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1. Inleiding en samenvatting 
 

Beste lezer,  

  

Voor u ligt het jaar- en kwaliteitsverslag van Vilente over 2020. Het jaar dat bijna compleet stond in het 

teken van corona. We moesten met pijn in ons hart onze woonzorglocaties sluiten voor bezoek en niet 

noodzakelijke zorg moest worden afgeschaald. Onze medewerkers zijn op de proef gesteld door zeer 

ongewone werk- en privéomstandigheden, waarbij zij koste wat het kost alles deden om de best 

mogelijke en warme zorg te leveren aan onze bewoners en cliënten thuis. Ook al moest dat soms in 

een onherkenbare werkuitrusting en zonder je vaste collega’s, omdat die ziek waren. Ik kan wel zeggen 

dat ik in 2020 nog trotser werd ben dan ik al was op onze Talenten van Vilente. 

 

Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling heeft Vilente deels een pas op de plaats gemaakt.  

De dagelijkse verzorging evenals de medisch noodzakelijke zorg zijn geleverd. Tijdens de lockdown 

maar ook tijdens corona-uitbraken op onze locaties moesten we kritisch kijken welke externe 

zorgverleners konden blijven komen. Ook Planetree regie- en focusgroepen moesten uitgesteld worden. 

Op het gebied van welzijn en activiteiten zijn er alternatieve en creatieve manieren gevonden. 

Raamconcerten, optredens, kaarten, post, lekkernijen, onze bewoners werden overstelpt en de 

medewerkers genoten er ook volop van. Het leek alsof er nog nooit zo veel betrokkenheid en verbinding 

was. 

 

Er zijn in 2020, ondanks corona, veel nieuwe talenten binnengestroomd. We zijn flink gegroeid en 

hebben bijna 1300 collega’s. Het ziekteverzuim dat tot 2020 flink daalde, maakte helaas een 

ommezwaai de verkeerde kant op. Een groot deel werd veroorzaakt kwam door corona 

en door langdurig zieken, maar het hoog frequente verzuim nam ook toe gaan we gericht acties op 

zetten. Het gezond en daarmee duurzaam inzetbaar houden en behouden van medewerkers heeft 

topprioriteit. Net als het opleiden en aantrekkelijk maken van Vilente als werkgever. 

 

In het afgelopen jaar heeft Nederland massaal de overstap gemaakt naar thuiswerken en digitaal 

ontmoeten. Ook bij Vilente kwamen we niet meer bij elkaar maar werd het scherm de 

ontmoetingsplek. Vilente heeft in 2020 een enorme digitale boost gehad op het gebied van IT. We 

hebben een nieuw intranet opgezet, een nieuw meldingssysteem en handboek geïmplementeerd en 

troffen de voorbereidingen voor de migratie naar de nieuwe digitale werkplek. Ook op het gebied 

van domotica hebben we grote stappen weten te zetten. 

 

Onze voorbereidingen voor het nieuw te bouwen Overdal konden gelukkig doorgaan. De planvorming, 

architectenselectie en financieringsvorm zijn voortvarend opgepakt en krijgen in 2021 beslag. Ook 

wisten we een prima tijdelijke woonruimte te realiseren bij onze collega’s van Zinzia op ONO. Financieel 

hebben we een goed jaar achter de rug en staat Vilente er goed voor. Dat is goed voor de 

continuïteit van Vilente en sterkt onze nieuwbouwplannen voor Overdal. 

 

We zouden door corona bijna vergeten dat we met ingang van per 2020 zijn gaan werken met 

een regionale aansturing. Deze nieuwe structuur bevalt ons goed. We zijn een kleiner managementteam 

en de afstemming tussen 3 regio’s is makkelijker dan tussen 9 locaties. In 2021 willen we de aansturing 

van Vilente verder onder de loep nemen om te bekijken hoe we die nog verder kunnen versterken. 

 

Tot slot hebben we door corona gemerkt hoe belangrijk samenwerken met ketenpartners in de regio 

is. Met het Corona Care Centrum en het ELV-loket, dat fungeerde als coördinatiepunt voor 

de patiëntenlogistiek in de regio, heeft Vilente haar steentje bijgedragen.  Graag zien we weer de 

reguliere revalidatie- en herstelzorg op Mooi-Land verschijnen en hopen dat we in 2021 het goede van 

de coronacrisis weten te behouden en de beperkingen zoveel mogelijk te doen verdwijnen. 

  

Het was een bijzonder en leerzaam jaar! Veel leesplezier.  
  

Met vriendelijke groet,  

 

Ton Poos  

Bestuurder van 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 2020 hebben we koers weten te houden, ook al was 

de omgeving anders dan voorspeld. De stappen die we 

gezet hebben, zijn nog steeds vanuit dezelfde missie 

en visie met als doel ouderenzorg van A tot Z. 

Hieronder herhalen we nog kort onze missie visie en 

kernwaarden. Deze zijn ongewijzigd gebleven in 2020.  

 

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 3 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. In 2020, het coronajaar, zijn 

deze kernwaarden nog meer op de voorgrond 

gekomen. Medewerkers hebben zich enorm waardevol 

gevoeld, als mens maar zeker ook als professional in 

de zorg. De publieke aandacht die de zorg-

medewerkers kregen, hebben geleid tot een 

versterking in de relaties tussen medewerkers, met 

bewoners en familie en samenwerkingspartners. Maar 

zeker ook met mensen in de wijk die hun waardering 

in allerlei vormen hebben geuit.  

  

 
 

 

2.3 Planetree als basis 
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 verbeteren. Ondanks dat het Planetree certificaat 

niet een doel op zich is, zien we dat het ernaartoe werken een boost geeft aan mensgerichte zorg. 

In 2020 hebben St. Barbara en de Thuiszorg het zilveren certificaat ontvangen. In 2020 zijn ook de 

locaties Pieter Pauw en De Pleinen gestart met een certificeringstraject. Zij nemen waarschijnlijk in 
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met 

Vilente

2021 hun certificaat in ontvangst. Uiteindelijk willen we binnen enkele jaren Vilentebreed 

gecertificeerd zijn waarbij Planetree een onderdeel is van ons eigen kwaliteitssysteem. 

Eind 2020 is het meerjaren kwaliteitsplan geactualiseerd en zijn de jaarplannen per locatie voor 

2021 toegevoegd (meer over het kwaliteitsplan staat in paragraaf 3.9). 

 

 

2.4 Koers 2019-2022: Zorg 
voor ouderen van A tot Z 
Door de gestelde missie en visie dat ieder mens zo 

lang mogelijk zichzelf kan zijn en blijven, zijn we de 

laatste jaren onze focus aan het verbreden. Naast 

wonen en het bieden van een warm en gezellig 

thuis, richten we ons nu ook meer op preventie, op 

revalidatie en herstel en op behandeling in de thuis-

situatie. Op deze wijze zet Vilente haar kennis en 

expertise vroegtijdig in. Zo leveren we een bijdrage 

aan het behouden van de zelfredzaamheid van 

de cliënt en beperken we onnodige zorgconsumptie tot 

een minimum. Dat doen we in nauwe samenwerking 

met alle partijen in de zorgketens en in het 

netwerk.  Vilente kan daarmee, als partner van 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 2020 bestond deze zorgbehoefte voor de bewoners en cliënten 

vooral uit liefde, aandacht en goede zorg. Regionaal heeft Vilente een rol gespeeld in het opvangen 

van coronapatiënten.   

