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1. Inleiding en samenvatting
Beste lezer,
Voor u ligt het jaar- en kwaliteitsverslag van Vilente over 2019. Het jaar waarin Vilente verder is
gegaan met de uitvoering van haar koers “Zorg voor Ouderen van A tot Z”.
Teneinde onze koers daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben we enkele koersbepalende
beleidsterreinen gedefinieerd en uitgewerkt. Op deze terreinen heeft Vilente in 2019 fikse
vooruitgang geboekt.
Onze kwaliteit van menslievende, aandachtige zorg is bevestigd in het Planetreecertificeringstraject dat we hebben doorlopen in 2019. Dat resulteerde uiteindelijk in twee
zilveren Planetree-certificaten voor de locatie St. Barbara in Ede en onze Wijkverpleging. Laat dit
een goede aanmoediging zijn voor de overige onderdelen van Vilente. Voor 2020 staan de
certificeringen van respectievelijk de locaties Pieter Pauw en De Pleinen op het programma
waarna de andere locaties zullen volgen de jaren erna.
Gedurende het jaar hebben verpleegkundigen in samenspraak met de teams en (para)medische
disciplines beleid ontwikkeld op de diverse zorginhoudelijke beleidsterreinen. Veel aandacht gaat
nu uit naar de implementatie en het borgen van dit beleid.
Vooruitlopend op de aanschaf van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, wat tevens een
veiligheids- en een documentmanagementsysteem is, is een beleid ontwikkeld voor het doen en
het systematisch leren van meldingen. Ook het zogenaamde handboek is flink opgeschoond
waardoor medewerkers actueel beleid, werkprocessen en protocollen binnen handbereik hebben.
In 2019 heeft de nieuwe regiostructuur inclusief de bijbehorende bemensing vorm gekregen. Er
staat nu een krachtig, gedreven Management Team, dat gezamenlijk de koers trekt.
Naast de kwaliteit van de geleverde zorg zijn de Talenten van Vilente een belangrijke pijler onder
de koers van Vilente. Daarbij doet het goed te zien dat daar veel wijzertjes op groen staan: het
jaarlijkse MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) laat een op alle fronten positieve
ontwikkeling zien en het ziekteverzuim maakte een verdere spectaculaire daling door van boven
de 10% naar beneden de 8% te dalen.
Op een wel heel indrukwekkende wijze is het programma Vilente Vitaal afgetrapt. Tijdens een
middag op Fort Lent aan de Waal, werden alle geïnteresseerden ingewijd in de ideeën achter het
programma, de mogelijkheden die het programma biedt en de lol die je kunt hebben als je er
samen mee aan de slag gaat. De kern is: als zorgverlener moet je ook goed voo r je zelf zorgen.
Het is Vilente gelukt te groeien in aantal medewerkers: we hebben meer mensen aan ons weten
te binden dan dat er mensen de organisatie hebben verlaten. En dat niet in de laatste plaats
door de Organisatiebuddy’s, die we sinds september kennen in onze organisatie. Zij dragen zorg
voor een goede start van onze nieuwe collega’s. Een groot succes! Bovendien kiezen meer en
meer nieuwkomers er voor om bij Vilente een zorgopleiding te volgen. Zo laten we zien dat we
investeren in onze Talenten met ambities.
Financieel was de start van 2019 beneden verwachting. Na constatering daarvan, is in het
tweede kwartaal fors bijgestuurd. Uiteindelijk resulteerde dit alsnog in een resultaat van bijna 4
ton positief. De getoonde veerkracht en het breed gedragen aanpassingsvermogen geven
vertrouwen voor eventueel moeilijke tijden in de toekomst.
Het strategisch vastgoedplan is ontwikkeld, vastgesteld en geaccordeerd door de diverse gremia.
Een belangrijk document dat aangeeft hoe Vilente vastgoed als middel wil gebruiken om haar
doel (“Zorg voor Ouderen van A tot Z”) te realiseren. Bovendien dient het strategisch
vastgoedplan als basis voor het herontwikkelplan van de huidige locatie Overdal. Ook dat is
vastgesteld in 2019. De plannenmakerij krijgt een vervolg in 2020.
De ICT-ontwikkelagenda heeft haar definitieve vorm gekregen in 2019, zodat 2020 het jaar van
de daadwerkelijke realisatie kan worden. Daarvoor was het wel eerst nodig om in 2019 de nodige
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aandacht te schenken aan een performante basisinfrastructuur, inclusief telefonie. De ambities,
met concrete plannen voor de realisatie van dit alles de komende jaren, zijn hoog.
Vilente wil graag verbinden omdat dat heel erg goed past bij haar visie op ouderenzorg. In 2019
is gewerkt aan de totstandkoming van de ‘Coalitie Nachtzorg’ in de Gelderse Vallei. Per 1 januari
2020 werkt Vilente samen met andere partijen in de regio om de ongeplande nachtzorg in de
regio te verzorgen. In de regio Arnhem is ook aangehaakt bij een nieuw soortgelijk initiatief
aldaar. Verder is Vilente betrokken bij de problematiek rondom de patiënten doorstroom vanuit
het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. Samen met 4 collega aanbieders wordt gewerkt aan een
Coördinatiepunt Kortdurende Zorg. In de regio Gelderse Vallei wordt het door Vilente beheerde
ELV-loket verder doorontwikkeld richting een coördinatiepunt kortdurende zorg, is gestart met
een bestuurlijk overleg van de VVT -partijen en wordt gestart met een stuurgroep die leiding gaat
geven aan de regionale zorgagenda. Naast Vilente (namens de VVT -partijen), zijn daarbij ook
het ziekenhuis, de huisartsen en de grootste zorgverzekeraar (Menzis) aangesloten. In de voor
Vilente relevante gremia is een solide basis gelegd om verdere samenwerking in de regio tot
stand te brengen.
Het was een leerzaam en inspirerend jaar! Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Ton Poos
Bestuurder van Vilente
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2. Koers en strategie
In 2019 zijn de missie, visie en kern-waarden van Vilente verder ingekleurd en intern gedeeld.
Hier is ook een animatie van gemaakt. Dit geeft ons
meer focus op wat we doen, hoe we dat doen en met
Missie
wie we dat doen.
De missie van Vilente is dat ieder mens

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 zijn
er in 2019 eerste stappen gezet om deze te delen
met medewerkers. In 2020 zullen deze waarden nog
meer inhoud krijgen zodat elke medewerker de
vertaling kan maken in het dagelijkse werk.

2.3 Planetree als basis

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 Vilent e
duurzame relaties aan om van elkaar te
leren en elkaar te inspireren.

Bij onze dienstverlening passen we sinds 2012 het
integrale gedachtegoed op mensgerichte zorg toe
volgens de visie van Planetree. 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 een meerjaren kwaliteitsplan geleid (2019 – 2021).
Het plan is opgebouwd aan de hand van de door Planetree gehanteerde domeinen, te weten:
betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. Vilente ziet Planetree als zogenaamd
‘vehicle’ om iets op gang te krijgen binnen de teams. Het gedachtegoed spreekt mensen aan en
draagt op een laagdrempelige manier bij aan stap voor stap v erbeteren. Ondanks dat het
Planetree certificaat niet een doel op zich is, zien we dat het er naar toe werken een boost geeft
aan mensgerichte zorg. In 2019 is gewerkt aan de certificering voor St. Barbara en de Thuiszorg
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(en hebben beide met succes begin 2020 het zilveren certificaat ontvangen). Eind 2019 is
besloten dat de locaties Pieter Pauw en De Pleinen ook gaan starten met het certificeringstraject.
Uiteindelijk willen we binnen enkele jaren Vilentebreed gecertificeerd zijn waarbij Planetree een
onderdeel is van ons eigen kwaliteitssysteem.
Eind 2019 is het kwaliteitsplan geactualiseerd en zijn de jaarplannen per locatie voor 2020
toegevoegd (meer over het kwaliteitsplan staat in paragraaf 3.9).

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 zijn en 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
Figuur 1 Workshop Planetree voor enkele
ook in de woonvormen. Op deze wijze kan Vilente haar
vrijwilligers
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 zit. Vilente noemt dit: ‘Zorg voor ouderen van A tot
Z’.
Vilente wil met deze koers aansluiten op de zorgbehoefte van de cliënt en ook op de
ontwikkelingen in de omgeving. In het project cliëntstroom zijn de marktontwikkelingen in de
regio geïnventariseerd (zie afbeelding op de volgende pagina) en zijn op ba sis daarvan
strategische aanbevelingen gedaan. In 2020 worden deze aanbevelingen per regio nader
geconcretiseerd.
Goede
zorg in een
veilige
omgeving

Verbonden
met
Vilente

Zorg voor
ouderen
van A tot Z

De
talenten
van Vilente

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

o
Gezonde
organisatie

In 2019 is de bestuurder bij alle locaties en teams ‘op
tournee’ gegaan om te praten over de koers en te
horen hoe professionals daar invulling aangeven en ook
wat ze bezig houdt.

In de volgende hoofdstukken blikken we aan de hand van de onderwerpen in het stuurwiel terug
op het jaar 2019 en staan we vooral stil bij de kwaliteit van zorg. De financiële terugblik is ook te
vinden in de jaarrekening en jaarverantwoording 2019 die ook op de website van Vilente staan.

Vi l ente Terugblik 2019 | Pa gi na 6

Vi l ente Terugblik 2019 | Pa gi na 7

3. Goede zorg in een veilige
omgeving
Zorg voor ouderen van A tot Z betekent dat de zorg van A tot Z mensgericht is en de omgeving
zo is dat eenieder zich daar veilig en prettig voelt.
In dit hoofdstuk staan de voornaamste ontwikkelingen uit 2019 op het gebied van zorg en
kwaliteit centraal, conform het jaarplan 2019. Hierin zijn landelijke kaders zoals die gelden voor
verpleeghuiszorg en wijkverpleging verwerkt. Zoals benoemd in de inleiding vormt het
gedachtegoed van Planetree de basis.

