede manier te zijn om een 
impuls te geven aan de kwaliteit. Wel is het zo dat de club van auditoren 
klein is en het auditen zelf ervaring vraagt met auditeren. Na een scholing 
heb je de theorie te pakken maar door het vooral te doen, leer je 
waarderend auditen. Voor 2019 is daarom besloten om meer mensen op te 
leiden om auditor te worden, vaker te auditen en om in de toekomst ook te 
auditen op niet zorginhoudelijke onderwerpen zoals ‘methodisch werken’. 
Dit laatste omdat ook dit weer bijdraagt aan continue leren en verbeteren.  
 

http://www.planetree.nl/
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3.6 Meldingen  
MIC meldingen 
In 2018 zijn er totaal 3858 meldingen gedaan op het gebied van incidenten met cliënten. In 
2017 waren dit er 4112. De ingezette lijn van 2017, waarbij een pilot met vallen preventieve 
maatregelen heeft opgeleverd, is doorgezet in 2018. De steeds complexer wordende doelgroep 
heeft er toe geleid dat er veel meldingen zijn geweest van agressie. Er zijn verschillende 
scholingen geweest over ‘dementie’ waarbij inzichtelijk gemaakt is waar bepaald gedrag vandaan 
komt en hoe hier het beste mee om te gaan. Het scholen van medewerkers op dit soort inzichten 
zal ook in 2019 aandachtspunt zijn. Medicatie-fouten worden nog te veel gemaakt (door 
medewerkers, cliënten/familie, apotheek). Wat hierbij zal gaan helpen is een digitale workflow 
zodat het dubbel aftekenen beter zal verlopen. Ook het inzetten van een slimme medicijndoos 
kan medicatiefouten van cliënten (of familie) zelf voorkomen. In 2019 wordt een knoop 
doorgehakt betreffende het overstappen naar een andere apotheek.  
Het totaal plaatje van 2018 laat een daling zien gedurende het jaar. Het is lastig gebleken om 
hier conclusies aan te verbinden omdat de diversiteit van melden groot is. Daarom wordt er in 
een HBO-verpleegkundige aangetrokken die dit aandachtsveld krijgt en met een verbeterplan zal 
komen (zie volgende paragraaf).  
 

 
 
Verbeterplan MIC 
In 2018 is er n de MIC commissie geconstateerd dat er op het gebied van MIC meldingen diverse 
verbeteracties nodig zijn. Er is een grote diversiteit in de hoeveelheid meldingen, de manier 
waarop gemeld wordt en het methodisch werken bij een incident (of het voorkomen van een 
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incident). Een HBO-verpleegkundige met aandachtsveld MIC/MIM zal in het eerste kwartaal van 
2019 hiervoor een plan van aanpak maken.  
 
MIM meldingen 
Er zijn in 2018 opvallend weinig meldingen gedaan van incidenten met medewerkers. Er zijn 
slechts 5 meldingen gedaan waarvan drie in de categorie agressie, een seksueel grens-
overschrijdend gedrag en een melding naar aanleiding van een auto-ongeval in de Thuiszorg. Dit 
lage aantal meldingen kent diverse oorzaken. Ten eerste zit het in de cultuur en zijn 
zorgmedewerkers zich vaak niet bewust van het feit dat bepaalde incidenten niet gewoon zijn. 
Het agressief gedrag van cliënten leidt vaak wel tot een MIC melding maar niet tot een MIM 
melding. Daarnaast lijkt het erop dat de kennis over hoe en waarom melden niet altijd aanwezig 
is. Een ander factor is ook dat het melden tijd kost en er geen goed meldsysteem was in 2018. 
De overstap naar ONS (ECD) en de komst van een HBO-verpleegkundige met aandachtsveld 
MIC/MIM gaan hier in 2019 verandering in brengen.  
 
Middelen en maatregelen 
Binnen Vilente is het beleid wat betreft de 
inzet van vrijheidsbeperkende middelen of 
maatregelen ‘Nee, tenzij…’. Het gros van de 
ingezette middelen in 2018 betreft de inzet 
van domotica zoals een GPS systeem, 
bewegingssensor, dwaaldetectie, e.d. In de 
meeste gevallen biedt dit bewoners mee 
bewegingsvrijheid en ruimte maar vanuit de 
wet- en regelgeving wordt dit beschouwd als 
een vrijheidsbeperking. Andere middelen en 
maatregelen die in 2018 zijn toegepast zijn 
onder andere een extra laag bed en 
bedhekken (ter voorkoming van vallen). Dit 
gebeurt soms ook op verzoek van de cliënt 
of familie. Het gebruik van banden, deur op 
slot en medicatie gebeurt in principe niet 
meer, zo ook niet in 2018. 
Om als locaties van elkaar te leren en ook te kijken hoe de inzet van middelen voorkomen kan 
worden, zal er een HBO-verpleegkundige geworven worden die dit specifieke aandachtsgebied 
krijgt voor heel Vilente en in verbinding met de verpleegkundigen op de locaties systematisch 
aan de slag zal gaan.  
 

3.7 Basis medische zorg en veiligheid 
In 2018 zijn er vier basis medische zorgprocessen opgesteld en geïmplementeerd. Deze 
processen omvatten de belangrijkste processtappen bij het leveren van goede en veilige zorg.  
Deze processen zijn in de loop van 2018 geïmplementeerd maar vragen nog altijd aandacht 
bleek uit de evaluatie.  
 