 

Vilente stuurwiel 

Om de organisatie richting te geven, is een stuurwiel 

ontwikkeld (zie figuur hiernaast). De basis van dit stuurwiel 

is de koers van 2019-2022: Zorg voor ouderen van A tot Z. 

De sturing om die zorg te kunnen leveren, zit in 4 

onderdelen:  

1. Goede zorg in een veilige omgeving 

2. De talenten van Vilente 

3. Gezonde organisatie 

4. Verbonden met Vilente 

o  

o In de volgende hoofdstukken blikken we aan de hand van 

deze onderwerpen terug op het jaar 2020 en staan we 

vooral stil bij de kwaliteit van zorg. De financiële terugblik 

is ook te vinden in de jaarrekening en jaarverantwoording 

2020 die ook op de website van Vilente staan.  
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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 2020 op het gebied van  

zorg en kwaliteit centraal, conform het jaarplan 2020. 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 Corona 
Net als de rest van Nederland en de wereld, was Vilente dit jaar in de 

ban van het coronavirus. We deden er alles aan om cliënten en 

medewerkers hiertegen te beschermen. In het voorjaar hebben onze 

vroegtijdige bezoekersstop en strikte richtlijnen mede bijgedragen 

aan het feit dat wij tijdens de eerste golf geen besmette 

cliënten binnen Vilente hadden.   

 

Vilente had een coördinerende rol in de regio als het ging om de 

acute zorg (vanuit ROAZ, Regionaal Overleg Acute Zorg) en was 

verantwoordelijk voor het opschalen en coördineren van de corona 

gerelateerde regionale zorg. Dit leidde onder andere tot het oprichten 

van het Corona Care Centrum (CCC) op Mooi-Land. In het voorjaar 

van 2020 kwamen hier COVID-19 besmette cliënten uit het ziekenhuis. Ook besmette cliënten die 

door hun huisarts of wijkverpleegkundige werden doorgestuurd, maar niet naar het ziekenhuis 

hoefden, konden op deze speciale afdeling terecht. Op deze manier kon het CCC de druk in de 

ziekenhuizen, en met name op de Intensive Care, in de omgeving zoveel mogelijk beperken. 

 

De zomerperiode toonde landelijk en regionaal een afname van coronabesmettingen. Binnen 

Vilente was deze afname ook zichtbaar door het ontstaan van minder corona-verdenkingen en 

daarmee minder coronatesten. Begin september namen de aantallen weer toe.  

 

Vilente maakte zich klaar voor een tweede golf. Voorop stond dat wij 

in deze golf zoveel mogelijk zouden openblijven voor bezoek en 

maatwerk zouden bieden waar nodig. Maatregelen werden verscherpt, 

passend binnen de maatregelen die de overheid stelde. Zo werd het 

aantal bezoeken beperkt om de in- en uitloop te verminderen. Daarnaast 

is er een Vilentebreed mondkapjes beleid in gegaan; alle 

medewerkers gingen werken met een medisch chirurgisch 

mondneusmasker. Bezoekers werden in het derde kwartaal dringend 

verzocht ook een mondkapje te dragen.  

 

Helaas waren er vanaf half september verschillende uitbraken binnen de 

verpleeghuizen en ook enkele cliënten van de Thuiszorg waren besmet. 

Tijdens de tweede golf zagen we dat meer medewerkers ziek werden of 

uitvielen doordat ze wachtten op een testuitslag.  

Ook in het laatste kwartaal zijn er stevige corona-uitbraken geweest. 

Zodra een cliënt positief getest was, traden de protocollen in werking en 

werden alle middelen en materialen beschikbaar gesteld. Vanaf dat 

moment werd cohortering (afsluiting van de afdeling) toegepast. Ook 

werden de contacten tussen de betreffende afdeling en de andere 

afdelingen van die locatie tot een minimum beperkt. Op de meeste 

Medewerkers op het 
CCC op Mooi-Land 

Ook onze digitale collega 
Viene draagt een mondkapje 

Raambezoek tijdens 
de bezoekersstop 
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locaties kregen we door deze maatregelen het virus redelijk snel onder controle en konden de 

afdelingen weer open.  

 

Er zijn helaas cliënten overleden en zorgmedewerkers zijn flink 

ziek geweest. Sommigen zelfs langdurig en op moment van 

schrijven al ruim een jaar ziek (‘longcovid’). Regionaal en 

landelijk was het laatste kwartaal hetzelfde beeld: een stijgend 

aantal besmettingen, uitbraken in verpleeghuizen en overvolle 

ziekenhuizen. Om deze redenen heeft Vilente eind december 

besloten het CCC weer te openen met ingang van 4 januari 

2021. Het heeft nog aan maand dienst gedaan en daarna nam 

de piek weer af.  

 

3.2 Algemeen 
Vanuit de ingezette koers Zorg voor ouderen van A tot Z willen we goede zorg in een veilige 

omgeving bieden. Ook in 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest om het diensten-

aanbod van Vilente te verruimen of te verbeteren en om de kwaliteit verder te verhogen.  

 

Ontwikkeling nieuwe zorg en diensten  

• Per 2020 werkt Vilente met een nieuwe organisatiestructuur bestaande uit 3 regio’s (Ede, 

Wageningen/Heelsum en Oosterbeek) en het cluster behandeling, transmurale zorg en zorg-

innovatie (BTZ). Dit cluster bestaat uit zorgverlening op Mooi-Land, wijkverpleging en het 

advies en behandelcentrum (ABV). Elke regio wordt aangestuurd door een regiomanager 

die ook de contacten onderhoudt met externe partijen in de eigen regio.  

 

• Vanaf begin 2020 werken we in de ongeplande nachtzorg in de Thuiszorg (Wijkverpleging) 

samen met andere partijen in de regio. Op die manier kunnen we efficiënt(er) de zorg in de 

nacht leveren.  

 

• Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd) ingegaan. Vanaf maart liep er een 

pilot op De Molenberg om het nieuwe Wzd-beleid in de praktijk toe te passen. Alle bestaande 

Middelen en Maatregelen (M&M) werden geëvalueerd en omgezet naar vrijwillige of onvrijwillige 

zorg. Na een paar maanden was binnen de pilot terug te zien dat medewerkers langzaam een 

andere mindset kregen. Zo is op een groot aantal deuren de klink teruggeplaatst, of heeft een 

cliënt zijn eigen voordeursleutel ontvangen. Op basis van de ervaringen uit deze pilot is er een 

scholing samengesteld voor heel Vilente. In het vierde kwartaal heeft deze scholing 

plaatsgevonden. Elke locatie maakte op basis hiervan een plan van aanpak voor de uitrol van 

het Wzd-beleid voor de eigen locatie. Deze uitrol start in het voorjaar 

van 2021. Meer informatie over deze pilot staat in paragraaf 3.9 

 

• Per 18 mei is Viene, ons social intranet, in gebruik genomen. Op 

deze plek vinden medewerkers snel actuele informatie en kunnen zij 

zelf berichten plaatsen of reageren. Een interactieve omgeving om 

samen te komen. Vanaf deze startpagina kan iedereen makkelijk bij 

al zijn applicaties. Dit is de eerste stap naar de nieuwe digitale 

werkplek die we in 2021 in gebruik nemen.  