3.1 Algemeen
Vanuit de ingezette koers Zorg voor ouderen van A tot Z willen we goede zorg in een veilige
omgeving leveren. In 2019 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest om het dienstenaanbod
van Vilente te verruimen of te verbeteren en om de kwaliteit verder te verhogen. Een bezoek
vanuit de Inspectie (IGJ) op 16 oktober bevestigde ons in de resultaten van de gezette stappen.
In het rapport scoorde Vilente op alle onderdelen groen en kreeg de boodschap om op deze voet
door te gaan.
Ontwikkeling nieuwe zorg en diensten
 Opening Het Beekdal: in mei 2019 is de laatste
afdeling in gebruik genomen, waarna de locatie
officieel geopend is. Een feestelijke dag voor de
bewoners, familie en personeel. We zien in
Oosterbeek/Renkum een groei in vraag naar wonen
met zorg. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in
het Strategisch Vastgoedplan.
 Opening Mooi-Land: ook locatie Mooi-Land, voor
kortdurende zorg en expertise, is voor de zomer
officieel geopend in het bijzijn van o.a. de
burgemeester. Met een ‘Mooi-Land draait door-show’
was ook dit een zeer feestelijk evenement.
Philadelphia bewoners, die ook op het terrein wonen,
verzorgden de drankjes en hapjes.
Figuur 2 Planetree Nederland directeur
Marita Bossers onthult samen met twee
 Wijkgericht werken krijgt steeds meer vorm: begin
bewoners van Het Beekdal de eerste steen
2019 is onderzocht hoe cliënten, medewerkers en
buurtbewoners laagdrempelig met elkaar in contact
kunnen komen. De locaties zijn hier bij uitstek voor geschikt. Zo kunnen buurtbewoners
gebruik maken van onze ontmoetingscentra. Daar zijn ook mensen zonder zorgvra ag welkom
zodat Vilente echt aan de voorkant betrokken kan raken. Mensen (met een afstand tot de
arbeidsmarkt) van Krachtvaardig of Philadelphia helpen bij het reilen en zeilen van de
ontmoetingscentra en de grand cafés. Dit is een win-win situatie voor beide partijen. De
Klinkenberg heeft in april 2019 wijkpunt Bunschoterhof geopend. Dit ontmoetingspunt is een
schot in de roos en heeft niet alleen een sociale doelstelling, maar ook het tijdig in beeld
krijgen of verwijzen van zorgvragers. Dit past bij de koers Zorg voor ouderen van A tot Z.
 Planetree certificering: St. Barbara en de Thuiszorg hebben dit jaar toegewerkt naar een
zilveren Planetree certificaat. Stapsgewijs volgen de andere locaties. Tussendoor proberen we
Planetree medewerkers te waarderen voor hun mensgerichte zorg. Dat doen we door
Planetree-kanjers uit te reiken, waarbij een medewerker een dag in het zonnetje wordt gezet.
Dit is een goede manier om zichtbaar en concreet te maken hoe mensgerichte zorg e r in de
praktijk er uit ziet.
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Figuur 3 Aftrap landelijke pilot logeerzorg met
minister De Jonge en Ton Poos


Kortdurend verblijf en logeerzorg:
Vilente biedt in elke regio plekken aan voor
kortdurend verblijf en logeerzorg. In Ede is
hierin vanuit de gemeente een project gestart
waarbij ook de wens is uitgesproken voor
logeerzorg gefinancierd vanuit de Wmo. Ook in
de andere regio’s wordt gekeken naar zorg en
verblijf op maat waarbij de zorgvraag leidend
is en niet meer de indicatie. Dat is te zien in
het beschikbaar hebben van appartementen
voor spoedzorg, logeerzorg, ELV, e.d. Ook het
dagbestedingsprogramma is verder ontwikkeld.
Zo is bijvoorbeeld in Pieter Pauw een
programma voor hoger opgeleiden. In 2019 is
er ook gestart met het bekijken of het huidige
ELV-loket ook andere typen zorg kan
doorverwijzen namens de aanbieders in de
regio.

Basis medische zorg
 Organisatie medische vakgroep: De inrichting van de medische vakgroep is in 2019
vastgesteld. In de nieuwe situatie is de medische dienst per regio georganiseerd. Per regio
vormt een coördinerend specialist ouderengeneeskunde samen met basisartsen, physician
assistants en verpleegkundig specialisten een team. De eerste geneeskundige zal de
inrichting van deze structuur monitoren en inhoudelijk aansturen. Per 2020 staat deze
structuur. Er komt ook een opleidingsplek voor een specialist ouderengeneeskunde in 2020.
Dit maakt Vilente een aantrekkelijkere werkgever voor artsen.
 Medicatieveiligheid: Het digitaal voorschrijven gebeurde al langer binnen Vilente, maar in
2019 zijn de meeste locaties ook overgegaan naar digitaal aftekenen. Op de Molenberg is
eerst een pilot gedaan en het aantal medicatiefouten nam hier af. Omdat sommige locaties
bewoners hebben met een indicatie zonder behandeling wordt er ook nog gewerkt met
papieren lijsten vanuit de apotheek en huisarts. Ondanks dat apothekers met verschillende
systemen werken, blijven we kijken waar digitalisering mogelijk is.
 Palliatieve zorg: Per 1 maart is een specialist ouderengeneeskunde gestart die haar focus legt
op de ontwikkeling van palliatief terminale zorg bij Vilente. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met een HBO-verpleegkundige. Het beleid dat zij hebben ontwikkeld is
tweeledig en gaat over algemene zinvolle zorg in de laatste levensfase voor alle bewoners en
cliënten en over palliatieve zorg in de vorm van kortdurende zorg (Hospice en ELV palliatief).
Het laatste kwartaal is gestart met het ontwikkelen van een palliatief terminale zorgunit op
Mooi-Land.
 De doorontwikkeling van kortdurende zorg: per 1
augustus werken we volgens de vijf V’s voor ELV
cliënten. Deze V’s omvatten een set van activiteiten die
worden uitgevoerd om een cliëntsituatie zo efficiënt en
doelmatig mogelijk in kaart te brengen en zorg te
dragen voor een spoedige opvolging. De V’s zijn
opgebouwd aan de hand van een aantal veel
voorkomende geriatrische beelden: vallen,
verwaarlozing, vergeetachtigheid, verzorging in de
laatste levensfase en vasculair. Naast deze
procesbeschrijvingen is een gestandaardiseerd protocol
ontwikkeld voor het afnemen van de klinimetrie binnen
de ELV.

Figuur 4 Medewerker en cliënt op MooiLand
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Beleid en systemische kwaliteit
 Conform het kwaliteitsplan zijn er nieuwe mensen aangetrokken om bij te dragen aan een
kwaliteitsimpuls. Zo zijn er o.a. nieuwe ondersteuners zorg & welzijn, medewerkers welzijn,
verpleegkundigen, bewegingsagogen en paramedici aangenomen. Er is een team van HBOverpleegkundigen gestart. Elk teamlid heeft een eigen aandachtsgebied, zoals
infectiepreventie, MIC/MIM, BOPZ & probleemgedrag, triage, palliatieve zorg,
medicatieveiligheid, ELV, wondzorg, voeding / mondzorg / slikproblemen en mobiliteit. Zij
werken voor de helft van de tijd mee in de zorg en de andere helft zijn ze bezig met de
Vilente brede ontwikkeling van hun aandachtsgebied (beleidsmatig of in samenwerking met
de aandachtsvelders).
 Het Stafbureau was per april op formatie en werkt nu aan achterstallig onderhoud en aan
beleidsontwikkeling en -borging passend bij de koers en Planetree. Zo is het handboek
uitgedund en opgeschoond. In 2020 wordt het oude handboek vervangen door een nieuw
systeem, dat ook voor het incident melden wordt ingezet, zo dat het werkproces (methodisch
werken) beter wordt ondersteund.
 Om het leerproces in de organisatie te ondersteunen, sluiten de beleidsmedewerkers aan bij
de kwaliteitsoverleggen: om te halen en te brengen. Het leren van incidenten doen we door
waar nodig een Prisma onderzoek te starten. Hiervoor zijn in het najaar 2019 nieuwe mensen
voor getraind. Net als voor het auditen wat we in een meer positieve vorm willen doen. Meer
hierover in paragraaf 3.7.
 Vilente voldoet aan de eisen van de diverse stakeholders en levert meerdere malen per jaar
de opgevraagde gegevens aan. 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 Welzijn en participatie
Vilente vindt het van belang dat mensen op locaties
zich thuis voelen. Hierbij horen ook familie, vrienden
en huisdieren. Hun rol kan het wonen veraangenamen
en soms ook het herstel en genezing bevorderen of
het verdriet beter draaglijk maken. Vilente vindt het
daarom van belang om de cliënt goed te leren
kennen, zowel thuis, als wanneer iemand op een van
de locaties woont. Goede zorg betekent dan ook het
levensverhaal kennen, weten wat iemand belangrijk
vindt in het leven en welke mensen daarbij horen. We
maken gebruik van MIKZO (Meetinstrument Kwaliteit
van Zorg) om methodisch te komen tot een
persoonsgericht zorgplan. Ook werken we met een
Figuur 5 Kanjers van Krachtvaardig helpen op
cliëntportaal zodat familie/mantelzorgers de rapportage locatie De Pleinen
mee kunnen lezen en vragen kunnen stellen. In 2020
zetten we het thema mantelzorg nog meer centraal.
Er toe doen en meedoen, draagt bij aan het welzijn van cliënten. Vilente heeft een grote
diversiteit aan dagbesteding, recreatie en vrijwilligersactiviteiten. Met ruim 500 vrijwilligers is er
altijd wel iets te doen op de locaties. Vilente heeft in 2018 en 2019 initiatieven gestart om de
buurt meer te betrekken en de woonvormen zo een meer centrale rol te geven. 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, Philadelphia, lokale ondernemers, etc. In 2019 is deze
samenwerking verder uitgebreid en is o.a. wijkpunt Bunschoterhof geopend.
In 2019 is gekeken hoe op maat begeleiding bij zingeving te bieden. Dit gaat verder dan
geloofsovertuiging. De geestelijk verzorger van Vilente heeft in 2019 gewerkt aan een netwerk in
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de regio, waardoor het mogelijk is dat de ene levensvraag opgepakt wordt door iemand met een
religieuze achtergrond en de andere levensvraag door een andere zorgverlener. Zo wordt op
maat bekeken wat past. De uitwerking moet in 2020 nog een vervolg krijgen zodat in elke regio
er voldoende netwerk en aanbod is wat betreft zingeving.

3.3 Zorgkaart Nederland
In 2019 zijn er 120 waarderingen gegeven op Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde cijfer voor
2019 is een 8,4. Dit is een stijging van maar liefst 0,9 ten opzichte van 2018 (toen gemiddeld
een 7,5). Ook het percentage dat Vilente aanbeveelt is gestegen van 83% naar 90%.
Kanttekening hierbij is dat er in 2019 minder waarderingen waren dan in het jaar ervoor.