HBO-verpleegkundigen in 2019 
Om de basis medische zorg en veiligheid een forse impuls te geven binnen Vilente, gaat er per 
2019 gewerkt worden met HBO-verpleegkundigen. Deze zullen de helft van de tijd meewerken 
op de locaties en de andere helft van tijd samen met betrokkenen beleid ontwikkelen op 
bepaalde aandachtsgebieden. Er worden minimaal 8 HBO-verpleegkundigen geworven waarbij de 
volgende aandachtsgebieden verdeeld gaan worden:  
1. Infectiepreventie 
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2. MIC/MIM 
3. Wondzorg 
4. ELV 
5. Medicatie 
6. Palliatieve zorg 
7. Triage 
8. Eten en drinken  
 

3.8 Nieuw ECD 
In 2018 is toegewerkt naar de overstap 
van het client dossier Caress naar ONS. 
Deze overstap heeft op 1 december 2018 
met succes plaats gevonden. Het nieuwe 
systeem werkt naar wens en biedt meer 
opties dan het vorige systeem. Er kunnen 
meer koppelingen plaatsvinden, er kan een zorgmonitor gemaakt worden en er is een prettig 
cliëntportaal aanwezig. Met de overstap naar ONS is ook de insteek geweest om via het systeem 
een kwaliteitsimpuls te generen in het methodisch werken. Zo zijn ook MIKZO en SOEP 
geïmplanteerd; deze methodieken helpen bij  het benoemen van de zorgdoelen en het 
methodisch rapporteren. In 2019 zal fase 2 van de implementatie van ONS plaats vinden waarbij 
de uitrol van roosteren, werken in 1 dossier, etc. mee worden genomen. De ervaringen in 2018 
zijn erg positief en bieden de medewerkers een goed en werkbaar dossier en zorgplan om mee te 
werken.  
 

3.9 Kwaliteitsplan 2019-2021: Samen leren en doen 
In 2018 is zoals beschreven gestart met de Planetree certificering. Dit heeft er toe geleid dat er 
verschillende projecten opgestart zijn die bijdragen aan dit doel. Eind 2018 hebben alle locaties 
een jaarplan 2019 opgesteld waarin ze op locatieniveau hebben aangegeven wat de 
verbeterdoelen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is er eind 2018 met het zorgkantoor 
gesproken over het verkrijgen van de extra verpleeghuisgelden die landelijke beschikbaar zijn. 
Vilente heeft besloten om deze drie initiatieven in een plan te gieten wat het meerjaren plan voor 
Vilente is geworden.  
Van dit plan is een infografic gemaakt die op de website te vinden is.  
  

https://www.vilente.nl/over-vilente/kwaliteitsbeleid/
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4. Helende omgeving 
Goede zorg en goed personeel zijn relevant voor mensgerichte zorg. Vanuit het Planetree 
gedachtegoed wordt ook de omgeving en context als belangrijk onderdeel gezien bij 
persoonsgerichte zorg. Vilente  
 

4.1 Vastgoed en 
duurzaamheid 
Vilente heeft in 2018 drie nieuwe locaties opgeleverd. 
De nieuwe Klinkenberg in Ede (foto hiernaast), het 
tweede deel van Beekdal in Heelsum (foto kaft) en de 
locatie Mooi-Land in Doorwerth. De Klinkenberg en Het 
Beekdal zijn gericht op wonen waarbij gekeken is naar 
wat prettig is voor de doelgroep. Zowel in de 
architectuur als ook de inrichting is rekening gehouden 
met kwetsbare mensen en een huiselijk gevoel gecreëerd. Niet alleen het gebouw maar ook de 
buitenruimtes van deze twee locaties zijn prachtig. Zo heeft Het Beekdal een prachtige tuin met 
een fenomenaal uitzicht en heeft De Klinkenberg een gezellig plein waar de balkons op uitkijken 
en een dierenweide. Bij deze twee locaties was het uitgangspunt dat elke vierkante meter voor 
de bewoners moest zijn. Dit heeft een positief effect in de praktijk. Wel ontbreken er ruimtes 
voor de tandarts, arts, etc. Hier worden oplossingen voor gezocht voor de bestaande nieuwe 
locaties en is het programma van eisen voor een volgend gebouw (mogelijk in Overdal) op 
aangepast.  

De locatie Mooi-Land is niet gericht op wonen maar op tijdelijk verblijf. Deze locatie is van de 
buitenkant minder fraai wat niet wegneemt dat er goede en professionele tijdelijke zorg wordt 
verleend. Het servicebureau is ook gevestigd in deze locatie evenals bewoners van Philadelphia 
wat een leuke dynamiek geeft.  

In het kader van duurzaamheid kijkt Vilente kritisch waar ze dit kan toepassen. Zo is er 
overgestapt op duurzame koffie en zijn er zonnepanelen geplaatst op Pieter Pauw. Bij de bouw 
van de nieuwe gebouwen is uiteraard ook rekening gehouden met duurzame bouw.  