 

• Vilente heeft in 2020 gewerkt aan de formele structuur van de 

cliëntmedezeggenschap. Per 1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan en heeft Vilente samen met 

de Centrale Cliëntenraad en alle lokale raden een nieuwe vorm afgesproken. Lees meer 

hierover in paragraaf 8.1. 

 

 

 

Een openlucht optreden op de 
Klinkenberg 
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• Voor locatie Overdal is dit jaar de architect voor de nieuwbouw 

gekozen. Daarnaast is er gezocht naar tijdelijke huisvesting. Deze is 

gevonden bij Zinzia. In 2021 zullen de cliënten van Overdal 

hierheen verhuizen zodat de sloop en nieuwbouw kan starten. 

 

• Wij willen dat cliënten goede zorg krijgen en dat medewerkers met 

een goed gevoel hun werk kunnen doen. Wij leren continu om de 

kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Het nieuwe meldsysteem 

VIS (Vastleggen, Inzien en Samen leren) heeft ons hier vanaf 1 juli 

bij geholpen. Incidenten (bij cliënten en medewerkers) worden 

hierin vastgelegd, onderzocht en gebruikt om van te leren. Zo kan 

de kans op herhaling verkleind worden en wordt de zorg verbeterd. 

Ook meldingen voor ICT en facilitair gaan via dit systeem. Het 

systeem heeft een positieve impuls aan de meldcultuur 

binnen Vilente gegeven.  

 

• Per 1 oktober is ook het documentenhandboek toegevoegd in VIS. In het handboek staan 

documenten waarin is vastgelegd hoe we binnen Vilente werken en de hierover 

gemaakte afspraken. Het gaat om protocollen, beleid, werkwijzen, personeelsregelingen en 

formulieren. Dit systeem heeft een goede zoekfunctie waardoor medewerkers snel het document 

vinden dat zij zoeken.   

 

• De voorbereidingen zijn gestart om per 1-1-2021 Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) te bieden 

op Mooi-Land. Hiermee breiden wij ons dienstenaanbod uit, passend bij onze visie ouderenzorg 

van A tot Z. 

 

Basis medische zorg 

• Organisatie medische vakgroep: de inrichting van de medische vakgroep is in 2019 vastgesteld 

en in 2020 ingericht. In de nieuwe situatie is de medische dienst per regio georganiseerd; een 

coördinerend specialist ouderengeneeskunde vormt samen met basisartsen, physician 

assistants en verpleegkundig specialisten een team. De eerste geneeskundige stuurt deze 

inhoudelijk aan. Ook is er sinds 2020 een opleidingsplek voor een specialist ouderen-

geneeskunde. Dit maakt Vilente een aantrekkelijkere werkgever voor artsen. 

 

• Het team hbo-verpleegkundigen (zij heten nu verpleegkundigen kwaliteit & innovatie) bestaat 

nu 2 jaar. Deze verpleegkundigen ondersteunen voor de helft van de tijd de teamsmee in de 

zorg op hun locatie en de andere helft zijn ze bezig met de ontwikkeling van hun 

eigen Vilentebrede aandachtsgebied (beleidsmatig of in samenwerking met 

de aandachtsvelders). Begin 2020 is voor 8 aandachtsgebieden het beleid vastgesteld. Deze 

gebieden zijn: hygiëne/ infectiepreventie, medicatie, MIC/MIM, palliatieve zorg, 

probleemgedrag, triage, wondzorg en eten & drinken/ slikproblemen/ mondzorg. Per 

locatie wordt bekeken in welke volgorde en met welke snelheid deze beleidsstukken worden 

ingevoerd. De PAR is nauw betrokken bij de implementatie en toepassing van dit 

zorginhoudelijke beleid.   

  

Beleid en systemische kwaliteit   

• In 2020 zijn verdere stappen gezet in het methodisch werken. Door het nieuwe Zicht op 

Kwaliteit systeem, training-on-the-job door de hbo-verpleegkundige, het houden 

van waarderende audits, het voeren 

van reguliere kwaliteitsoverleggen en het analyseren van (MIC)meldingen worden stap voor 

stap verbeteringen doorgevoerd in de teams. Zo is werken aan kwaliteit een vast onderdeel van 

het standaard primaire proces.  

 

• Het hbo-v team heeft een set van indicatoren ontwikkeld voor alle relevante kwaliteits-

indicatoren: Zicht op Kwaliteit. De hbo-verpleegkundigen halen per locatie aan de hand van het 

Huidige locatie Overdal 
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ontwikkelde meetinstrument op hoe de voortgang is op een bepaald thema. Dit 

geeft handvatten voor prioritering en verbetering. Dit systeem draagt bij aan het borgen van 

kwaliteit in het primaire proces.   

 

• Ondanks corona, zijn we in 2020 gestart met 

waarderende audits. Verspreid over 5 locaties 

hebben er 7 audits plaatsgevonden. Meer 

hierover staat in paragraaf 3.7.  

 

• Eind 2020 is een eerste model uitgewerkt voor 

het Vilente kwaliteitssysteem. Hierin komen 

verschillende elementen samen en het model 

maakt de samenhang inzichtelijk (tussen wet- 

en regelgeving, eisen stakeholders, basis 

medische zorg Vilente, Planetree en 

systematisch werken aan kwaliteit). Dit model 

wordt verder geconcretiseerd en in 2021 

vastgesteld.  

 

• Vilente doet mee aan het landelijke project KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. 

Het doel van dit project is het: 

o stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie 

o beter afstemmen van nieuwe uitvragen en  

o meer hergebruiken van informatie.  

Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg, 

en minder administratieve lasten (zie onderstaande afbeelding).  

 

Begin 2022 wil KIK-V de eerste 

data aanlevering doen over 2021. 

Het idee is dat wij uit onze 

databases de data onttrekken op 

basis van de definities van KIK-V. 

Zo worden zorgbreed data 

onttrokken overeenkomstig een 

standaard vastgesteld referentie-

ontwerp. Doordat wij deelnemen 

aan het ontwikkelproces, kunnen 

wij nagaan of we voldoen aan de 

definities van KIK-V, om vervolgens 

(waar nodig) tijdig aan de bel te 

trekken. 

 

 

• Conform het kwaliteitsplan zijn er ook in 2020 nieuwe mensen aangetrokken. Zo zijn er o.a. 

nieuwe ondersteuners zorg & welzijn, medewerkers welzijn, verpleegkundigen (mbo en hbo), 

bewegingsagogen en paramedici aangenomen.   

 

• 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 

maakt deze data openbaar op: www.zorginzicht.nl  
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3.2 Welzijn en participatie 
Mantelzorgbeleid  

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.  

 

In 2020 stond het thema 

mantelzorg centraal. We zagen in 

2020 nog nadrukkelijker dat onze 

zorgmedewerkers naast het 

verzorgen van bewoners ook veel 

tijd en aandacht moesten besteden aan familie. Dit ging over 

rouwverwerking, het ziekteproces en onvermogen voelen. Vilente heeft daarom het beleid 

Mantelzorg van A tot Z ontwikkeld. Hierin gebruiken we de handreiking van Vilans voor een 

gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorg (zie afbeelding). Dit beleid heeft 

concreet geleid tot het werven van familiebegeleiders. De familiebegeleider zoekt mee naar de 

antwoorden op vragen zoals:  

• Wat gebeurt er op de locatie waar mijn naaste verblijft?  

• Wie werken daar allemaal?  