De waarderingen per locatie zijn als volgt voor 2019:

Onder de locatienaam is het aantal waarderingen voor die locatie in 2019 vermeld. In de groene
balk staat het gemiddelde cijfer per locatie. De locatie De Sonnenberg krijgt lagere
waarderingen. Deze locatie heeft in 2019 enkele hele lage scores ontvangen, waardoor het
gemiddelde gedaald is. Ook zijn er wisselingen in management, teamcoach en personeel geweest
in 2019. De nieuwe manager weet waar de verbeterpunten liggen en pakt dit voortvarend op
(laatste waardering Zorgkaart Nederland, 11 april 2020: 8,0).
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Het gemiddelde cijfer over het hele jaar is gestegen, evenals het percentage dat Vilente
aanbeveelt.
Enkele mooie quotes uit de waarderingen van de tweede helt van 2019:

Namens mijn moeder schrijf ik het volgende: het is fijn wonen in de Sonnenberg. Lieve,
zorgzame verzorgenden. Ook wordt er veel aandacht geschonken a an de activiteiten (De
Sonnenberg).
 Erg fijn verpleeghuis. Veel persoonlijke aandacht en elke dag vers eten gekookt
(De Klinkenberg).
 Goed en kundig personeel (Mooi-Land)
 Mijn echtgenoot heeft met veel plezier deelgenomen aan de Pieter Pauw dagbehandeling voor
mensen met geheugenproblemen. (…) Mijn echtgenoot heeft zich er geen moment verveeld.
Hij kwam altijd heel opgewekt en vrolijk thuis en ging er de volgende dag met veel plezier
weer naar toe. Heel hartelijk bedankt voor de professionele begeleiding en goede zorgen!
(Ontmoetingscentrum Pieter Pauw)
 Wat mij betreft was de verzorging van mijn man optimaal. Erg liefdevol en met respect vanaf
de dag dat hij werd opgenomen tot aan zijn overlijden en zelfs daarna. Ik vond het
hartverwarmend (Pieter Pauw).
 Mijn moeder heeft een fijne plek binnen de gesloten afdeling. Er zijn veel activiteiten met
ruimte voor eigen inbreng. Personeel is vriendelijk en geduldig met haar. Het eten wordt in
de huiskamer bereid wat zorgt voor een huiselijke sfeer. Door de opzet van de afdeling is er
voldoende ruimte om de onrust die mensen met dementie ervaren om te buigen naar iets
positiefs. Mensen kunnen veilig rondwandelen. Ik ben blij met de zorg. Gelukkig kan ik hen
aanspreken als daar behoefte toe is. Men weet mij ook te vinde n (St. Barbara).
 Heb hiervoor andere zorgaanbieder gehad, overgestapt op Vilente. Helemaal Top, mijn
echtgenoot heeft Parkinson met hoge en lage bloeddruk. Reageren direct, en de zorg is
geweldig (Thuiszorg)
 Goede ervaring met personeel en met het tehuis de zorg is heel goed proberen zoveel
mogelijk aandacht te besteden aan de mensen die daar zijn. Doen voor mijn vader al wat
mogelijk is om de kwaliteit van leven te handhaven. Helpen met het eten als hij niet kan
houden in de gaten als hij moe is dan mag hij naar bed toe en geven hem daarna het eten.
Ze doen al het mogelijke voor hem. ik kan alleen maar met lof spreken en ik hoop dat als ik
zelf zo ver ben dat ik daar terecht kan komen. (Het Beekdal)
 Niets dan lof over de liefdevolle verzorging van mijn bijna honderdjarige vader in de laatste
maanden, weken, dagen en uren van zijn leven. De kwaliteit van de medische en
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verpleegkundige staf is uitmuntend. Patiënt en familie krijgen alle aandacht, ook in deze tijd
van krappe middelen. We kunnen geen kritiekpunt bedenken. (De Klinkenberg)
Mijn moeder is via een spoedprocedure opgenomen in Pieter Pauw. Vanaf het begin hebben
we ons als familie welkom gevoeld. Mijn moeder is goed verzorgd in Pieter Pauw. De
verzorging was altijd erg begaan met mijn moeder. Ook de artsen die er voor haar waren.
Men heeft zijn best gedaan om de overplaatsing van mijn moeder zo goed mogelijk te laten
verlopen voor haar. De overdracht naar het andere verpleeghuis was uitstekend en volledig.
(Pieter Pauw)

Uiteraard worden er soms ook kanttekening geplaatst, bijvoorbeeld: “Ik zou graag vaker een
verzorgster zien” en “Zorgverleners zouden misschien iets meer herkenbaar moeten zijn als
personeel. Bijv. Door een wit jasje of een wit gilet. Nu word ik vaak als een zorgverlener
benaderd terwijl ik familie ben.” Omdat deze laatste opmerking vaker werd genoemd, is er beleid
herkenbaarheid medewerkers ontwikkeld en een werkgroep ingericht om een advies te geven
over het invoeren van dienstkleding.

3.4 Cliënttevredenheid
Op verschillende manieren halen we binnen Vilente de cliënttevredenheid op. Naast de
waarderingen op Zorgkaart Nederland zijn er op verschillende locaties focusgroepen gehouden,
zijn er digitale vragenlijsten afgenomen na eerstelijns paramedische behandelingen en is in de
thuiszorg de PREM meting gedaan. Onderstaand het resultaat van deze meting in de thuiszorg:

Vanaf 2020 zullen we ook de cliënttevredenheid voor ELV gaan meten via papieren vragenlijsten.
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3.5 Complimenten, klachten en IGJ-meldingen
Complimenten
Ons voornemen voor 2019 was om meer aandacht te geven aan zaken die goed gaan en daar
van te leren, in plaats van vooral aandacht voor klachten te hebben.
Via verschillende kanalen hebben we complimenten over uiteenlopende zaken ontvangen. Zo
wordt er binnen Mooi-Land gewerkt met tip-top kaartjes om verbeterpunten en complimenten
van cliënten te verzamelen.
Een greep uit de complimenten van 2019, Zorgkaart Nederland is hier buiten beschouwing
gelaten:
 ‘Fijne betrokken zorg met veel aandacht’ wordt bijvoorbeeld als top genoemd binnen MooiLand.
 Een contactpersoon gaf bij de teamcoach van De Pleinen aan dat zij merkte dat de bezetting
weer op orde was en de medewerkers zo vrolijk waren. Ook waren daar de cliënten en
medewerkers blij met de nieuwe airc o en zonneschermen.
 Op St. Barbara was een dochter van een cliënt enthousiast over (de aankleding van) een
buffet, haar moeder had ervan genoten.
 Op de Pleinen wordt sinds eind 2018 zeven dagen per week de functie van ondersteuner zorg
en welzijn ingezet op de huiskamers. Bij de somatische afdelingen ondersteunen zij
bijvoorbeeld bij het bereiden van warme maaltijden met en voor bewoners. Het effect hiervan
wordt steeds beter zichtbaar: de maaltijd voor de bewoners is een meer aantrekkelijk
moment geworden omdat er meer tijd en aandacht voor hen is. Voor zorgmedewerkers is
deze ondersteuning prettig omdat zij meer tijd overhouden voor zorgtaken. Ook voor
vrijwilligers heeft het effect omdat zij nu samen met deze ondersteuners zorgen voor een
lekkere en gezellige warme maaltijd voor en met de bewoners.
 Op Pieter Pauw hebben zorgmedewerkers complimenten ontvangen voor de uitgeleide die
wordt gedaan na overlijden van een cliënt.
 Op Beekdal zijn de complimenten weer van een hele andere orde, namelijk over het nieuwe
gebouw. Zeker tijdens de officiële opening.
 Op 16 oktober heeft de Inspectie (IGJ) De Molenberg bezocht. Zij hebben diverse gesprekken
gevoerd en zelf rondgelopen en geobserveerd. Bij de mondelinge terugkoppeling aan het
einde van hun bezoek benadrukten zij met name de goede persoonsgerichte zorg: de
medewerkers van De Molenberg kennen hun bewoners echt. Uit het rapport blijkt dat zij
oordelen dat wij (grotendeels of geheel) aan alle normen voldoen (voor het volledige rapport
zie https://www.vilente.nl/wp-content/uploads/2018/10/V2015957-2019-2434916Vastgesteld-rapport-Vilente-locatie-De-Molenberg-16-10-2019.pdf).
In het eerste kwartaal hebben we ons de vraag gesteld: kunnen we niet juist iets le ren van
goede waarderingen? Zitten daar niet de aanknopingspunten voor (een) goede (beleving van)
zorg?
Klachten
In 2019 zijn er 33 klachten bij de klachtenfunctionaris binnen gekomen. Onderstaand het aantal
klachten per locatie in 2019:
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In het eerste kwartaal waren 19 klachten bij de klachtenfunctionaris binnen gekomen. Kijkend
naar de afhandeling bleek vooral dat ‘gehoord worden’ een aandachtspunt was. De stap naar de
centrale klachtenfunctionaris werd al gezet voordat met de betreffende manager was Gesproken.
Na het eerste kwartaal is de klachtenregeling en het belang van de zichtbaarheid van
locatiemanagers op de locaties opnieuw onder de aandacht gebracht . Dit had effect. Het tweede
kwartaal kwamen nog maar 3 klachten bij de klachtenfunctionaris binnen. De meeste klachten
worden nu op de locaties zelf afgehandeld en niet opgeschaald naar de klachtenfunctionaris.
De klachten waren divers en gingen bijvoorbeeld over zorgverlening, personele bezetting,
communicatie/bejegening, een arbotechnisch vraagstuk of een gevaarlijke situatie.
Onderstaand zijn de 33 klachten verdeeld naar soort. De drie meest voorkomende soorten, zijn:
33% van de klachten valt onder overig (bijv. Administratie), 20% gaat over de zorgverlening en
20% over communicatie en bejegening. De meeste klachten stonden op zich.
Er zijn geen klachten bij de regionale klachtencommissie terecht gekomen.

Incidenten en calamiteiten
In 2019 is een melding uit juli 2018 over de inzet van een Aethon uitzendkracht afgesloten.
Hierbij bleek, na intern onderzoek, dat er sprake was van het ontbreken van sociale
vaardigheden en tact bij de betreffende invalkracht.
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In het eerste kwartaal is een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Dit betrof een val uit een hoogstaand bed op Overdal. Er is een Prisma onderzoek uitgevoerd en
naar de IGJ gestuurd. De melding is afgesloten en de IGJ heeft geoordeeld dat de calamiteit
zorgvuldig is onderzocht en geeft complimenten over de uitgebreidheid en volledigheid van het
onderzoek. De aandachtspunten die uit het onderzoek komen zijn bijvoorbeeld het delen van
belangrijke voorinformatie rond de cliënt met uitzendkrachten en het zorgvuldig vastleggen van
de verschillende verantwoordelijkheden op de locatie. Deze aandachtspunten zijn gedeeld met
het MT, het betrokken uitzendbureau, de teamcoach en de HBO-verpleegkundige. Het MT
vertaalt de aandachtspunten waar nodig naar de eigen locatie.
In de andere drie kwartalen zijn er geen nieuwe of lopende IGJ meldingen.
Er zijn vijf interne Prisma onderzoeken uitgevoerd (op Pieter Pauw, De Sonnenberg (2), De
Molenberg en De Pleinen). Bij alle vijf betrof het een inc ident en geen calamiteit. Uit de
onderzoeken zijn verbetermaatregelen voortgekomen. Deze maatregelen zijn gedeeld met alle
locaties. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het oppakken hiervan en het stafbureau
bewaakt dit.