4.1 Welzijn en participatie 
Vilente vindt het van belang dat mensen op locaties zich thuis voelen. Hierbij horen ook familie, 
vrienden en huisdieren. De rol van hen kan het wonen veraangenamen en soms ook het herstel, 
genezing of verdriet draaglijk maken. Vilente vindt het daarom van belang om de cliënt goed te 
leren kennen. Thuis en als iemand op een van de locaties woont. Goede zorg betekent dan ook 
het levensverhaal kennen en weten wat iemand belangrijk vindt in het leven en welke mensen 
daarbij horen. Met de komst van het nieuwe cliëntportaal is het in straks mogelijk om dit 
levensverhaal vast te laten leggen.  

Er toe doen en meedoen draagt bij aan het welzijn van cliënten. Vilente heeft een grote 
diversiteit aan dagbesteding, recreatie en vrijwilligersactiviteiten. Met 700 vrijwilligers is er altijd 
wel iets te doen op een de locaties. Vilente heeft in 2018 ook gekeken hoe ze de buurt meer kan 
betrekken zodat de woonvormen een centrale rol krijgen in de buurt. Zo kunnen buurtbewoners 
tegen een kleine vergoeding eten en drinken in het restaurant (bijv. De Pleinen) en zijn er veel 
initiatieven en samenwerkingen geweest met maatschappelijke organisaties uit de buurt zoals 
scholen, krachtvaardig, lokale ondernemers, etc.  
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Zingeving is in 2018 een uitgelicht thema geweest. Vanuit de visie dat elk individu passende 
begeleiding dient te krijgen bij het invullen van het leven en de vragen die daarbij naar voren 
komen, heeft Vilente besloten om dit meer lokaal en met maatwerk in te vullen. Daar waar 
begeleiding vanuit een geloofsovertuiging gewenst is, zal dat ondersteund worden maar ook bij 
andere type levensvragen of zingevingsvraagstukken. Deze worden soms begeleidt door een 
vrijwilliger, door de aanschaf van bijvoorbeeld een korf (voor korfballen) of de badkamer om te 
toveren tot een welness. Ook voor mensen die thuis zorg ontvangen of kortdurend verblijven 
wordt bekeken wat relevant is voor iemand in het kader van zingeving, welzijn en sociale context 
zodat iemand fijn thuis kan wonen of weer veilig naar huis kan zonder te vereenzamen.  

4.3 Gebruik van technologie 
Vilente probeert cliënten zo veel mogelijk zelf grip op het leven te laten houden en zelf te laten 
kiezen. Zo kan het zijn dat iemand graag wandelt maar steeds de weg kwijt raakt in het gebouw 
of buiten het gebouw. Een vrijwilliger kan soms mee een wandeling maken maar dat lukt niet 
altijd. Door slimme technologie kunnen bewoners zo veel mogelijk vrij bewegen waarbij het 
risico op verdwalen of gevaarlijke (verkeers)situaties kan worden vermeden. De inzet van 
bewegingssensoren, gps, leefcirkels, en dergelijk worden volgens de wet nog steeds beschouwd 
als ‘middelen en maatregelen’. De praktijk laat zien dat bewoners het erg prettig vinden vrij te 
kunnen bewegen en dat ook familie hier om vraagt. De inzet van domotica gebeurt op alle 
locaties.  
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5. Gezonde organisatie 
In dit hoofdstuk blikken we terug op de ontwikkelingen op het gebied van personeel en kort over 
de resultaten in 2018.   
De verantwoording conform het handboek indicatoren personeelssamenstelling 2018 heeft 
Vilente voor de gestelde deadline aangeleverd bij Zorg Instituut Nederland. Deze worden door 
hen openbaar gemaakt op www.zorginzicht.nl   
 

5.1 Personeel 
De Talenten van Vilente 
Vilente wil een werkomgeving bieden 
waar  medewerkers als professional 
zichzelf kunnen zijn, goed 
samenwerken en zo elkaar kunnen 
versterken. Dit doen we in 
samenhang met visie vanuit 
Planetree en onze kernwaarden 
(waardevol, professioneel en 
verbindend). Ondersteunend 
hiervoor is het goede wederzijdse 
gesprek tussen medewerker en 
leidinggevende aan de hand van de 
vier pijlers van de talenten van 
Vilente dat in 2018 is 
geïmplementeerd:  
 
Kwantitatieve ontwikkelingen  Personeel  
                        Gegevens Vilente 31-12-2018 
Aantal medewerkers 971 
FTE 599 
Aantal medewerkers in zorgfuncties 776 
FTE in zorgfuncties 463 
Gemiddelde  Leeftijd 42 
% mannen 10% 
% vrouwen 90% 
 

5.2 In- en uitstroom 2018 
De zorgverlening staat of valt met het hebben van voldoende personeel. In 2018 is flink 
geworven en er zijn in 2018 307 nieuwe medewerkers ingestroomd. Dit zorgt voor een hoge 
instroomratio: meer dan 1 op de vier mensen was ‘nieuw’ in 2018.  
 