• Wat wordt er van mij verwacht?  

• Wat mag ik van de zorg verwachten?  

• Wat doet het met mij nu mijn naaste niet meer bij mij woont? 

In 2021 zullen de familiebegeleiders starten.  

 

Iedereen doet ertoe 

Ertoe doen en meedoen, draagt bij aan het welzijn van cliënten. Vilente 

heeft een grote diversiteit aan dagbesteding, recreatie en 

vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligers hebben een belangrijk rol bij de 

persoonlijke aandacht, het beetje extra en alle activiteiten in en om de 

locaties. Vilente heeft ruim 550 vrijwilligers, veel daarvan hebben zelf 

ook een hoge leeftijd of hebben ook nog een baan en de zorg voor 

kinderen en eigen ouders. Het is een loyale groep mensen maar helaas 

was voor de corona-periode ook ingrijpend. Niet alleen door tijdelijke 

sluiting van de huizen maar ook omdat zij zelf kwetsbaar waren gezien 

hun leeftijd of omdat ze werk-privé-vrijwilligerswerk lastig konden 

combineren. Vilente heeft hierdoor wel het besef gekregen dat ze ook 

jongere vrijwilligers kan werven zoals jongeren, studenten of twintigers. 

Gelukkig waren er in deze tijd ook ontzettend veel buurtbewoners, 

scholieren, e.d. die initiateven namen om het welzijn van de bewoners te 

vergroten. De bijlage laat mooie voorbeelden zien hiervan.  

 

Vilente werkt nog steeds samen met Krachtvaardig, Philadelphia en lokale ondernemers. Waar dat 

mogelijk was, hebben zij een steentje bijgedragen in de kwaliteit van leven van de cliënten. Het 

wijkpunt Bunsschoterhof kon gezien de grootte van de ruimte en de 1,5 meter afstand maar weinig 

mensen ontvangen. Dat was ook zo bij alle ontmoetingscentra van Vilente. De medewerkers van de 

Een medewerker van 

Krachtvaardig kookt 
op Pieter Pauw 

Samenwerken in een driehoek (Vilans) 
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ontmoetingscentra hebben daarom tussendoor ook mensen thuis of buiten bezocht zodat ze toch 

aandacht kregen en in beeld waren bij onze professionals.  

 

Vilente vindt het belangrijk dat haar cliënten begeleiding krijgen bij levensvragen. De geestelijk 

verzorger van Vilente had in 2019 gewerkt aan een netwerk in 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. Vanuit dit netwerk kon er in 2020 passende geestelijke 

verzorging worden geboden. Daar leek extra behoefte aan door de pandemie. Ook familie en 

naasten hebben in 2020 veel aandacht gegeven en ook gevraagd. Het tijdelijk niet kunnen 

bezoeken van je naaste in het verpleeghuis is erg ingrijpend geweest. Er was veel begrip en af en 

toe onbegrip.  

 

3.3 Cliënttevredenheid  
Op verschillende manieren halen we binnen Vilente de cliënttevredenheid op. Zo wordt:  

• in zorgplanbesprekingen en andere overlegstructuren feedback opgehaald 

• er normaliter via samenkomsten van vertegenwoordigers (huiskamergesprekken, focusgroepen, 

familie-avonden, e.d.) de gang van zaken besproken. Vanaf maart 2020 zijn er helaas geen 

fysieke bijeenkomsten geweest in verband met de maatregelen.   

• sinds oktober een vragenlijst uitgereikt na een eerstelijns paramedische behandelingen (wij 

hebben 4 lijsten voor fysiotherapie en 1 voor logopedie retour ontvangen) 

• sinds oktober ook een vragenlijst uitgereikt wanneer een ELV-cliënt Vilente verlaat (hiervan 

hebben we er 3 van Mooi-Land en 2 van de Klinkenberg terug gehad)  

• binnen de jaarlijkse thuiszorg de PREM meting gedaan (hieronder het resultaat waarbij net als 

vorig jaar 100% van de cliënten ons Vilente thuiszorg aanbeveelt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers van de thuiszorg 
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Bewegen op De Pleinen 

3.4 Zorgkaart Nederland 
In 2020 waren er 120 waarderen op Zorgkaart Nederland. 

 
 

Voor het tweede jaar op rij is zowel het gemiddelde cijfer, als het percentage dat ons aanbeveelt, 

gestegen (in 2019 was het gemiddelde een 8,4 en werd Vilente door 90% aanbevolen). Het aantal 

waarderingen is gelijk gebleven (120). De waarderingen per locatie zijn als volgt voor 2020: 

 

Per regio onderstaand enkele mooie quotes uit de waarderingen dit jaar:  
 

Regio Ede: 

• De Klinkenberg: “Wij zijn zo tevreden omdat er zowel aandacht is voor de zorgvrager als de 

familie hieromheen. Personeel is uiterst bekwaam en hebben aandacht, gevuld en respect.” 

• De Pleinen: “Mijn moeder verblijft sinds december in dit 

mooie woon zorgcomplex in een mooi ruim appartement 

op de afdeling Hortensia wij als familie zijn zeer 

tevreden over de medewerkers hoe zij mijn moeder 

liefdevol en met respect behandelen en verzorgen zij 

ziet er altijd verzorgd en netjes uit en ze betrekken ons 

als familie ook erg bij haar dagelijkse leven ze doen hun 

best haar bij de andere bewoners te betrekken en het 

haar zo goed mogelijk naar de zin te maken.” 

• St Barbara: “St Barbara heb ik ervaren als een 

vriendelijk en toegankelijk verpleeghuis. De verzorging en verpleging was met veel aandacht en 

geduld. Er werd gekeken naar wat een individu nodig heeft. Het contact met de zorg 

coördinatrice van de Vogellaan was heel prettig. Zorgzaam, persoonlijk en benaderbaar. Het 
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bijwonen van de begrafenis door haar heb ik zeer op prijs gesteld. De basisarts was in de 

laatste levensfase van mijn moeder een grote steun voor haar en voor mij als mantelzorger. Hij 

was betrokken, deskundig en zorgzaam. Mijn moeder gaf vanaf het begin van haar opname 

aan, het hier geweldig naar haar zin te hebben. Daarom kan ik St Barbara van harte 

aanbevelen.” 

 

Regio Wageningen - Heelsum 

• Pieter Pauw: “Niets dan goeds over de zorgzame en liefdevolle 

verzorging van onze (schoon)moeder gedurende ruim 2 jaar 

in het Pieter Pauw! Wij hebben het als familie als een warm 

bad ervaren. Hulde daarvoor! Externe omstandigheden 

(capaciteitsproblemen en dus werkdruk) maken het totaal net 

geen 10, maar dat ligt aan Den Haag en niet aan de kanjers 

van Pieter Pauw. Daarom dank voor al jullie inzet en 

toewijding” 

• Het Beekdal: “Fantastisch betrokken zorgmedewerkers, 

waarbij sommigen zelfs privé tijd opofferen om zorg te 

bieden. Met name het team Korenbloem heeft onze 

dementerende moeder op voortreffelijke wijze verzorgd. In 

"Corona-tijden" hebben ze het optimale uit een complexe 

situatie gehaald. Top”.  