3.6 Planetree
Dit jaar zijn St. Barbara en de Thuiszorg als eerste op gegaan voor een Planetree certificaat 2.0.
Het hele jaar hebben zij hier naartoe gewerkt. Zo is een QuickScan uitgevoerd en zijn
focusgroepen gehouden. Op basis van deze input zijn verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.
In het najaar zijn ten behoeve van de certificering allerlei documenten aangeleverd. In december
heeft Planetree Nederland focusgroepen georganiseerd en een visitatie afgelegd. In januari 2020
vernamen we dat we het (zilveren) certificaat in ontvangst mogen nemen voor beide onderdelen.
In 2020 gaan Pieter Pauw en De Pleinen aan de slag met de Planetree certificering. Hiervoor
vonden in december de eerste focusgroepen met cliënten en naasten plaats. In januari volgen de
focusgroepen met medewerkers en vrijwilligers en start de regiegroep met het
certificeringstraject.
Afgelopen najaar hebben alle teamcoaches een Plantree opfris dag gehad. Daarin werd
mensgerichte zorg gekoppeld aan de leidinggevende rol als teamcoach. Teamcoaches hebben
een belangrijke rol hebben in het uitdragen van het Planetree gedachtegoed. Volgend jaar gaan
zij samen met de Planetree trainers de vervolgtrainingen in de teams verzorgen, zodat ook daar
Planetree opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.
Dit jaar zijn er vier Planetree kanjers uitgereikt aan
medewerkers die buiten de kaders van hun functie
mensgerichte zorg in de praktijk brengen.
In onderstaande afbeelding ziet u andere activiteiten
gerelateerd aan het Planetree gedachtegoed, zoals een vlog
op St. Barbara om Planetree in de praktijk te laten zien (zie
https://www.vilente.nl/over-vilente/planetree/), de kick-off
van Vilente vitaal (een leuke, inspirerende middag waarbij
onderwerpen als voeding, beweging, slaap en ontspanning
aan bod zijn gekomen) en de introductie van
Figuur 6 Planetree kanjer huismeester Roy
organisatiebuddy’s om nieuwe medewerkers een goede start
te geven.
Voor meer informatie over Planetree en de certificering zie: www.planetree.nl
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Planetree binnen Vilente in 2019

3.7 Waarderend auditen
Vilente voert interne audits uit om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg. Vanuit de koers ‘Zorg
voor Ouderen van A tot Z’, vinden we het belangrijk om goede zorg in een veilige omgeving te
bieden. Waarderende audits geven ons nog meer informatie over wat goed gaat binnen de
verschillende locaties en wat nodig is om een volgende stap te zetten in kwaliteitsontwikkeling.
De teams weten na een audit welke stap het team helpt om een proces beter te laten verlopen.
Zo dragen waarderende audits bij aan de kwaliteit van zorg.
Bij waarderende audits is leren en verbeteren het uitgangspunt (‘van vinken, naar vonken’). Niet
alleen de betreffende locatie leert van de audit, maar door het uitwisselen van informatie kunnen
locaties ook van elkaar leren.
In 2018 is een eerste groep mensen getraind in
het uitvoeren van waarderende audits. Helaas
waren er in 2019 onvoldoende auditoren om
interne audits uit te voeren. Daarom heeft er in
september een training waarderend auditen
plaatsgevonden om de pool van auditoren uit te
breiden. Er is een auditplanning voor 2020
gemaakt en er zijn nieuwe formats ontwikkeld.
Het waarderend auditen doet Vilente in
samenwerking met het Lerend Netwerk. Zo
gaat Vilente auditen bij Attent Zorg en
Behandeling en andersom, zodat ook de
organisaties leren van elkaars kwaliteiten en
verbeterpunten. Vanwege het tekort aan
auditoren hebben er in 2019 helaas ook geen
externe audits plaatsgevonden.
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3.8 Meldingen
MIC meldingen
In 2019 zijn er totaal 3979 meldingen gedaan op het gebied van incidenten met cliënten (MIC).
In 2018 waren er totaal 3858 meldingen en in 2017 4112.
In onderstaande tabel is het totaal overzicht van de MIC meldingen in 2019 te zien. De laatste
twee kwartalen was het aantal meldingen hoger dan de eerste twee. Deze st ijging is deels
veroorzaakt doordat vanaf het derde kwartaal ook de meldingen van Beekdal zijn meegenomen.

Totaal MIC meldingen t.o.v. aantal cliënten 2019
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Over heel 2019 betreffen de meeste meldingen vallen, medicatie en agressie. Onderstaand voor
deze drie soorten een korte toelichting.
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Vallen: hierbij worden in ons huidige systeem alle valincidenten opgeteld. Het percentage
veroorzaakt door geaccepteerd valgedrag is hier helaas niet uit te herleiden. Er zijn cliënten
die meerdere malen per dag vallen en waarbij alles is geprobeerd om dit te voo rkomen.
Medicatie-fouten worden nog te veel gemaakt (door medewerkers, cliënten/familie,
apotheek). Bij medicatie hadden we een grotere daling verwacht, nu het merendeel van de
locaties digitaal aftekent. Mogelijk dat de recente invoering hier een rol in speelt. We hopen
deze verwachte daling volgend jaar wel terug te zien. Daarnaast zijn er concrete afspraken
met de apotheek gemaakt, zetten we slimme medicijndozen in ter ondersteuning voor
cliënten (familie) en heeft de hbo-verpleegkundige met dit aandachtsgebied het
medicatiebeleid herschreven. Het medicatiebeleid met haar aandachtspunten zijn een vast
onderwerp van de kwaliteitsoverleggen op de locaties
Het aantal agressie incidenten is deels te verklaren doordat de cliënten steeds complexere
problematiek hebben. Er zijn dit jaar twee HBO-verpleegkundigen gestart die
probleemgedrag als aandachtsgebied hebben en hiervoor beleid ontwikkeld hebben in
samenwerking met aandachtsvelders van de locaties.

In 2019 was er ook aandacht voor de werkwijze rondom de MIC meldingen en het methodisch
werken. Zo zijn stappen gezet in de uitvoering van het plan van aanpak van de MIC commissie ,
is er MIC/MIM beleid ontwikkeld en zijn er nu op de locaties verpleegkundigen met MIC/MIM als
aandachtsgebied. Deze verpleegkundigen maken analyses van de MIC’s, zetten acties uit en
volgen deze. Medewerkers zijn hierdoor meer alert en hebben een korte lijn met de
verpleegkundige, waaraan zaken worden voorgelegd. Ook is MIC/MIM een vast agendapunt in de
kwaliteitsoverleggen. Aan deze overleggen neemt ook een beleidsmedewerker deel. Op deze
manier is er verbinding met beleid, kunnen er onafhankelijke en kritische vragen gesteld worden,
gaan we leren tussen de locaties en betrekken we waar nodig de juiste kennis en expertise.
Ook heeft er een selectietraject plaatsgevonden voor een nieuw veiligheidsmanagementsysteem
(VMS). Dit systeem zal het proces van melden en analyseren ondersteunen en vereenvoudigen
en wordt in 2020 in gebruik genomen.
MIM meldingen
In 2019 waren er totaal 116 MIM-meldingen (Melding Incident Medewerker). In 2018 waren er
slechts 5 meldingen. MIM-meldingen geven aan hoe de meldcultuur is binnen een organisatie.
We merken dat in 2019 er meer bereidheid is tot melden omdat er ook iets gebeurt met de
melding.
Elk kwartaal is het aantal verder gestegen; het eerste kwartaal waren het er 6, het tweede 12,
het derde 30 en het vierde kwartaal 68. MIM is in 2019 meer onder de aandacht gebracht bij de
medewerkers. Dit om een meldcultuur op gang te brengen, zich te realiseren dat bepaalde
incidenten niet gewoon zijn en om als er bijvoorbeeld een MIC van agressief gedrag wordt
gemaakt, meteen eraan te denken of hier ook een MIM gemeld moet worden.
Net als de MIC, wordt ook de MIM vanaf medio 2020 gedaan in een digitaal systeem. Deze
digitale ondersteuning zal het melden laagdrempeliger maken dan de huidige wijze met
formulieren.
Middelen en maatregelen
Binnen Vilente is het beleid wat betreft de inzet van vrijheidsbeperkende middelen of
maatregelen ‘Nee, tenzij…’. In 2019 zijn er in totaal 1362 middelen en maatregelen ingezet (in
2018 waren dit er 890).Het merendeel van deze inzet betreft domotica (zoals bewegingssensor,
dwaaldetectie, GPS en deursensor). De stijging van de inzet van M&M is grotendeels te verklaren
door de inzet van deze domotica. Deze inzet van technologie wordt vanuit wet - en regelgeving
nog steeds gezien als vrijheidsbeperking, terwijl dit cliënten in de meeste gevallen juist meer
bewegingsvrijheid en ruimte biedt.
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Middelen en maatregelen in 2019
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Andere middelen en maatregelen die in 2019 na domotica vaak zijn toegepast zijn een bedhek,
extra laag bed en het gebruik van een valmat. We merken in de praktijk dat bewoner en familie
vaak instemmen met het gebruik als andere oplossingen niet mogelijk zijn.
Binnen de locaties is er continu aandacht voor het inzetten van alternatieven en interventies
m.b.t. gedrag alvorens een vrijheidsbeperkende maatregel in te zetten. In 2020 start op de
Molenberg een pilot voor de implementatie van de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

3.9 Kwaliteitsplan 2019-2021: Samen leren en doen
Eind 2018 is een meerjarenplan voor kwaliteitsontwikkeling
en borging geschreven: Kwaliteitsplan mensgerichte zorg
binnen Vilente 2019 – 2021, Samen leren en doen.
Dit plan heeft drie doelen. Het is de onderlegger om te komen
tot Planetree certificering, het beschrijft voor elke locatie of
eenheid wat de speerpunten 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
(Kwaliteitsgelden). Vilente heeft zodoende voor 2019 circa 2,4
miljoen euro toegekend gekregen.
In 2019 zijn er conform dit plan stappen gezet ten aanzien
van de Planetree-certificering (zie paragraaf 3.6). Ook zijn er
verschillende nieuwe medewerkers gestart waaronder
ondersteuners zorg en welzijn, verpleegkundigen (MBO en
HBO) en paramedici. De kosten voor deze medewerkers zijn
gefinancierd vanuit de extra Wlz-gelden. Het plan is eind
2019 geactualiseerd voor 2020 – 2021. Het is besproken in
de gremia en goedgekeurd door het zorgkantoor. Van deze
geactualiseerde versie is een infographic gemaakt (zie
website).
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4. De talenten van Vilente
In dit hoofdstuk blikken we terug op de ontwikkelingen op het gebied van personeel in 2019.
De verantwoording conform het handboek indicatoren personeelssamenstelling 2019 heeft
Vilente voor de gestelde deadline aangeleverd bij Zorg Instituut Nederland. Deze worden door
hen openbaar gemaakt op www.zorginzicht.nl