Ratio's Q1 Q2 Q3 Q4 totaal 
Instroomratio 7 10 8 7 34 
Uitstroomratio 5 5 7 6 23 
      
 

http://www.zorginzicht.nl/
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Type functie 
in en 
uit Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Niveau 1 in 0 3 11 9 23 

 
uit 2 3 1 1 7 

Niveau 2 in 14 25 9 13 61 

 
uit 10 9 9 6 34 

Niveau 3 in 19 35 16 14 84 

 
uit 19 13 21 24 77 

Niveau 4 in 6 7 4 11 28 

 
uit 2 2 2 4 10 

Niveau 5 in 0 1 1 0 2 

 
uit 1 0 3 3 7 

Leerlingen in 11 6 10 6 33 

 
uit 3 2 3 1 9 

Behandelaren in 5 1 4 0 10 

 
uit 1 3 2 1 7 

Ondersteuning in 13 17 22 14 66 

 
uit 8 11 16 10 45 

Totaal in 68 95 77 67 307 

 
uit 46 43 57 50 196 

 
 
De meeste nieuwe medewerkers zijn woonachtig in ons werkgebied (de gemeenten Ede, 
Wageningen en Renkum). Daarnaast is de grote instroom vanuit Arnhem. 
 
De uitstroomratio  is met 
23% ook hoog.  Van deze 
groep is   48%  minder 
dan   2 jaar in dienst en 
dat  zijn vooral 
medewerkers op niveau 
3. Deze specifieke groep 
heeft door de krapte op 
de arbeidsmarkt een 
enorme keuze uit banen 
en een deel van deze 
groep verandert hieronder 
gemakkelijk van baan. 
Binnen Vilente en 
regionaal met collega 
instellingen zijn projecten 
opgezet om het behoud 
van medewerkers 
aandacht te geven en te 
kijken waar krachten in 
de regio gebundeld 
kunnen worden.  
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5.3 Personeelsopbouw 
Ontwikkeling personeelsopbouw per aanstellingsomvang Vilente vergeleken met branche 
Vergeleken met de branche heeft Vilente ruim minder medewerkers met een kleine aanstelling 
tot 0,4 FTE. Bij Vilente is de groep met een aanstelling van 0,6 tot 0,8 FTE het grootst en ruim 
hoger dan het gemiddelde in de branche.   
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Vilente heeft een relatief 
jong personeelsbestand. 
De groep tot 26 jaar en 
26-35 jaar is in 2018 
gegroeid binnen Vilente. 
Dit sluit aan bij de 
landelijke trend. Daar 
waar in de branche de 
groep 55+-ers lijkt toe te 
nemen, is deze groep 
binnen Vilente wat 
afgenomen. Dit heeft te 
maken met uitstroom 
door (vervroegd) 
pensioen of instroom in 
de WIA door langdurig 
uitgevallen medewerkers. 
 
 
 
 

 

5.4 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim binnen Vilente ligt boven het gemiddelde van de branche. Begin 2018 was het 
verzuimcijfer erg hoog  maar in de loop van het jaar is het ziekteverzuimpercentage behoorlijk 
gedaald. Nog steeds ligt het hoger dan de branche en krijgt dit hoge prioriteit bij Vilente. De 
dalende lijn van het ziekteverzuim heeft zich doorgezet in 2019 en inmiddels kunnen we zeggen 
dat het ziekteverzuim op het niveau van de branche zit.  
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5.5 Financiën 
Met de bouw en oplevering van drie nieuwe panden heeft Vilente flink geïnvesteerd in vastgoed. 
Ook zijn er veel middelen gestopt in het op orde krijgen van ICT en een goed elektronisch 
cliëntdossier (ECD). Het hoge ziekteverzuim en (daardoor) de inzet van duurdere invalskrachten 
hebben er voor gezorgd dat de Vilente meer kosten heeft gemaakt dan begroot. Het 
eindresultaat is positief maar niet zo hoog als begroot.  
Voor uitgebreide informatie over de jaarrekening 2018 van Vilente zie: de website van desan of 
onze website.  

 
5.6 ICT 
In 2018 heeft Vilente naast vastgoed ook fors 
geïnvesteerd in ICT. Deze investeringen waren 
hoger dan begroot maar waren noodzakelijk. 
De basis infrastructuur was onvoldoende 
stabiel. Dit gaf regelmatig storingen en 
problemen. De migratie van de zogenaamde 
hosting services (van Switch naar TripleP) 
heeft eind 2018 een directe verbetering 
opgeleverd in de stabiliteit van het netwerk.  
 
De belangrijkste zichtbare stap voor 
medewerker en cliënt is de overstap naar een 
nieuw ECD geweest. Dit betreft een landelijk 
veel gebruikt ECD (ONS van Nedap) en heeft een aantrekkelijk cliëntportaal (Caren) waar 
cliënten en/of mantelzorgers het dossier in kunnen dien en kunnen communiceren met het team. 
De overstap naar ONS en Caren heeft in december 2018 plaats gevonden en fase 2 van de 
implementatie vindt plaats in 2019.  
 
In 2018 stonden, naast de overstap naar ONS, nog verschillende andere projecten op de rol 
(SAAS-versie Topdesk, VMS, DMS, intranet, domotica-projecten, etc.). Deze zijn on hold gezet 
omdat eerst de basis goed moet zijn. De nieuwe manager ICT heeft een meerjarenplan opgesteld 
waarbij het doel is dat dat alle ICT goed met elkaar communiceert (Wifi, telefonie, alarmering, 
domotica, etc.). Zodra dit op orde is kunnen er andere projecten gestart worden waarbij een 
goede werkplek prioriteit heeft voor Vilente (met onder andere snelle inlogmogelijkheid en direct 
toegang tot alle relevante applicaties).  
 