 

Regio Oosterbeek 

• De Sonnenberg: “In 2019 verhuisd naar Vilente de 

Sonnenberg. Dit verliep fijn en met men vrouw heb ik het 

hier goed naar mijn zin gehad. Na haar overlijden merk ik 

dat ik me hier in dat jaar samen ook echt thuis ben gaan 

voelen en dat ik op een plezierige manier ben 

ondersteund. Nu in mijn eentje pak ik de draad weer op 

en de Sonnenberg biedt me hierbij goed.”  

• Overdal: ”In de huidige wereld waar er schandalig wordt 

bezuinigd op de zorg voor onze ouderen, werd bij 

zorginstelling Overdal enorm gecompenseerd met het aanbieden van een volledig hart. Wat een 

liefdevolle omgeving mijn oom was zo blij met de ontvangen zorg.” 

• De Molenberg: “Onze moeder is bijna 6 maanden op een uiterst lieve en professionele wijze 

verzorgd in de Molenberg.” 

 

Behandeling, thuiszorg en Mooi-Land 

• Mooi-Land: “Mijn vrouw verbleef bij jullie voor terminale zorg. 

Door de goede zorg van Vilente Mooi-Land hebben wij een 

fijne tijd gehad tijdens de laatste levensfase. Alle lof voor de 

verpleging van Mooi-land voor hun professionele inzet, 

toewijding en meedenken.” 

• Thuiszorg gemeente Renkum: “Ze luisteren en helpen mij heel 

goed. Ze zorgen dat ik in mijn eigen huis comfortabel ben. Ik 

kan mij heel goed redden met de hulp van mijn kinderen en 

thuiszorg.” 

• Thuiszorg Gemeente Ede: “Ik ben zeer te vrede over de zorg! Ik heb en kan alles vragen aan 

de verzorging, verpleging. Ze komen met raad en daad voor mijn man en dat vind ik erg 

prettig.” 

• Thuiszorg Gemeente Wageningen: “Ik heb een vaste groep van 5 medewerksters gehad bij het 

verzorgen van mijn stoma. Dat ging helemaal niet goed en zij moesten dan ook 2x per dag 

komen om te verzorgen. Dat deden zij met een vaste groep van 5, wat heel fijn was in deze 

coronatijd. Alle 5 dames alle lof, wat een liefde, vertrouwen en respect hebben zij mij gegeven. 

Mocht ik ooit nog iemand nodig hebben voor verzorging zal ik zonder aarzelen voor Vilente 

Balkon beweegdag op het Beekdal 

Deze liefste oma woont op de Sonnenberg 

Medewerkers van Mooi-Land 
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kiezen! Zij zijn onbetaalbaar! Zij hebben er iedere dag weer voor gezorgd mij met een goed 

gevoel achter te laten. Dank jullie wel!” 

 

Uiteraard worden er soms ook kanttekeningen geplaatst, bijvoorbeeld: “Ik mis alleen avond 

activiteiten”, “Wel veel wisselingen van personeel” en “Ik voelde me te weinig gehoord als 

mantelzorger”. Dit zijn punten die regiomanagers meenemen in verbeterplannen. 

 

3.5 Complimenten, klachten en IGJ-meldingen 
Complimenten  

Naast de waarderingen op Zorgkaart ontvingen wij via verschillende kanalen complimenten over 

uiteenlopende zaken.  

Het coronavirus heeft een enorme boost gegeven aan de waardering voor de zorg. Dagelijks 

kwamen er presentjes, kaarten, lekkernijen, bloemen en tekeningen binnen en werden er 

optredens aangeboden voor bewoners. Deze aandacht deed zowel de bewoners als de 

medewerkers goed.  

 

Op St. Barbara wordt gewerkt met Familienet. Iedere dag werd er door de zorg wel een bericht 

geplaatst of foto’s zodat familieleden meer meekrijgen van de situatie van hun dierbaren.  

Enkele citaten vanuit Familienet: 

“Hartverwarmend alle initiatieven die wij voorbij zien komen” en “Goed om te zien dat mij moeder 

blijft lachen ook in deze periode”. 

 

Op o.a. de Pleinen en de Sonnenberg was er tijdens 

de bezoekersstop veel waardering voor de alternatieve 

vormen van contact, zoals beeldbellen en later via het 

flexotel. 

 

Op Overdal werden er regelmatig complimenten 

gegeven over de warme zorg die bewoners ervaren. 
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Op social media is het aantal Vilente-volgers gestegen en kwamen ook hartverwarmende berichten 

voorbij.  

 

Klachten  

In onderstaande grafiek staat het aantal klachten dat dit jaar per kwartaal bij de 

klachtenfunctionaris is binnengekomen: 

 

 
 

In 2020 waren er totaal 26 klachten centraal gemeld waarvan 11 te maken hadden met het 

coronabeleid. In 2019 ontving de klachtenfunctionaris 33 klachten.   

 

In onderstaande grafiek is weergegeven waar de klachten van heel 2020 over gingen. De klachten 

scoren vaak op meerdere categorieën. Communicatie is bijna standaard aan de orde. Vaak gaat het 

dan om het ontbreken van informatie of het anders begrijpen van informatie. Corona is dit jaar een 

nieuwe categorie en daar is ook relatief veel op gescoord. Uiteraard proberen we altijd te leren van 

klachten en patronen te ontdekken. Het goed en helder vastleggen van afspraken, is een belangrijk 

punt. Dit wordt meegenomen in projecten zoals Samenwerken in 1 dossier.  

 

 
 

0

5

10

Q1 - 2020 Q2 - 2020 Q3 - 2020 Q4 - 2020

Aantal klachten in 2020 

8

3

11

0

1

0

2

0 0 0 0

6

11

3

0

2

4

6

8

10

12
Klachten naar categorie - totaal 2020



  
              Vilente Terugblik  2020 | Pagina  16 

 
  

Incidenten, calamiteiten en IGJ- meldingen  

In 2020 hebben wij geen calamiteiten bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) gemeld.  

 

Naar aanleiding van een valincident in augustus 2019 heeft een familie begin 2020 Vilente 

aansprakelijk gesteld voor het fysieke en mentale letsel dat een bewoner en familie hebben 

opgelopen. Deze zaak is ingediend bij de aansprakelijkheidsverzekeraar en dit onderzoek loopt 

nog. De aansprakelijkheidsverzekeraar van Vilente heeft een brief op laten stellen met daarin de 

strekking dat Vilente de aansprakelijkheid verwerpt. Dit was onderbouwd met de manier waarop 

Vilente gewerkt heeft wat niet geleid heeft tot het letsel. De brief is verstuurd naar de tegenpartij. 

Er is nog geen reactie op deze brief ontvangen.  

 

In het vierde kwartaal is een melding gedaan bij de arbeidsinspectie. Dit betrof een melding over 

de werksituatie tijdens een corona-uitbraak op De Sonnenberg. De kern van de anonieme 

klacht was dat medewerkers die niet besmet waren, moesten werken met collega’s die wel besmet 

waren. Vilente heeft schriftelijk aangetoond hoe de situatie binnen De Sonnenberg op dat moment 

was: uitbraken op 3 afdelingen en veel zieke bewoners en medewerkers. Ook is gemeld dat er 

protocollen zijn, waaruit blijkt dat deze stap pas gezet werd toen er een groot 

personeelstekort bleek en dat medewerkers veilig konden werken (met persoonlijke 

beschermingsmiddelen), ook als zij samen een bewoner moeten helpen binnen 1,5 meter. De 

inspectie heeft aangegeven het onderzoek naar de 

melding te sluiten.  