4.1 Personeel
De Talenten van Vilente
Het personeelsbeleid van Vilente is vormgegeven onder de naam Talenten van Vilente. Daarbij
maken we gebruik van onderstaand model:

Leiderschap
bij Vilente

Welkom bij
Vilente

Afscheid
van Vilente

Kaders bij
Vilente

Onderstaand wordt een drietal ontwikkelingen in 2019 uitgelicht.
Dit jaar was Vilente Vitaal een belangrijk onderwerp. Vanuit de gedachte dat je alleen goed kan
zorgen voor een ander als je goed zorgt voor jezelf, zijn we dit programma gestart. Als start was
er een middag voor alle medewerkers met diverse workshops op dit gebied en er waren
bijeenkomsten voor leidinggevenden. De volgende stap in dit traject is dat teams binnen de regio
in 2020 zelf aan het werk gaan aan de hand van vier kwartaalthema’s.
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Bij Vilente zetten we volop in op het werven, behouden en
ontwikkelen van medewerkers (zie ook het model). Sinds
dit jaar zijn er twee organisatiebuddy’s die ervoor zorgen
dat nieuwe collega’s een goede start maken, zich welkom
voelen en goed geïnformeerd zijn over de werkwijze van
onze organisatie. De collega’s die net in dienst zijn, geven
aan dat deze nieuwe functie van organisatiebuddy van
toegevoegde waarde is. De aanleiding voor dit project is
het gegeven dat in de hele zorgbranche een groot verloop
is van medewerkers, met name gedurende de eerste twee
jaar van het dienstverband. Vilente is kartrekker voor dit
project waar 12 ouderenzorg-instellingen uit regio Ede–
Arnhem aan deelnemen
Figuur 7 De organisatiebuddy’s van Vilente

We zijn, in samenwerking met het practoraat Tech@doptie
van een drietal ROC’s in de regio, gestart met een leerarrangement Zorgtechnologie. Hierin
worden zorgmedewerkers met interesse op dit gebied opgeleid om straks hun collega’s te helpen
leren omgaan met technologische ontwikkelingen. In december heeft de eerst e groep binnen
Vilente, die het versnelde VIG traject bij de Zorg & Werk Academie heeft gevolgd, hun diploma
behaald.

Medewerkers tevredenheid
Tussen maart en mei 2019 hebben 460 medewerkers van Vilente meegedaan aan het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (Medewerker monitor Actiz). Dit was een respons van 49%
(vorig jaar 55%).
De uitslag is in het algemeen op alle gebieden verbeterd ten opzichte van vorig jaar:
Thema
Werkbeleving
Bevlogenheid
Mogelijkheid tot veranderen
Tevredenheid (NPS)

2019
7.3
8.2
5.7
-12.0

De belangrijkste uitschieters in de resultaten, zijn:
Thema
Medewerkers zijn minder snel geneigd te vertrekken
Medewerkers voelen zich voldoende gesteund
in hun ontwikkeling
Medewerkers weten beter wat de organisatie in de
toekomst anders en beter wil
Medewerkers hebben meer plezier in hun werk

2018
6.8
7.9
5.0
-32.1

2019
8.1

2018
7.5

7.7

6.9

6.7

5.8

7.8

7.2

Onderstaand de belangrijkste verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen:
Verbeterpunten 2019
Verbeterpunten 2018
1. Communicatie
1. Werkdruk
2. Werkdruk
2. Communicatie
3. Veranderingen
3. Sfeer/cultuur organisatie
De drie punten uit 2019 zijn herkenbaar en passen in de fase van de organisatie. We zijn gestart
met een nieuwe koers en er zijn diverse veranderingen gaande.
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Kwantitatieve ontwikkelingen Personeel
Gegevens Vilente

1-1-2020

Aantal medewerkers

1095

FTE

651

Aantal medewerkers in zorgfuncties

788

FTE in zorgfuncties

486

Gemiddelde Leeftijd

41,9

% mannen

9%

% vrouwen

91%

4.2 In- en uitstroom 2019
De zorgverlening staat of valt met het hebben van voldoende personeel.
Instroom
In 2018 is flink geworven en dit hebben we in 2019 doorgezet. Dit zorgt voor een hoge
instroomratio.
2019

in

uit

saldo

Niveau 1

73

15

58

Niveau 2

54

45

9

Niveau 3

57

89

-32

Niveau 4

14

17

-3

Niveau 5

7

1

6

Leerlingen

24

10

14

Behandelaren

11

9

2

Ondersteuning

48

46

2

288

232

56

27

21

Totaal
Ratio

De meeste nieuwe medewerkers zijn woonachtig in ons werkgebied (de gemeenten Ede,
Wageningen en Renkum). Daarnaast is er behoorlijk wat instroom uit Arnhem.

Instroom: waar vandaan?
19%

25%

8%
5%
12%

12%

7%

12%

Uitstroom
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Ede Stad
Ede buiten
Wageningen
Gem Renkum
Veenendaal/Rhenen
Arnhem
Overbetuwe
Overig

Naast een hoge instroom, stroomden er helaas ook veel medewerkers uit in 2019. De
uitstroomratio is met 21% hoog. Van deze groep is 41% minder dan 1 jaar in dienst geweest:
Duur

Aantal

%

<1 jaar

94

41

1-3 jaar

35

15

3-5 jaar

33

14

langer dan 5

66

29

228

100

Totaal

Per functieniveau staat onderstaand de uitstroom van medewerkers korter dan 1 jaar in dienst
(kolom 2) en de groep daarbinnen die in de eerste 101 dagen zijn vertrokken (kolom 4). In
kolom 3 en 5 staan de aantallen medewerkers uit die groepen die op eigen verzoek zijn
vertrokken:
Functieniveau

Totaal

mw

Niveau 1

14

10

5

2

Niveau 2

19

14

4

2

Niveau 3

27

20

9

8

Niveau 4

6

5

1

1

Leerlingen

7

5

2

1

Behandelaren

1

1

0

0

Ondersteuning

20

8

5

1

Totaal

94

63

26

15

<101 mw

4.3 Personeelsopbouw
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. Er is ook een groei te zien van het aantal medewerkers
met een aanstelling diegroter is dan 0,8 FTE.
Personeelsopbouw
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Leeftijdsopbouw

Vilente heeft een relatief jong personeelsbestand. Ons aandeel medewerkers dat jonger is dan 35
jaar is, vergeleken met de branche, relatief hoog. We hebben daarnaast een groei in het aandeel
van 55+-ers. Dit komt met name door de nieuwe functie van ondersteuner zorg & welzijn. Veel
oudere medewerkers zijn op deze functie aangenomen die vanuit een andere sector de overstap
naar Vilente hebben gemaakt.

4.4 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen
Vilente was in 2018 behoorlijk
gedaald. Deze trend heeft zich
in 2019 voortgezet. Het ligt nu
dicht bij het branche
gemiddelde.
Onderstaand de ontwikkeling
van het verzuimcijfer bij
Vilente vanaf 2017 en
vergeleken met de branche.
Het laatste kwartaal stijgt het
verzuim ten opzichte van het
derde kwartaal. Dit is te
verklaren door de
seizoensinvloeden. Het
verzuimcijfer van Q4 in 2019 is
wel een stuk lager dan in Q4
2018, waardoor het
voortschrijdend jaarcijfer van
Vilente wel blijft dalen.
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5. Gezonde organisatie
Naast goede zorg en goed personeel is het essentieel dat er een gezonde bedrijfsvoering is om
goede Zorg voor ouderen van A tot Z te kunnen leveren, zowel nu als in de toekomst .

5.1 Vastgoed en duurzaamheid
In 2019 is het strategisch vastgoedplan opgesteld. Ook is de ontwikkelopgave voor Overdal
uitgewerkt in een startnotitie, waarna besloten is om verschillende scenario’s uit te werken in
een business case. Het opnieuw bouwen lijkt het scenario dat het beste past bij de vooraf
genoemde criteria. De financiering van dit nieuw te bouwen pand wordt onderzocht.
In het kader van duurzaamheid kijkt Vilente kritisch waar ze dit kan toepassen. Vilente huurt
sommige panden en kijkt samen met de eigenaar welke verduurzamingsmogelijkheden er zijn.
Bij de bouw van het nieuwe Overdal zal uiteraard ook rekening gehouden worden met duurzame
bouw.

5.2 ICT en 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
dergelijke, 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.

Figuur 8 Bijeenkomst voorlopers

Dit jaar is de ICT basis verder op orde gebracht met als doel dat
alle ICT goed met elkaar communiceert (Wifi, telefonie, alarmering, domotica, etc.).
Daarnaast is het digitaal aftekenen van medicijnen binnen het merendeel van de locaties
geïntroduceerd evenals het in de thuiszorg werken met een digitale medicijndispenser.
Nieuw in 2019 was het Leerarrangement tot voorloper (key user). Hier hebben 12
zorgmedewerkers aan meegedaan. Dit is een samenwerkingsverband van MBO-scholen
(ROC’s)en zorginstellingen in de regio onder de naam Tech@doptie.
Voor 2020 en verder is een ICT ontwikkelagenda opgesteld, waarin voor 2020 de volgende
thema’s centraal staan: 1) beschikbare, performante en veilige ICT, 2) toegang digitale werkplek
(SSO), 3) mijn digitale werkplek, 4) veilig en eenvoudig melden en documenten vinden en 5)
zorgdomotica op drie locaties.