 

 
 

  

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
https://www.vilente.nl/clienten-familie/clientinformatie/jaarverslagen/
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6.  Governance en toezicht  

6.1 Stichting Vilente en fusie vastgoedstichtingen  
Vilente is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. In 2018 zijn er 
twee Onroerende Goed-stichtingen (OG-stichting Mooi-Land en OG-stichting Het Beekdal) 
gefuseerd met de stichting Vilente. Deze fusie was noodzakelijk vanwege de nieuwbouw: OG 
stichtingen hebben geen liquide middelen en kunnen zodoende niet voldoen aan 
financieringsverplichtingen. Deze nam stichting Vilente voor haar rekening zonder eigenaar 
te zijn van de OG-stichtingen. Om deze reden is besloten dat stichting Vilente eigenaar 
wordt van de twee OG-stichtingen. Dit betrof een juridische fusie en heeft geen effect gehad 
op cliënten en medewerkers.  De fusie heeft ook niet geleid tot extra belastingheffingen. 
Voor de fusie zijn adviesaanvragen ingediend bij de Centrale Clientenraad en 
Ondernemingsraad. Beide medezeggenschapsorganen hebben positief geadviseerd en op 24 
september 2018 heeft de fusie formeel plaats gevonden. Omdat locatie Overdal ook toe is 
aan vernieuwing en daar ook nog sprake is van een OG-stichting op naam van Overdal, is 
het voornemen om in 2019 of 2020 ook deze OG-stichting te fuseren met stichting Vilente.  
 

6.2 De principes van de 
Governance Code 2017  
Vilente heeft zich ook in 2018 ingezet voor de 
maatschappelijke opdracht die zij heeft om 
kwetsbare ouderen liefdevolle zorg en behandeling 
te bieden en waar nodig een veilige en huiselijk 
woonomgeving. Dit heeft Vilente gedaan volgens de 
7 principes van de zorgbrede Governance code 
2017.  
 

6.3 Wijzigingen bestuur, 
management en Raad van 
Toezicht 
In 2018 is na een interim periode van 5 maanden 
op 1 juni 2018 de nieuwe bestuurder in dienst getreden van Vilente. In 2018 zijn er ook veel 
wisselingen geweest in het management en bestuurssecretariaat. Zo is er een nieuwe 
bestuurssecretaris en - secretaresse, manager F&C, manager ICT en  een tijdelijke manager 
op twee locaties. Het voornemen is om in 2019 naar een kleiner MT te gaan.  
De Raad van Toezicht is eind 2018 gewisseld van voorzitter en heeft begin 2019 afscheid 
genomen van een lid (na het verstrijken van de tweede termijn). De RvT bestaat uit zes 
leden. Eind 2018 hebben zij de bezoldiging met terugwerkende kracht voor 2018 aangepast 
binnen de daarvoor gestelde (WNT-)regeling met bezoldigingsmaxima voor 
topfunctionarissen in de zorg.    
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7. Medezeggenschap 

7.1 Cliëntenraden 
Vilente heeft een centrale Clientenraad (CCR). Deze raad kent een vrij stabiele bezetting. Eind  
2018 zijn er enkele leden gestopt en vervangen door nieuwe leden.  
Op twee locaties na hebben alle locaties een eigen decentrale Clientenraad (DCR). Het verkrijgen 
van mensen voor de raad op de locaties is een aandachtspunt. De komst van focusgroepen 
(vanuit Planetree) en huiskamergesprekken zorgt er wel voor dat de inbreng vanuit de cliënten 
en familieleden gewaarborgd is. Echter, het is momenteel geen formeel gremium bezien vanuit 
de WMCZ. In 2019, als de nieuwe WMCZ in concept klaar is, zal het bestuur samen met de CCR 
kijken naar een passende vorm van medezeggenschap.  

 
Adviesaanvragen 
In 2018 zijn er de volgende adviesaanvragen uitgebracht door de CCR: 

• 04-07-2018: AVA Fusie onroerend goed stichtingen Mooi-Land en Beekdal met Vilente 
• 26-09-2018: AVA Kwaliteitsplan mensgerichte zorg (aanvullende verpleeghuisgelden) 
• 20-11-2018: AVA Overstap naar andere mondzorgaanbieder (Omnios) 

 
Naast deze formele adviesaanvragen heeft de CCR ook ‘ informeel’ advies gegeven op de 
thema’s medicatie, voeding, waskosten, zingeving en welzijn en zijn zij ook actief betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de Koers Zorg voor Ouderen van A tot Z.  Daarnaast worden 
leden van de CCR betrokken bij projecten zoals de verbetering van de 
Productendienstencatalogus en het nieuwe Cliëntportaal. De input van de gehele CCR en de 
afzonderlijke CCR leden (in projecten) wordt als zeer nuttig ervaren en komt altijd terug in een 
vervolgoverleg of wordt meegenomen in het beleid.  
 