 

Er zijn dit jaar 2 interne PRISMA-onderzoeken 

uitgevoerd. Een naar de wondzorg van een cliënt op de 

Klinkenberg en een vooronderzoek naar een 

suïcidepoging van een bewoner op Mooi-Land. Bij allebei 

ging het om een incident en niet om een calamiteit. De 

resultaten en verbetervoorstellen zijn besproken met de 

regiomanager. Dit wordt op de locatie verder opgepakt.  

 

3.6 Planetree 
St. Barbara en de Thuiszorg hebben dit jaar een zilveren Planetree certificaat ontvangen. Zij 

hebben hier hard naartoe gewerkt en waren blij met het oordeel van Planetree Nederland. We 

gebruikten het certificeringsproces om te groeien en te verbeteren. Het is goed om dan van 

cliënten en naasten te horen dat deze inzet positief wordt opgemerkt. Het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2020 laat een hogere tevredenheid zien bij deze 2 

organisatie-onderdelen. Het hercertificeren of opgaan voor goud kan in 2023.  

 

De Pleinen en Pieter Pauw zijn dit jaar gestart met het certificeringstraject. Begin 2020 hebben er 

focusgroepen met cliënten en naasten en met medewerkers en vrijwilligers plaatsgevonden. 

Vanwege corona is dit daarna vertraagd doordat juist fysieke bijeenkomsten niet plaats konden 

vinden. Het najaar is er een nieuwe Planetree coördinator gestart en zijn de stappen binnen dit 

traject weer opgepakt. Het streven is om eind 2022 op beide locaties het volledige 

certificeringstraject doorlopen te hebben. Voor meer informatie over Planetree en de certificering 

zie: www.planetree.nl. 

 

Ook op onze andere locaties blijven we bezig met het 

Planetree gedachtegoed; o.a. door het uitreiken van 

Planetree-kanjers, een e-learning en de Planetree 

belevingsochtend voor nieuwe medewerkers. Ook bij 

deze belevingsochtend is door corona een achterstand 

opgelopen en wordt in 2021 een inhaalslag gemaakt. 

 

 

Tv-opnames over PRISMA-onderzoek binnen 
Vilente (pre-corona) 

Cristina krijgt bloemen en het Planetree-
kanjercertificaat uitgereikt van David (l) en Ditta (r) 

http://www.planetree.nl/
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We zagen dat tijdens de coronacrisis mensgerichte zorg 

anders ingevuld werd dan we gewend waren. Er was een 

bezoekersstop, waardoor bewoners geen familieleden konden 

ontvangen. Aan de andere kant zagen we dat medewerkers 

meer tijd en aandacht hadden voor bewoners en dat er in veel 

gevallen meer rust was. Ook zijn er veel mooie initiatieven 

ontstaan. Er werden bijvoorbeeld hoogwerkers en een flexotel 

ingezet om bewoners en familie met elkaar in contact te 

brengen op gepaste afstand.  

 

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 wij het belangrijk om goede zorg in een veilige omgeving te 

bieden. Waarderende audits geven ons meer informatie over wat goed gaat binnen de verschillende 

locaties en wat nodig is om een volgende stap te zetten in kwaliteitsontwikkeling. Een team weet 

na een audit welke stap hen helpt om een proces beter te laten verlopen. Zo dragen waarderende 

audits bij aan de kwaliteit van zorg.  

 

In 2020 zijn de eerste waarderende audits 

uitgevoerd. Deze gingen over een onderwerp 

waar een team zelf trots op was. Enerzijds om 

samen te ervaren hoe het nieuwe waarderende 

auditen verloopt, anderzijds om van elkaars 

goede voorbeelden te leren. De onderwerpen 

waren divers, zoals het toepassen van het 

Planetree gedachtegoed, medicatie, verdieping 

van samenwerking tussen en in teams en eten & 

drinken. Deze eerste audits hadden het effect 

waarop wij hoopten. Het was verbindend, 

positief en het team voelde zich gehoord. De 

resultaten waren herkenbaar en gaven het team 

handvatten voor verbetering. 

 

Het motto van de nieuwe auditmethode is ‘Van vinken naar 

vonken’; een auditor is iemand die op visite komt in het 

teamproces en op een prettige manier vragen stelt. Zo kan het 

team daarna er zelf mee aan de slag. De kern is de dialoog; het 

gesprek aangaan (in plaats van controleren en gebruik maken 

van afvinklijst). Waarderend auditen gaat uit van de kracht én 

het op prijs stellen van wat goed gaat en dit toepassen op 

zaken die beter kunnen. Leren en verbeteren is het 

uitgangspunt. Niet alleen de betreffende locatie leert van de 

audit, maar door het uitwisselen van informatie kunnen locaties 

ook van elkaar leren.  

  

Het waarderend auditen doet Vilente ook in samenwerking met 

het Lerend Netwerk. In 2021 willen we, als corona het toelaat, 

een externe audit binnen het Lerend Netwerk organiseren. Op 

deze manier kunnen ook de organisaties leren van elkaars 

kwaliteiten en verbeterpunten. Vanwege corona hebben er in 

2020 helaas geen externe audits plaatsgevonden. 

 

  

Het flexotel bij de Sonnenberg 

 Lammetjes knuffelen op Het Beekdal 
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3.8 Meldingen  
MIC-meldingen  

Per 1 juli zijn we overgegaan naar een nieuw meldsysteem (VIS) voor het doen van meldingen op 

het gebied van incidenten met cliënten. Voor 2020 zijn er dus 2 verschillende gehanteerde 

systemen.  

 

De aantallen en soort meldingen van januari tot en met juni 2020: 

 

Categorie Q1 Q2 

Valincidenten 483 524 

Medicatie incidenten 472 420 

Agressie incidenten 184 168 

Vermissing/ dwalen 15 23 

Gevaarlijke situaties 0 0 

Eten en drinken 0 0 

Verbrandgevaar  0 0 

Overige meldingen 64 104 

Totaal  1218 1239 

 

De aantallen en soort meldingen van juli tot en met december 2020: 

 

Voor heel 2020 zijn dit totaal 5.642 

incidentmeldingen. Dit zijn er fors meer 

dan de 3.977 in 2019 (en 3858 in 2018). 

Dit is te verklaren door het nieuwe 

meldsysteem dat melden makkelijker 

heeft gemaakt en MIC opnieuw onder de 

aandacht bracht. Er is nieuw MIC-beleid 

ontwikkeld en de werkwijze en rollen (als 

afhandelaar) zijn ingericht. Deze acties 

droegen positief bij aan onze meldcultuur. 

 

Sinds we werken met het nieuwe systeem 

is de afhandeling van de meldingen 

verbeterd. De medewerker met de rol van 

afhandelaar, handelt een MIC-melding af. 

De afhandelaar probeert een stap dieper 

te gaan en te achterhalen wat de oorzaak 

van het incident is. Ook worden passende 

(verbeter)maatregelen benoemd. De 

afhandelaren geven feedback op het MIC-

werkproces en doen verbetervoorstellen 

op locatie- en organisatieniveau. 