5.3 Financiën
Vilente heeft het jaar 2019 positief afgesloten. Ten opzichte van het jaar 2018 was het een goed
jaar. Het formatiemodel en het dalende ziekteverzuim hebben hieraan bijgedragen. Vilente heeft
in 2019 meer investeringen gedaan in ICT dan begroot. Hierdoor is het resultaat minder hoog
dan begroot maar nog steeds positief. Voor uitgebreide informatie over de jaarrekening 2019 van
Vilente zie: de website van desan of onze website.
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6. Verbonden met Vilente
Het laatste onderdeel van het stuurwiel van Vilente is wellicht het meest bepalende voor het
succes van Zorg voor ouderen van A tot Z. Het is de verbinding tussen en met cliënten,
naasten, vrijwilligers, medewerkers, de organisat ie, partners en stakeholder s.
In 2019 heeft Vilente passend bij de koers volop de verbinding gezocht.
Onderstaand enkele voorbeelden.
Intern:
 Op elke locatie vinden diverse overleggen plaats. Onder andere
kwaliteitsoverleggen waarin de manager, teamcoaches, artsen, diverse
zorgmedewerkers en een beleidsmedewerker participeren.
 Het management organiseert elk kwartaal een bijeenkomst voor alle
leidinggevenden om een specifiek onderwerp te bespreken.
 Er worden focusgroepen gehouden op een aantal locaties. Net als
familieavonden.
 In november vond het eerste Vilente Kenniscafé plaats. Gastspreker was
ouderenpsychiater Martin Kat. Medewerkers van alle locaties waren
aanwezig.
Regionaal:
 De bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van het Lerend Netwerk ontmoeten elkaar
op reguliere basis.
 Er is een Bestuurlijk Overleg opgezet voor de regio Gelderse Vallei met VVT organisaties.
Hierbij wordt in eerste instantie een regionaal beeld gesc hetst van de zorgvraag, het
zorgaanbod en de toekomstige ontwikkelingen daaromtrent. Het ziekenhuis en
maatschappelijke organisaties dragen daartoe bij. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken
bij inhoudelijke ontwikkelingen en wordt mogelijk gezamenlijke aanbesteding overwogen
(ANW diensten, mondzorg, apotheek etc.);
 Vilente participeert in de coalitie nachtzorg Gelderse Vallei (van Ede tot en met Heelsum) en
in de coalitie nachtzorg Arnhem (van Oosterbeek tot en met Doorwerth). Dit gaat in beide
gevallen leiden tot het onderbrengen van de ongeplande nachtzorg in de wijkverpleging.
 Er vindt overleg plaats met de ziekenhuizen Rijnstate (Arnhem) en Gelderse Vallei (Ede) over
de in-, door- en uitstroom van geriatrische cliënten vanuit de SEH, waarbij Vilente tijdelijke
opvang, observatie, diagnostiek of behandeling aanbiedt;
 De specialisten van het Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Specialisten Ouderen Geneeskunde
van Vilente bespreken de mogelijke ontwikkeling van triagebedden en behandelpaden om
zodoende zorg uit het ziekenhuis te verplaatsen;
 De bestuurder van Vilente is toegetreden tot het bestuur van de Regionale Zorgagenda van
de Gelderse Vallei, dat verder bestaat uit participanten van het Ziekenhuis Gelderse Vallei,
Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgverzekeraar Menzis.
 Vilente participeert in een bovenregionaal overleg met diverse instanties (gemeenten, politie,
verslavingszorg, GGZ, beschermd wonen etc.) over crisisopvang van personen met verward
gedrag.
 Vilente participeert namens de VVT -sector uit de regio Gelderse Vallei in het regionale overleg
acute zorg. In dit overleg worden gezamenlijk oplossingen gezocht bij extreme drukte in de
ziekenhuizen.
 Tezamen met de VVT -aanbieders in de regio’s Gelderse Vallei en Arnhem wordt gewerkt aan
een duurzaam arbeidsmarktbeleid. De thema’s zijn werving, binden en boeien van (nieuwe)
medewerkers. De werkgeversverenging (WZW) coördineert en het zorgkantoor Menzis
financiert. Vilente participeert in diverse projecten en fungeert tevens als kartrekker in de
projecten ‘organisatie-buddy’s’ voor de volledige WZW-regio en de Managementleergang voor
de regio Gelderse Vallei.
Vi l ente Terugblik 2019 | Pa gi na 27

7. Governance en toezicht
7.1 Stichting Vilente
Vilente is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Vilente kent
een aparte vastgoed stichting voor Overdal en een steunstichting Oevernet. In 2019 hebben
hier geen wijzigingen in plaats gevonden. Met de vastgoedplannen voor een nieuw Overdal
zal gekeken worden wat te doen met deze stichtingen.
In 2019 zijn de statuten herzien en liggen in concept klaar. Omdat er diverse nieuwe wetten
van kracht worden in 2020, die invloed hebben op de statuten, zullen de statuten in 2020 de
diverse gremia en de notaris passeren.

7.2 De principes van de Governance Code 2017
Vilente heeft zich ook in 2019 ingezet voor de maatschappelijke opdracht , die zij heeft om
kwetsbare ouderen liefdevolle zorg en behandeling te bieden en waar nodig een veilige en
huiselijke woonomgeving. Dit heeft Vilente gedaan volgens de 7 principes van de zorgbrede
Governance code 2017.

7.3 Wijzigingen bestuur, management en Raad van
Toezicht
In 2019 zijn er voorbereidingen getroffen om de structuur per 2020 te wijzigen naar een
regiostructuur. Het managementteam is hiervoor eerst kleiner geworden van 6 naar 4
zorgmanagers , zodat in 2020 in elke regio 1 regiomanager is en 1 manager voor de aparte
tak van Behandeling, Transmurale zorg en Zorginnovat ie.
De Raad van Toezicht
bestond in 2019, met de
wissel van voorzitter en het
vertrek van een lid begin
2019, uit 6 leden.
De raad heeft in september
2019 een uitgebreide
zelfevaluatie gehad waaruit
een nieuwe visie is ontstaan.
De maatschappelijke opgave –
waar de organisatie Vilente
invulling aan geeft - is de
toetssteen van de RvT. Deze is
als volgt benoemd: Het
leveren van passende zorg aan
ouderen met een zorgbehoefte
in de regio Gelderse Vallei.

Figuur 9 Leden van de Raad van Toezicht 2019

Meer informatie op de website: https://www.vilente.nl/over-vilente/raadvantoezicht/
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8. Medezeggenschap
8.1 Cliëntenraden
Vilente heeft een centrale Clientenraad
(CCR). Deze raad is gedurende 2019
gewijzigd qua bezetting. Er zijn in 2019
enkele leden gestopt. De aanwas en
vervanging van nieuwe leden was minder
dan voorheen, waardoor er eind 2019
netto 3 leden minder waren. Begin 2020
zijn er gelukkig weer enkele leden
aangetrokken, zodat de raad weer goed
bezet is. Eind 2019 heeft de secretaris
afscheid genomen en het stokje
overgedragen aan een bestaand lid van
de CCR.
Op twee locaties na hebben alle locaties een decentrale vorm van inspraak. Soms een Decentrale
Cliëntenraad (DCR,) maar vaak ook buurtkamergesprekken, familieavonden, e.d.
Het verkrijgen van een vertegenwoordiging voor medezeggenschap op de locaties is een
aandachtspunt. De komst van focusgroepen (vanuit Planetree) wordt, mede door de CCR, gezien
als een waardevolle en laagdrempelige vorm van het meedenken over kwaliteit op de locatie of
zorg thuis. Bij de voorbereidingen van de invulling van de WMCZ 2018 (die per 1-7-2020 ingaat)
is geconstateerd dat het inkleden van een Decentrale Clientenraad voor alle
organisatieonderdelen niet haalbaar is. Het hebben van een DCR wordt ook niet gezien als doel
op zich; wel het hebben van een goede lokale, laagdrempelige vorm van inspraak die naast de
focusgroepen van Planetree kan bestaan.
Adviesaanvragen
In 2019 zijn de volgende
- Positief advies op
- Positief advies op
- Positief advies op

adviesaanvragen uitgebracht door de CCR:
de jaarrekening 2018
de begroting 2020
de overstap van locatie- naar regiostructuur per 1-1-2020

Naast deze formele adviesaanvragen heeft de CCR ook ‘ informeel’ advies gegeven over
zorginhoudelijke thema’s. Elke maand is er een ander thema dat aan bod komt tijdens de
vergadering, meestal in het bijzijn van een inhoudelijke expert uit de organisatie. Op die manier
is de CCR betrokken bij de beleidsontwikkeling van Vilente en geven zij met name tips voor de
toepassing op de werkvloer. Af en toe zijn leden aangesloten bij projectgroepen, zoals in het
geval van de verdere doorontwikkeling van het cliëntportaal Caren.
Overlegstructuur en samenwerking
Vanuit elke Decentrale Cliëntenraad zit een afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad. Maandelijks
heeft de CCR een overleg. 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 de
Bestuurssecretaris van Vilente. 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
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CCR wordt vanuit beide kanten 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 is het willen bijdragen aan optimalisering van de zorg.
Scholing CCR
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. In 2019 stond deze in het teken van de lokale en centrale
inspraak en achterban raadpleging (ter voorbereiding op de WMCZ 2018). Daarnaast is er
gesproken over de doorvoering van centraal beleid naar de werkvloer en hoe dit leidt tot
werkelijke kwaliteit van zorg. Deze aanpak is zo goed bevallen dat o ok in 2020 een dergelijke
heidag met het management wordt gepland.
Verwachtingen CCR
De CCR en het bestuur zullen op dezelfde voet als in 2019 verder samenwerken. Zij zullen in
2020 invulling geven aan achterban raadpleging op locaties en de zorg thuis (lokale
inspraakvormen). Een goede en representatieve bezetting is hierbij relevant. De Centrale
Clientenraad zal blijven bestaan en wordt het statutaire orgaan dat valt onder de WMCZ. Een
goede verbinding tussen de lokale inspraakvormen en de CCR is relevant. Ook zal de CCR blijven
toetsen of het beleid en de ontwikkelingen voldoen aan de vraag wat het voor de bewoners en
cliënten oplevert.