Overlegstructuur en samenwerking  
Vanuit elke Decentrale Cliëntenraad zit een afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad. Maandelijks 
heeft de CCR een overleg met alle CCR-leden. Zij bespreken dan de ontwikkelingen en 
aandachtspunten op de locaties en bereiden ook gezamenlijk het overleg met de bestuurder 
voor. Het overleg met de bestuurder is maandelijks. De agenda wordt samengesteld door de 
secretaris van de CCR en van de secretaris van de RvB. Op specifieke onderwerpen wordt soms 
een manager gevraagd aan te sluiten bij het CCR overleg, bijvoorbeeld voor de uitleg van 
Planetree en het kwaliteitsplan. Waar nodig worden de notulen van de locaties of de CCR gedeeld 
tussen de leden en het bestuur om elkaar goed op de hoogte te houden. Elk kwartaal is er een 
overleg tussen de bestuurder en het dagelijks bestuur van de CCR. Dit is een informeel overleg 
waarbij soms vooruit- en soms teruggeblikt wordt op ontwikkelingen, besluiten, aandachtspunten 
en bijzonderheden. De samenwerking tussen de bestuurder en de CCR wordt vanuit beide kanten 
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als zeer prettig ervaren en is gebaseerd op wederzijds begrip en vertrouwen. Er is sprake van 
een positief kritische inbreng vanuit de CCR waarbij de kern van de samenwerking toch wel ‘in 
gesprek blijven is’.  
 
Scholing CRR 
De leden van de CCR en DCR gaan af en toe naar een congres of cursus om op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen en de kennis op peil te houden. Daarnaast heeft de centrale 
Clientenraad jaarlijks een heidag of themadag onder begeleiding van een expert op het gebied 
van zeggenschap en de wet- en regelgeving.  
 
Verwachtingen CCR 
De CCR en het bestuur zullen op dezelfde voet als 2018 verder samenwerken. Zij zullen in 2019 
bekijken wat een goede vorm van medezeggenschap is waarbij het uitgangspunt is dat helder is 
wat de verantwoordelijkheden zijn, de verbinding met de bewoners en locaties goed is en dat er 
goede afstemming plaats vindt tussen lokaal en centraal. De nieuw WMCZ is mede aanleiding om 
hier opnieuw naar te kijken naast het feit dat Vilente met focusgroepen en huiskamergesprekken 
werkt. In 2019  
 
 

7.2 Ondernemingsraad (OR) 
Adviesaanvragen en andere bespreekpunten 
De OR heeft in 2018 zeven Advies- en Instemmingsaanvragen behandeld en hierover een 
instemming c.q. advies uitgebracht:  

• 13-02-2018: IAV Kader Rooster en werktijden 
• 04-04-2018: IAV RI&E Pieter Pauw 
• 26-03-2018: IAV Inzetbaarheidsbeleid en - gesprek 
• 08-03-2018: AVA Reorganisatie Services 2017 
• 14-05-2018: AVA Structuurwijziging Bedrijfsvoering 
• 17-07-2018: IAV Bekwaamhedenbeleid  
• 26-09-2018: AVA Fusie onroerend goed stichtingen Mooi-Land en Beekdal met Vilente 
• 26-09-2018: AVA Kwaliteitsplan mensgerichte zorg (aanvullende verpleeghuisgelden) 
• 30-11-2018: IAV Regeling Rooster en Werktijden 

 
Overlegstructuur 
De OR heeft in 2018 zes Overlegvergaderingen gehad. Dat zijn de vergaderingen die de OR heeft 
met de bestuurder van Vilente. Onderwerpen die tijdens de Overlegvergaderingen aan de orde 
kwamen waren naast de advies- en instemmingsaanvragen, ook ICT, RI&E, Planetree, 
Arbodienst, de nieuwbouw van de locaties De Klinkenberg, Mooiland en Beekdal, de OR-
verkiezingen in november 2018, de faciliteitenregeling voor de OR, de kwartaalrapportages en 
jaar-/kwaliteitsplannen. Daarnaast kwam de OR 15 keer bij elkaar ter voorbereiding of 
nabespreking van de Overlegvergaderingen, of om tot een besluit te komen inzake de advies- en 
instemmingsaanvragen. Ook is een lid van de Raad van Toezicht aangesloten bij een 
overlegvergadering van de OR.   
 
Communicatie 
In 2018 is de OR actief geweest op communicatief gebied, zowel naar de achterban, als naar 
derden. Het overleg met de bestuurder verloopt in prettige sfeer. De Raad van Toezicht is ook 
aanwezig geweest tijdens een van de vergaderingen in 2018. Daarnaast heeft de OR regelmatig 
gastsprekers uitgenodigd om specifieke onderwerpen of documenten toe te lichten. 
Met haar achterban onderhoudt de OR een goed contact. Zowel informeel (op de werkvloer), 
maar zeker ook formeel door:  
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1. Achterbanraadplegingen. Zoals voor de IAV Reorganisatie Services 2017 heeft de OR in 
februari 2018 een achterbanraadpleging gedaan. Die vragen zijn meegenomen in de 
vragen die aan de bestuurder over deze IAV zijn gesteld.  

2. Ook heeft achterbanraadpleging plaats gevonden n.a.v. AVA Reorganisatie Bedrijfsvoering 
en Reorganisatie Services – Wonen (augustus 2018). Dit geldt ook voor de IAV Regeling 
Rooster en Werktijden, waartoe in december 2018 een achterbanraadpleging heeft plaats 
gevonden. 

3. Verantwoording af te leggen in het Jaarverslag van Vilente. 
4. Promotieprogramma voor de verkiezingen, waarbij verschillende media ingezet zijn 

(persoonlijke benadering, flyers, posters). 
5. Aankondiging van de verkiezingen bij de vakbonden.  
 