 

Er wordt binnen de locaties op eenzelfde 

wijze gewerkt en volgens format een 

kwartaalanalyse gemaakt. De centrale 

MIC-commissie is zich nadrukkelijker aan 

het positioneren als adviserend orgaan.  
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Net als in 2019 gaan ook in 2020 de meeste meldingen over vallen, medicatie en agressie:  

 

• Bij vallen gaat het in meer dan 60% van 

de incidenten om geaccepteerd valrisico bij de 

cliënt. De meeste incidenten zijn terug te leiden 

naar lichamelijke of psychische oorzaken. Ook 

hierbij speelde corona een rol. Door de opgelegde 

maatregelen waren er namelijk minder of geen 

beweegactiviteiten mogelijk. Bij een aantal 

bewoners was dit direct terug te zien (zoals 

onzekerheid en minder flexibel) en leidde dit tot 

een hoger valgevaar.   

 

• Bij agressie gaat het in meer dan 70% van 

de incidenten om cliënten die bekend zijn met 

agressie. Bij het deel van de cliënten dat hier niet 

mee bekend is, is de belangrijkste oorzaak 

onbegrepen gedrag, gevolgd door een 

stresssituatie. De hbo-verpleegkundige met 

aandachtsgebied MIC/MIM heeft geconstateerd 

dat er ten gevolge van de corona maatregelen 

geen toename van agressie of ongewenst gedrag 

is geweest. Er is daarentegen wel een toename 

van welbevinden geconstateerd bij de bewoners 

die behoefte hebben aan een prikkelarme woon- 

en leefomgeving. 

 

• Hoewel er veel aandacht voor is, nemen de 

medicatie-incidenten niet af. Ook het digitaal 

aftekenen heeft helaas niet geholpen. In het 

merendeel van de gevallen ligt de oorzaak bij de 

medewerker. In 2021 komt er een aparte 

werkgroep die de medicatie-incidenten nader 

analyseert en verbeteracties uitvoert.  

 

 

MIC-commissie  

De MIC-commissie heeft in 2020 een aantal nieuwe leden verwelkomt en is weer compleet. 

Onderstaand 3 punten waar zij in 2021 mee aan de slag gaat:   

1. Intensieve samenwerking met de Farmaco commissie, zodat de medicatieveiligheid bevorderd 

wordt.   

2. De MIC moet als thema worden opgenomen in het basis medische zorgproces 

(BMZ) ‘artsenvisite’. Zo wordt deze altijd besproken.   

3. Het “niet nakomen van behandelafspraken” moet een onderwerp worden in het 

meldingssysteem. Hiermee worden adviezen bedoeld die door de arts/behandelaar zijn 

beschreven, maar niet nageleefd worden (zoals het doen van metingen of het toedienen van 

bepaald voedsel).  
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MIM-meldingen 

Ook voor de Melding Incident Medewerkers (MIM) werken we vanaf juli met het nieuwe systeem.   

Per kwartaal waren er het volgend aantal meldingen: 

 

 MIM 

meldingen 

1ste kwartaal 37 

2de kwartaal 53 

3de kwartaal 173 

4de kwartaal 130 

Totaal 2020 393 

 

Dit totaal aantal meldingen is ook fors meer dan in 2019 (116) en 2018 (slechts 5 meldingen). Net 

als bij de MIC-meldingen heeft de introductie van het nieuwe meldsysteem de meldcultuur positief 

gestimuleerd. Het nieuwe systeem is digitaal in plaats van met papieren formulieren. Dit maakt 

melden voor medewerkers makkelijker en geeft een veiliger gevoel. Er is een uitschieter in het 

aantal meldingen in het derde kwartaal. Dat was het eerste kwartaal dat we met het nieuwe 

systeem werkten. 

 

De meeste meldingen hebben betrekking op agressie en ongewenst gedrag. Daarbij gaat het om 

fysieke agressie (slaan, knijpen, e.d.) en verbale agressie (schelden). Deze zijn vaak terug te 

leiden tot enkele bewoners.  

De agressie meldingen worden besproken door de teamcoach en/of de verpleegkundige met de 

medewerker en samen wordt gekeken naar eventuele extra maatregelen. Deze worden vervolgens 

afgestemd met de betreffende collega’s, in het MDO of bij de artsenvisite. 

 

Het blijft belangrijk om medewerkers meldingen te laten maken en zich te realiseren dat incidenten 

niet normaal zijn.  

 

Middelen en maatregelen 

Binnen Vilente is het beleid wat betreft de inzet van 

vrijheidsbeperkende middelen of maatregelen ‘Nee, 

tenzij…’.  

 

Omdat de kwartalen qua aantallen en soorten 

ongeveer vergelijkbaar zijn, onderstaand het schema 

van het aantal en soort middelen en maatregelen van 

het derde kwartaal van 2020. In 78% van de gevallen 

betreft het de inzet van domotica. Deze inzet van 

technologie wordt nog steeds gezien als 

vrijheidsbeperking, ook vanuit de nieuwe wet.  

 

Het aantal ingezette middelen en maatregelen voor de 

eerste 3 kwartalen in 2020 was: 

• Q1: 377 

• Q2: 394 

• Q3: 356 

 

 

Voor het vierde kwartaal zijn de totaalcijfers niet bekend omdat er werd gewerkt met verschillende 

registratieformulieren (deels de bestaande en deels de nieuwe WZD-formulieren). Wanneer we het 

gemiddelde van de eerste 3 kwartalen rekenen voor het 4de kwartaal (375), komen we in 2020 

totaal op 1502 maatregelen. In 2019 waren dat er 1362. Het merendeel van deze inzet betreft 

domotica (zoals bewegingssensor, dwaaldetectie, GPS en deursensor). De stijging van de inzet van 

 Sinterklaas coronaproof op bezoek op Beekdal 
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M&M is hiermee te verklaren. Er is namelijk steeds meer domotica beschikbaar en het wordt ook 

ingezet. 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. Ook geven cliënten en familieleden vaak akkoord voor de inzet ervan. 

 

 
 

Het begrip middelen en maatregelen wordt dit jaar voor de laatste keer gebruikt. Door de Wet Zorg 

en Dwang (WZD) veranderen de categorieën en de registratie. Binnen deze wet wordt alleen de 

onvrijwillige zorg geregistreerd. Wanneer de cliënt of wettelijke vertegenwoordiger akkoord gaat 

met de inzet, wordt dit alleen in het zorgleefplan vastgelegd.  

 

Uitzondering hierop is een aantal vaste categorieën dat standaard geldt als onvrijwillige zorg. Het 

gaat om:  

• het beperken van de bewegingsvrijheid (bijvoorbeeld door het omhoog zetten van bedhekken of 

gebruiken van een onrustband)  

• insluiting (op de afdeling of het appartement)  

• de inzet psychofarmaca buiten de richtlijnen van Verenso  

  

Het Vilentebreed uniform registreren van middelen & maatregelen willen we verbeteren om de 

betrouwbaarheid en validiteit van deze data te vergroten. Per 1-1-2021 wordt 

er daarom gewerkt met nieuwe formulieren voor middelen en maatregelen. Doordat alleen de 

onvrijwillige zorg wordt geregistreerd, wordt het beeld scherper en verwachten wij een afname in 

het aantal registraties.   

 

3.9 Wet zorg en dwang 
Begin 2020 is Vilente gestart met een pilot op de locatie De Molenberg om de Wet zorg en dwang 

(WZD) praktisch in te voeren. Hiervoor waren in 2019 de hoofdlijnen op papier gezet en in 2020 

zouden deze in een pilot getoetst worden in de praktijk. Het uitgangspunt bij de WZD is: Vrij waar 

het kan, zorg waar het moet en altijd persoonsgericht. Met alle leer- en verbeterpunten vanuit de 

pilot is de WZD Vilente-breed ingevoerd eind 2020.  