8.2 Ondernemingsraad (OR)
Adviesaanvragen
De OR heeft in 2019 vijf Advies- en Instemmingsaanvragen behandeld en hierover een
instemming c.q. advies uitgebracht:
 04-02-2019: IAV regeling werving & selectie en indiensttreding
 18-02-2019: AVA reorganisatieplan zingeving
 18-09-2019: IAV beleid Herkenbaarheid en vindbaarheid
 08-10-2019: AVA regiostructuur
 16-10-2019: IVA uitvoering PvA n.a.v. Ri&E
Overlegstructuur
De OR heeft in 2019 acht 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, ICT, RI&E, Planetree,
Arbodienst, Basis Medische Zorgprocessen, de nieuwbouwplannen voor de locatie Overdal, de
begroting voor de OR, de kwartaalrapportages, het koersdocument en de jaar/kwaliteitsplannen. Daarnaast kwam de OR acht keer bij elkaar ter voorbereiding of
nabespreking van de Overlegvergaderingen, of om tot een besluit te komen inzake de advies - en
instemmingsaanvragen. De Raad van Toezicht heeft tijdens een OR-vergadering in april 2019
een presentatie gegeven aan de OR (‘RvT wat kan je ermee?’) en in oktober 2019 is tijdens een
themameeting samen met de manager HR en twee leden van de RvT het onderwerp ‘Talenten
van Vilente’ verder uitgediept.
Communicatie en netwerken
In 2019 is de OR actief geweest op communicatief gebied, zowel naar de achterban, als naar
derden. Zowel met de bestuurder als met de Raad van Toezicht verlopen de contacten in prettige
sfeer. Er is regelmatig contact met de PAR. Daarnaast nodigt de OR geregeld gastsprekers (van
binnen Vilente of extern, bijv. De vakbond NU’91) uit om specifieke onderwerpen of documenten
toe te lichten tijdens themameetings; op die manier wordt niet alleen extra kennis vergaard
maar wordt ook het netwerk uitgebreid.
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Met haar achterban onderhoudt de OR een goed contact. Zowel informeel (op de werkvloer),
maar zeker ook formeel door:
 Achterbanraadplegingen, zowel persoonlijk door de contacten van de OR-leden of digitaal
d.m.v. een achterban enquête over de evaluatie IAV regeling rooster en werktijden (eind
2019). De resultaten hiervan worden begin 2020 verwacht en met de bestuurder besproken;
 Het afwisselend zichtbaar vergaderen op alle Vilente locaties.
OR-lidmaatschap
Helaas bleek het OR-werk voor 2 leden niet te
combineren met werk en een studie. Na hun
afscheid in maart 2019 is het gelukkig gelukt
om 2 nieuwe leden te werven die in april 2019
de OR kwamen versterken.
In oktober 2019 is door het vertrek van een
OR- lid (die Vilente heeft verlaten) toch weer
een stoel vrijgekomen. Momenteel zijn er 3
vacatures bij de OR en wordt er actief gezocht
naar nieuwe kandidaten.
Scholing OR
Als vervolg op de OR basistraining heeft de OR
op 12 februari 2019 de zogenaamde Pitstoptraining gevolgd. Tijdens een middag werd op door de OR aangeleverde onderwerpen dieper
ingegaan.
Halverwege 2019 heeft de OR zelf haar scholingsbehoefte in kaart gebracht wat resulteerde in
een scholingsdag op 29 oktober 2019 met een drietal workshops: beleidsstukken lezen en
analyseren, communiceren met de bestuurder en communicatie met de achterban.
Op 12 november 2019 heeft de OR een teambuildingsmiddag gehad: Veranderfitness. Op een
ludieke manier hebben de OR-leden elkaar op een geheel ander manier beter leren kennen en
daarbij inzicht gekregen in hoe karakters en kwaliteiten elkaar kunnen versterken in het team.
Doelstellingen en successen 2019
De doelstellingen die de OR voor 2019 had (om als team te functioneren; de lidmaatschappen en
takenpakket van de commissies bepalen; het vergaderschema voor 2019 finaliseren; het bepalen
van een scholings- en trainingsplan en het opzetten van een jaaragenda/speerpunten voor
2019/2020) zijn allen bereikt.
Het vinden van aanvullende en (vervangende) kandidaten voor de OR (om tot het gewenste
aantal van 13 leden te komen) is helaas niet gerealiseerd, maar blijft ook voor 2020 hoog op de
agenda staan.
De OR kijkt tevreden terug op 2019. Na de opstart in 2018 heeft de OR zich in 2019 verder
kunnen professionaliseren en kan gesteld worden dat de OR steeds sneller en beter
beleidsstukken en -plannen, als ook instemmings- en adviesaanvragen kan lezen en
doorgronden. Steeds beter weet de OR te beoordelen of iets instemming verdient. Ook wordt
vaker proactief meegedacht over een komende aanvraag, komt deze regelmatig op de agenda en
worden adviezen en gedachten proactief aan de bestuurder meegegeven (bijv. Regio indeling).
Door onderbouwd mee te kijken, te denken en aanhoudend te zijn, weet de OR bepaalde zaken
(terug) op de agenda van het MT te brengen (bijv. Werkkleding).
De OR is gegroeid, zowel als team (we doen het samen!) als commissies en dat helpt de OR
enorm. Zij bereiden zaken voor en adviseren de OR in haar besluitvorming. Denk bijv. aan het
beleid herkenbaarheid en (de achterban enquête over) het roosterbeleid. De OR is dankbaar en
voelt zich gesteund door haar achterban door het grote aantal reacties op de enquête over het
roosterbeleid: dankzij de input van de achterban weet de OR wat er speelt binnen Vilente en
binnen de verschillende locaties. Dat vormt de basis in de discussies met de bestuurder.
Door bovengenoemde groei heeft de OR niet alleen haar stem gevonden, maar laat die steeds
duidelijker klinken, waardoor de medezeggenschap binnen Vilente steeds beter wordt benut.
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Verwachtingen OR
Doelstellingen voor 2020 zijn:
 het komen tot de missie en visie van de OR
 het verder professionaliseren van de OR door het verhogen van het kennisniveau en in de
samenwerking met de bestuurder
 nog meer proactief te zijn: niet alleen in het versterken van de contacten met de achterban,
maar ook meer vooruitkijken naar zaken die gaan spelen in 2020, hetzij volgens de
jaarcyclus, hetzij ad hoc
 het tijdig opstellen van de OR-kalenders incl. invulling van de themameetings met
gastsprekers
 zoals eerder gezegd: het werven van nieuwe OR- leden.

8.3 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 schatten 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 2019 heeft de PAR enkele wisselingen in de bezetting gehad maar is nog steeds een
volwaardige bezetting. Met behulp van een coach hebben zij in 2019 hun rol nader gedefinieerd
en ook bekeken hoe ze meer proactief kunnen handelen en in verbinding kunnen staan met de
werkvloer.
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9. Lerend netwerk
9.1 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.
Vanuit deze basis wordt sinds 2018 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.

9.2 Functionele afstemming
In 2019 heeft er op verschillende niveaus afstemming plaats gevonden met als doel van elkaar
te leren en samen op te trekken. Denk hierbij aan de functies op het gebied van: beleid en
kwaliteit, financiën en Control, ICT, Functionaris Gegevensbeheer, bestuurssecretarissen, et c.
Deze afstemmingen werden gewaardeerd. Zo is samen gekeken naar het complexe dossier van
de extra verpleeghuisgelden, de verplichtingen vanuit de wet AVG, de wet Zorg en Dwang, etc.

9.3 Ontmoeting Bestuurders en Raden van Toezicht
Net als vorig jaar was er in september de jaarlijkse bijeenkomst van de Raden van Toezicht en
bestuurders van de organisaties in het lerend netwerk. En net als vorig jaar was de bijeenkomst
bij Vilente. Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en het belichten van de
rol van de Raad van Toezicht. Deze keer was Fuserende Organisaties het gekozen strategisch
thema. De bestuurder van Attent Zorg en behandeling gaf een inleiding over de voorgenomen
plannen om bestuurlijk te fuseren met de DrieGasthuizengroep. Dit was de aanzet tot een
interessante discussie en uitwisseling van gedachten. Overigens bleek later dat deze
voorgenomen fusie (aangekondigd was om de mogelijkheden tot een bestuurlijke fusie te
onderzoeken), niet doorging.

9.4 Miniconferentie
Op donderdag 17 juni vond het jaarlijkse
minisymposium plaats, dit keer met het
onderwerp: Ouderenzorg in al haar facetten.
Het symposium werd georganiseerd voor
zorgmedewerkers en door zorgmedewerkers,
dit jaar door Vilente. Het doel was om kennis
met elkaar te delen en ervaringen uit te
wisselen. Van iedere organisatie waren er
meerdere medewerkers die een workshop
gaven. Ze vertelden waar ze trots op waren,
lieten dit zien en soms ervaren. Denk hierbij
aan belevingsconcerten, de samenwerking
tussen de PA en de SO, klankkleur en Planetree. De gastspreker Niek van den Adel vertelde aan
een muisstille zaal zijn levensverhaal waarvan iedereen achteraf aangaf dat het zeer inspirerend
was. Het congres is achteraf door een tekenaar samengevat in bijgevoegde plaat.
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10.

Vooruitblik 2020

Jaardoelen 2020
Om focus te houden en haalbare stappen te zetten, zijn voor 2020 zes 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 2020 de volgende speerpunten hebben:
1. Kwaliteit van zorg
a. Optimaal zorgproces voor Eerste Lijn verblijf waarbij cliënten rechtstreeks instromen
b. Realisatie van hospicezorg op Mooi-Land voor mensen uit de wijk en regio
c. Goede beleidscyclus waarbij waarderend auditen structureel onderdeel is binnen
Vilente
d. Certificaten voor Planetree behaald voor twee onderdelen en voor twee nieuwe
aangevraagd.
2. Human resources
a. Voldoende, gekwalificeerd personeel
b. Groei in vast personeel en daling in (ongewenste) uitstroom: binden en boeien van
medewerkers
c. Methodiek ontwikkeld om de talenten maximaal uit medewerkers te halen
(vlootschouw)
3. Gezonde financiën
a. Behalen van begroot resultaat 2020 inclusief de gestelde kaders in de kadernota
b. Goede planning en control cyclus met stuurinformatie op teamniveau
4. Doorontwikkeling vastgoed (herontwikkeling Overdal)
a. Herontwikkeling binnen de gestelde kaders uit het strategisch vastgoedplan, de
startnotitie en de business case en vanuit de lessons learned van eerdere projecten
b. Passende oplossing voor de tijdelijke huisvesting van bewoners en personeel van
Overdal
5. Ontwikkelingen ICT
a. Conform planning uitvoeren van de ICT ontwikkelagenda inclusief het Governance
beleid
b. Programma van Eisen ICT voor herontwikkeling Overdal
6. Strategische allianties
a. Verkennen (en waar kan bestendigen) van (regionale) samenwerkingsverbanden ten
goede van Zorg voor ouderen van A tot Z
Deze speerpunten zijn uitgewerkt in de verschillende
jaarplannen en programma’s en ook in concrete doelen voor
en door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Vi l ente Terugblik 2019 | Pa gi na 34

11.