Verkiezingen 2018: een succes!  
13 november 2018 eindigde de 
zittingstermijn van de vorige OR. In 
voorbereiding daarop heeft de OR 
verkiezingen uitgeschreven. Bij een 
organisatie met de omvang van 
Vilente hoort een OR die uit 13 
leden bestaat. De vorige OR 
bestond uit 6 leden en het was dan 
ook hun ambitie om een voltallige 
OR te kunnen laten aantreden na de 
verkiezingen en dat is gelukt!  
 
Op 20 november 2018 is de huidige 
OR geïnstalleerd met 11 leden; 
omdat er meer vacatures dan 
kandidaten waren, hoefden er geen 
verkiezingen te worden gehouden. Twee leden zijn herkozen, namelijk Marja Jansen en Erica 
Kloots en hebben tijdelijk het dagelijks bestuur gevormd samen met een interim ambtelijk 
secretaris. Op 12 december 2018 zijn Désirée Ebbers en Geert van Merle gekozen tot 
respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de OR. De interim secretaris is aangehouden.  
 
Commissies 
De bestuurder heeft met het voorstel ingestemd om binnen de OR vier commissies te vormen, 
die namens de OR specifieke aandachtsgebieden behandelen zoals Arbo, HR, Financiën & ICT en 
Organisatieontwikkeling (zorg gerelateerd). De taken, bevoegdheden, samenstelling en 
werkwijze van de commissies zijn vastgelegd in een instellingsbesluit. Het werken met vaste 
commissies heeft als voordeel dat een meer evenredige taakverdeling binnen de OR gerealiseerd 
wordt en dat de commissies, en dus de leden ervan, meer inhoudelijke kennis vergaren en een 
betere woordvoerder en gespreksvoerder naar en met de bestuurder kunnen zijn.  
 
Scholing OR 
Op 15 en 16 maart 2018 heeft de vorige OR een training gevolgd ter voorbereiding op de 
verkiezingen. Tijdens deze training werden de regels en bepalingen, die vanuit de WOR gelden 
om OR-verkiezingen te houden, behandeld.  
Op 11 en 12 december 2018 heeft de huidige OR een tweedaagse startcursus ‘Ondernemersraad’ 
gevolgd. De lesstof omhelsde o.a. de bevoegdheden van de OR, de arbeidsomstandigheden wet, 
de organisatie en werkwijze van de OR.  
 
 
 
Verwachtingen OR 

Figuur 1 Foto OR 20 november 2018: overdracht van 
de voorzittershamer van vorige naar huidige OR 
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De OR heeft zich, eind 2018, eerst gericht op de inhaalslag die gemaakt moest worden. 
Doelstelling van de OR voor begin 2019 was om als team te functioneren, de lidmaatschappen en 
takenpakket van de commissies te bepalen en het vergaderschema voor 2019 te finaliseren. 
 
In tweede instantie richt de OR zich op de zoektocht naar aanvullende en (vervangende) 
kandidaten voor de OR (om tot het gewenste aantal van 13 leden te komen), het bepalen van 
een scholings- en trainingsplan en het opzetten van een jaaragenda/speerpunten voor 
2019/2020.  
 

7.3 Professionele 
adviesraad (PAR) 
 
In 2017 installeerde Vilente de Professionele 
adviesraad (PAR). De PAR verkleint de afstand 
tussen de professionals en de besluitvormers. 
Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 
Raad van bestuur van Vilente. De adviesraad 
draagt bij aan een lerende organisatie. Doordat 
verschillende disciplines verenigd zijn, bekijkt 
de raad een proces of werkwijze van alle kanten. Professionals die direct betrokken zijn bij de 
cliënt, kunnen goed inschatten of een verandering van beleid in de praktijk goed uitvoerbaar is 
en ook daadwerkelijk een verbetering betekent voor de cliënten van Vilente. De PAR sluit aan bij 
Planetree, het zorgconcept waarop Vilente haar visie baseert. Betere zorg, een helende 
omgeving en een gezonde organisatie, vormen de pijlers van Planetree. 
In 2018 heeft de PAR meerdere leden geworven en de overlegstructuur en – vorm zo aangepast 
dat het goed te combineren is met het dagelijkse werk zodat dit geen belemmering is voor het 
lid worden of aanwezig zijn. Met de bestuurder is afgesproken om op thema’s bij te praten 
waarbij de koers Zorg voor Ouderen van A tot Z een vast agendapunt is.  De PAR heeft de status 
om ongevraagd advies te geven en dat is ook in 2018 gebeurt.   
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8. Lerend netwerk  
 

 
 
8.1 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 vormt 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. Zo ook dit jaar zijn veel onderwerpen aan bod gekomen 
in verschillende verbanden. In ons gezamenlijk jaar verslag een uiteenzetting van de 
belangrijkste activiteiten in 2018. 
 

8.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 
In het overleg van het lerend netwerk over de AVG is in het Lerend netwerk afgesproken te leren 
in het dossier AVG. Concreet betekent dit het uitwisselen van documenten, ervaringen en 
inzichten. In de opstartfase zijn de rollen van PO en FG om te beginnen in de eigen organisaties 
belegd (op tijdelijke basis). Na verloop van tijd leidt evaluatie van de initiële inzet van deze 
rollen binnen de eigen organisaties er mogelijk toe dat 1FG en 1PO alle leden van het lerend 
netwerk bedienen om zo effectieve inzet en maximaal leerrendement te realiseren. Evaluatie 
vindt in 2019 plaats. 
 

8.3 Ontmoeting Bestuurders en Raden van Toezicht 
Spanningsvelden opzoeken om tot dialoog en vertrouwen te komen 
De bestuurders en raden van toezicht (RvT) hebben in 2018 op basis van twee onderwerpen 
elkaar getroffen: de privacy wetgeving en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het uitdiepen 
van het onderwerp was niet het doel op zich. Wel het bekijken hoe de rol van de RvT is vanuit de 
Governance code zorg. Daarom is met deze twee onderwerpen als leidraad gebrainstormd over 
de balans tussen focus houden zonder te verzanden in details vanuit de rol van toezichthouder? 
Conclusie: het is relevant om vanuit vertrouwen met elkaar in gesprek te blijven en daar waar 
nodig door te vragen en de diepte in te gaan. Dat geldt in principe voor alle relevante 
onderwerpen. Omdat de bestuurders en raden van toezicht open met elkaar kunnen praten en er 
zinvolle discussies zijn ontstaan, wordt dit in 2019 voortgezet.  
 

8.4 Collegiale audit 
Dit jaar hebben er verschillende collegiale audits plaatsgevonden. Hierbij namen 
verpleegkundigen van de ene organisatie samen met een collega van een andere organisatie uit 
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het lerend netwerk een zorginhoudelijke audit af en vise versa. Samen leren kreeg op deze 
manier concreet vorm. Het bleek erg leerzaam om in een andere organisatie te zien hoe daar het 
één en ander georganiseerd is. De uitkomsten van de audits zijn in de teams besproken en waar 
nodig zijn verbeteringen doorgevoerd. 
 

8.5 Miniconferentie Lerend Netwerk 
Op donderdag 14 juni vond voor de tweede keer de miniconferentie van het lerend netwerk 
plaats met als onderwerp Innovatie & Technologie. Onder de genodigden bevonden zich 
zorgmedewerkers, leden van cliëntenraden, ondernemingsraden en Raad van Toezicht, 
behandelaars, stafmedewerkers, management en bestuur.  
De komende jaren gaat technologie een steeds grotere rol spelen in de ouderenzorg. De vraag 
die bij alle deelnemende organisaties leeft is hoe we deze middelen zo kunnen inzetten dat de 
zorg aan onze kwetsbare ouderen verbetert en de arbeidsproductiviteit toeneemt. Na een 
presentatie van een gastspreker over ‘Innovatie met cliënten en zorgprofessionals in de 
langdurige zorg’ was het de beurt aan de vier organisaties om de ontwikkelingen in hun 
organisatie op dit gebied te presenteren. Aansluitend gingen de aanwezigen in groepjes uiteen 
om aan de hand van stellingen in gesprek te gaan.  
Bij de afsluiting werd er meteen spijkers met koppen geslagen en besloten tot het oprichten van 
een koplopersgroep van medewerkers van de verschillende organisaties. Zij gaan samenkomen 
om te kijken hoe het lerend netwerk innovatie en technologie gezamenlijk vorm kan geven. 
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9. Vooruitblik 2019 
 

Jaardoelen 2019 
Om focus te houden en haalbare stappen te zetten, zijn voor 2019 vijf jaardoelen genoemd. In 
de jaarplannen van de verschillende organisatieonderdelen staan ook doelen en ambities die 
bijdragen aan het jaarplan van Vilente.  
De bestuurder zal in 2019 de volgende speerpunten hebben:  
 
1. Gezonde financiën   

1. Realisatie van de begroting 2019 inclusief genoemde positieve resultaat 
2. Volledig doorvoeren van de verbeteracties management letter 2018 
3. Implementatie van plan van aanpak n.a.v. Q4 2018 bespreking auditcommissie 
4. Gezonde financiële organisatie conform bancaire convenantratio’s  

2. Kwaliteit van zorg   
1. Uitvoering van het kwaliteitsplan inclusief de Planetree certificering 
2. Personeelsgroei gekwalificeerd personeel conform 2a.  
3. Professionalisering en vakmanschap passend bij koers en duurzame inzetbaarheid 
4. Meetbaar maken van kwaliteit (nieuwe methodiek passend bij Planetree) 
5. Basis uniforme zorg en behandeling op orde  

3. Organisatie ontwikkeling      
1. Koers zichtbaar in woord, schrift en daad in de organisatie  
2. Koers helder voor samenwerking- en ketenpartners  
3. Bij de koerst passende organisatiestructuur en leiderschap  

4. Doorontwikkeling vastgoed 
1. Inventariseren van  ‘lessons learned’ vanuit een evaluatie van de drie 

bouwprojecten in 2018 
2. Vastgoedplan gereed voor Overdal met input van punt 4a. 

5. Ontwikkeling ICT       
1. De basisinfrastructuur is op orde ter ondersteuning van het veilig en verantwoord 

wonen en bieden van zorg  
2. Een meerjarenplan om vanuit 5a. te komen door doorontwikkelingen passend bij 

de koers  
 

Deze speerpunten zijn uitgewerkt in de verschillende jaarplannen en programma’s.  
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