Vilente in tijden van corona

Eind februari is in Nederland voor het eerst iemand besmet geraakt met het coronavirus. De
opmaat voor een ongekende periode waar Vilente ook middenin zit. Zowel cliënten, familie,
medewerkers, vrijwilligers, het management, toeleveringsbedrijven als alle andere partijen die
met Vilente samenwerken hebben met de c oronacrisis te maken. Maar de crisis zorgt ook voor
bundeling van krachten, creativiteit, unieke initiatieven en een enorme saamhorigheid. Wat is er
sinds de uitbraak allemaal gebeurd? Veel. Een overzicht in vogelvlucht.
Door: Feike Klomp
Vanaf de eerste besmetting op 27 februari is er een crisisteam opgezet dat dagelijks bij elkaar
komt, de stand van zaken bespreekt en de situatie monitort. Proactiviteit, empathie en
daadkracht zijn hierbij de sleutelwoorden. Om dit kracht bij te zetten spreekt Ton Poos,
bestuurder van Vilente, in een videoboodschap familieleden en naasten van de bewoners en
cliënten toe.
Bezoekersstop en bezoekersregeling
“We leven in bijzondere moeilijke tijden. En vooral voor u,
die het fysieke, directe contact met uw geliefde al zo’n
lange tijd moet missen. Het is werkelijk
hartverscheurend”, benadrukt Ton Poos, vrij snel na de
uitbraak. “Onze aanpak is proactief en adequaat, waarbij
wij geen enkel risico nemen.” Verder legt hij uit dat Vilente
vrij vroeg besloten heeft tot een volledige bezoekersstop.
Een uniek en moedig besluit, maar broodnodig vanwege
ieders veiligheid en gezondheid. “Dat was een hele
moeilijke en zware maatregel. Vooral voor u. Ik wil u heel
hartelijk danken voor uw begrip en steun voor deze zware
maatregel, wetende hoe moeilijk dat ook voor u is.”
Daarnaast geeft Ton Poos in zijn boodschap aan dat Vilente nauwgezette
instructies, richtlijnen en protocollen voor de medewerkers volgt.
Wanneer ze wel en niet kunnen komen werken. Welke
beschermingsmiddelen ze wanneer moeten gebruiken. “Het is van het
grootste belang dat we ons voorlopig nog maximaal houden aan alle
afgesproken richtlijnen. Ik doe hiermee een groot beroep op onze
medewerkers, onze bewoners en cliënten en op u.”
Vanaf 2 juni 2020 ontvangt Vilente weer bezoek op de locaties en
andere externe zorgverleners zoals de kapper en de pedicure. Het
proces van versoepelen brengt net als de bezoekersstop duivelse
dilemma’s met zich mee. In juni zal Vilente elke week verder
versoepelen. Omdat in de corona periode ook rust is ontstaan in de
huizen, trekt Vilente op in een wetenschappelijk onderzoek naar de
impact hiervan.
Corona buiten de deur houden
Corona buiten de deur houden. Dat is en blijft het motto van iedereen binnen Vilente. Dat valt de
media ook op, die er op een gegeven moment begrijpelijkerw ijs naar vragen. De genomen
maatregelen betalen zich heel lang uit. Het is nog steeds buiten de verpleeghuizen (situatie juni
2020).
Ton Poos verder: “Dagelijks bekijken we met de Infectiepreventiecommissie en vervolgens in
overleg met het zorgmanagement, hoe het ervoor staat: zijn er besmettingen of verdenkingen,
voldoen de maatregelen nog of moeten we ze aanpassen, zijn we voorbereid voor het geval dat
er onverhoopt een uitbraak zou plaatsvinden. Ook hebben we gezorgd voor voldoende
beschermingsmiddelen, mocht er toch een besmetting optreden.
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Hierbij houden wij ons overigens strikt aan de RIVM-richtlijnen. Dat betekent dus ook dat indien
er geen klachten of verdenkingen zijn, we geen beschermende middelen gebruiken. Het voordeel
hiervan is dat medewerkers nog herkenbaar zijn voor de cliënten.”
Corona Care Centrum
Eind maart valt het besluit dat op een Vilente locatie capaciteit vrij
gemaakt zal worden voor het opvangen van corona patiënten. In
samenwerking met de regionale ziekenhuizen, huisartsen,
verpleeghuizen, wijkverpleging en de Geneeskundige
Hulporganisatie in de Regio (GHOR) is Vilente locatie MooiLand (Doorwerth, gemeente Renkum) ingericht als Corona Care
Centrum (CCC). De locatie heeft een afdeling met tien
appartementen voor deze intensieve zorg. Mocht het nodig zijn
nog meer capaciteit vrij te maken, dan
zijn andere zorgorganisaties in de regio al voorbereid om snel bij
te springen. Het CCC biedt verblijf en zorg voor behandelde
patiënten uit het ziekenhuis Gelderse Vallei (en mogelijk
Rijnstate) en voor mensen die vanuit hun thuissituatie door de
huisartsen of de wijkverpleging worden doorgestuurd. De
samenwerkende partijen hopen hiermee de doorstroming
van patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen en de instroom
van patiënten in het ziekenhuis te beperken. Op deze wijze kan de druk op het ziekenhuis, en
met name op de Intensive Care, zo veel mogelijk worden beperkt. Vanaf maandag 30 maart
zijn de eerste coronapatiënten ontvangen op Mooi-Land en door een bevlogen team behandeld
en verzorgd. Inmiddels heeft Vilente daar ruim 20 pat iënten gezien. Ton Poos hierover: “We zien
patiënten overlijden, maar gelukkig zijn er ook mensen die opknappen of, al dan niet met nazorg
op het corona vrije gedeelte van Mooi-Land, naar huis kunnen. Voor deze laatste groep is het fijn
dat ze dan niet naar een andere locatie hoeven.”
Burgemeester Agnes Schaap van Renkum steunt het initiatief, zo liet zij kort na het plan weten:
“We zien een toenemende druk op de zorg door een toename van het aantal coronapatiënten in
Gelderland. Daar kunnen we niet van wegkijken. Deze crisis moeten we samen doorstaan en dat
doen we door elkaar te helpen. Alleen samen krijgen we corona onder controle”. Ook
burgemeester Ahmed Markouch van Arnhem sprak zijn steun uit.
Omdat de toestroom van patiënten afnam is begin mei het CCC gesloten. Indien het weer nodig
is, kan Vilente snel weer een afdeling beschikbaar maken voor corona patiënten.
Indrukwe kkend
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Marieke werkt in het CCC. Marieke: “Ik mocht per ongeluk
getuige zijn van de ontvangst van de eerste patiënt. Dat heeft indruk gemaakt. Twee
ambulancemedewerkers in compleet witte pakken, beschermingsbril en mondmasker, e n een
patiënt met mondmasker. Daarna werd de ambu gedesinfecteerd. Dit was mijn eerste echte
Corona realiteit, en ja, ik denk dat ik deze eerste indruk niet snel vergeet. Toch gek, ik stond
binnen, op veilige afstand, ramen ertussen, en toch wilde ik snel even psychisch mijn handen
wassen daarna.” Geweldig dat Marieke, en de andere collega’s natuurlijk ook, in het CCC hun
bijdrage willen leveren. Top! Wil je meer weten over de ervaringen van Marieke? Lees hier haar
belevenissen.
Positief
Bestuurder Ton Poos gaat in een bericht verder in op de verdere ontwikkelingen: “Vanaf 6 april
kunnen we ook onze collega’s zelf laten testen bij de GGD, in samenwerking met de arbodienst.
Uit deze testen is een van onze collega’s met positief resultaat ge test, overigens nadat deze
collega al een aantal weken ziek thuis was. Voor 6 april zijn er ook medewerkers thuisgebleven
als zij corona gerelateerde klachten hadden of ziek waren. Een verstandige keuze waarbij wij
eventuele risico’s maximaal hebben beperkt. Ik dank jullie hiervoor en voor degenen die nog ziek
zijn: van harte beterschap”, zo laat hij weten.
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Thuiszorg
Uiteraard verdienen alle cliënten van de Thuiszorg, hun familie en mantelzorgers ruim de
aandacht tijdens deze crisis. Cliënten die zorg thuis ontvangen, krijgen deze gewoon zoals ze dat
gewend zijn. Het bestuur stuurt meerdere brieven naar alle Thuiszorg cliënten met een update
over het coronavirus en wat zij van Vilente mogen en kunnen verwachten. Bescherming voor alle
betrokkenen is een van de speerpunten. Daarnaast geeft Vilente praktische tips, bijvoorbeeld
wat te doen bij een besmetting, en wordt uitgelegd hoe de informatievoorziening aan
familie/naasten in zijn werk gaat. Er is een cliënt in het ziekenhuis positief getest op corona en
deze woont inmiddels in een verpleeghuis.
CCR en OR
Ook de Centrale Cliëntenraad laat van zich horen en steekt de medewerkers en vrijwilligers een
hart onder de riem. “Terwijl bijna iedereen thuis is, werken jullie dag en nacht om de bewoners
en cliënten, onze partners, vaders, moeders, broers, zussen, oma’s, en opa’s te verplegen en
ervoor te zorgen dat ze alles krijgen wat nodig is. Jullie zetten stappen extra om ervoor te
zorgen dat iedereen positief blijft en bezig is”, laat Ton ten Böhmer, voorzitter namens de CCR,
weten. Ook de OR doet een duit in het zakje: ‘Door samen te werken maken we het verschil’.
Om dit te onderstrepen deelt de OR handcrème tubes op de locaties uit met als motto ‘Zorg goed
voor jezelf (en je handen), dan kan je ook goed voor anderen zorgen’. Een mooi gebaar.
Financiële impact
Tot op heden is de financiële impact voor Vilente relatief beperkt. Dit heeft enerzijds te maken
met het feit dat er tot op de dag van dit schrijven geen coronabesmettingen zijn in onze
verpleeghuizen en daar nauwelijks leegstand is en anderzijds dat voor het CCC gekozen is voor
een gefaseerde aanpak, waarbij afhankelijk van de zorgontwikkeling wordt op- en afgeschaald.
Wel is er omzetderving als gevolg van sluiting van de OC’s en is een forse daling van de in stroom
van ELV cliënten waarneembaar als gevolg van het uitstellen van reguliere ziekenhuisopnames.
Vilente zal gebruik maken van de compensatieregelingen die er zijn waardoor bepaalde kosten
vergoed zullen worden. De accountant heeft aangegeven geen continuitsrisico voor 2020 te
verwachten bij Vilente.
Cadeautjes en muziek
Wat verder opvalt is de enorme stroom hartverwarmende
wenskaarten, spandoeken, stoepkrijtberichten, bossen
bloemen, zoetigheden voor bij de koffie en andere
originele cadeautjes voor zowel de cliënten als de
medewerkers, die onder extreem lastige omstandigheden
hun werk standvastig blijven doen. Daarnaast vinden er
continue spontane ‘pleinoptredens’ van artiesten bij
verschillende locaties plaats. Elke dag is er op een van de
negen loc aties wel wat leuks te beleven. Acties met een
hoogwerker worden bijna gewoon, maar dat is het zeker
niet. De emoties die zichtbaar zijn als familieleden en
naasten, cliënten op deze bijzondere manier ontmoeten,
zijn vaak ontroerend.
Samen staan we sterk!
Elkaar steunen, verbindt ons in deze tijd. We verzamelen verhalen van de mooie initiatieven die
er op locaties en in de zorg thuis zijn. Mochten jullie je eigen verhaal willen delen, ook die voor
jou als zorgmedewerker of medewerker thuis, stuur het dan naar communicatie@vilente.nl.
Meer weten over de laatste actuele informatie over het coronavirus? Kijk dan op de speciale
pagina: www.vilente.nl/nieuws/maatregelen-rond-coronavirus/
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