 

De pilot heeft veel opgeleverd. Allereerst een andere manier van kijken, maar daarnaast is de 

zogenaamde onvrijwillige zorg zo goed als verleden tijd op deze locatie.   
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De pilot is als volgt verlopen:    

• Train de trainer bijeenkomst  

• Kick-off medewerkers De Molenberg voorjaar 2020  

• Gestart met het opnieuw in kaart brengen van alle cliënten door middel een evaluatie van 

de bestaande vrijwillige en onvrijwillige zorg   

  

Resultaten van de pilot:   

• Meer oog voor - en acceptatie van de eigen wensen van de cliënt  

• Bewustwording wat onvrijwillige zorg is  

• Meer vrijheid, beweging en 

eigen regie voor de cliënt  

• Denken in creatieve 

oplossingen  

• Gedrag wordt niet direct 

ingevuld, maar objectief 

geobserveerd  

• Meer een multidisciplinaire 

benadering en/ overleg, 

inclusief de familie  

• Van 61 maatregelen naar 

2 gevallen van onvrijwillige 

zorg   

  

Op de locatie De Molenberg zijn de volgende praktisch zaken aangepast na de pilot:   

• Deurklinken weer terug op de deuren  

• Cliënten krijgen een eigen sleutel  

• Na corona, code van de liftdeuren open stellen  

  

Na de pilot is vanaf de zomer 2020 een start gemaakt op alle Vilente locaties en de zorg thuis. De 

volgende stappen zijn in 2020 hiervoor gezet:  

• Aandachtsvelders van de locaties zijn getraind door middel e-learning en scholing.  

• Implementatieplan op locatie, op een manier die aansluit bij de beginsituatie van de locatie.  

• Ondersteuning vanuit de commissie WZD  

• Vanaf 1 januari 2021, rapportage op dezelfde wijze, waarbij alleen onvrijwillige zorg wordt 

geregistreerd  

 

3.10 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: 

1. het is de onderlegger om te komen tot Planetree certificering 

2. het beschrijft voor elke locatie of eenheid wat de speerpunten zijn op het gebied van kwaliteit  

3. het is de basis voor het verkrijgen van extra gelden die landelijk beschikbaar zijn voor 

verpleeghuiszorg (Kwaliteitsgelden 2019-2021). Vilente heeft voor 2020 circa 4,6 miljoen euro 

toegekend gekregen. 

 

Het plan is eind 2020 geactualiseerd voor 2021. Het is besproken en vastgesteld in de gremia en 

goedgekeurd door het zorgkantoor.  

In bijgaande 2 afbeeldingen de resultaten van 2020; in de eerste afbeelding de realisatie van het 

aantrekken van nieuwe zorgmedewerkers en in de tweede de activiteiten en projecten die hebben 

plaatsgevonden. 
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Totaal zijn er eind 2020 ongeveer 119 fte meer zorgmedewerkers in dienst dan in 2018 (waarvan 

91 fte in 2019 is gestart en 28 fte in 2020). De aantallen in 2020 zijn lager dan gepland. Dit is 

grotendeels het gevolg van corona.  

 

 

 

 

Vilente als lerende organisatie  

Op 7 juli 2020 was het mogelijk 

om in groepen, op afstand, bij 

elkaar te komen. Er is toen een 

heidag georganiseerd waarbij 

gevraagd is aan de CCR, OR en 

de PAR om de bestuurder en het 

managementteam een spiegel 

voor te houden. Dit was een 

vruchtbare bijeenkomst waarbij 

hiernaast een weergave staat 

van de opbrengsten. Deze 

opbrengsten zijn gedeeld met de 

aanwezigen. Sommige punten 

konden nog niet opgepakt 

worden vanwege de 

maatregelen. Andere 

onderwerpen waaronder de rol 

van de teamcoach zijn opgepakt 

en heeft in 2021 meer vorm 

gekregen.  
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4. De talenten van Vilente  
 

In dit hoofdstuk blikken we terug op de ontwikkelingen van de Talenten van Vilente in  

2020. De verantwoording conform het handboek indicatoren personeelssamenstelling 2020 heeft 

Vilente voor de gestelde deadline aangeleverd bij Zorg Instituut Nederland. Deze wordt openbaar 

gemaakt op www.zorginzicht.nl   

 

4.1 De Talenten van 

Vilente 

Ook voor de talenten van Vilente was 2020 

een bijzonder jaar. Het was een jaar waar 

veel werd gevraagd van het aanpassings- en 

doorzettingsvermogen van al onze 

medewerkers en waarin bijzondere prestaties 

zijn geleverd. Het was qua werkbelasting een 

moeilijk jaar. Sinds dit jaar zien we 

bijvoorbeeld, na een daling in de voorgaande 

jaren, het verzuim flink stijgen.  

Om de belasting te verminderen is de 

zorgformatie verder uitgebreid; met name 

door het aannemen van veel ondersteuners in 

zorgfuncties en door het opleiden van 

ondersteuners plus, verzorgenden, EVV-ers en verpleegkundigen. In 2021 gaan we ook helpenden 

opleiden.  

Qua scholingen was het vanwege Corona een wat rommelig jaar, veel geplande scholingen zijn niet 

doorgegaan of aangepast. Het heeft veel flexibiliteit van alle betrokkenen gevraagd.  

 

Ontwikkeling formatie   

Het aantal medewerkers van Vilente is dit jaar boven de 1200 gekomen. De groei wordt vooral 

veroorzaakt door de stijging van het aantal zorgmedewerkers op niveau 1 en 2 en van 

ondersteunende medewerkers. De FTE-omvang is relatief beperkt gestegen omdat met name de 

zorgmedewerkers op niveau 1 een oproepcontract hebben en daarmee in de FTE telling als 0 FTE 

meegeteld worden terwijl er wel uren worden gemaakt. Hieronder de ontwikkeling per functie van 

begin van het jaar tot eind 2020.  

   
1-1-2020  1-1-2021 

Categorie Aantal  FTE  Aantal FTE 

Zorg Niveau 1  98  28,7  165  43,7  

Zorg Niveau 2  171  74,3  192  81,1  

Zorg Niveau 3  405  258,1  448  275  

Zorg Niveau 4  66  49,5  71  48,7  

Zorg Niveau 5  17  15,1  13  11,4  

Leerlingen  79  58,9  66  50,1  

Behandelaren  38  26,1  47  32,2  

Ondersteuning*  197  138,1  235  156,7  

Totaal 1071  648,9  1237  698,9  

 

*ondersteuning betreft de afdeling facilitair (schoonmaak, huismeesters, e.d.) en het 

Servicebureau. Het Servicebureau bestaat uit circa 50 fte.  

 

Medewerkers in de nieuwe dienstkleding. 

http://www.zorginzicht.nl/
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4.2 In- en uitstroom 
In onderstaand figuur zie je de in- en uitstroom per kwartaal en daarnaast de in- en uitstroom per 

functie. Vakantiekrachten worden buiten beschouwing gelaten.  

 

Periode Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 

Instroomratio 9% 8% 7% 7% 

Uitstroomratio 5% 5% 5% 5% 

 

De groei van het aantal medewerkers binnen Vilente komt 

vooral door zorgmedewerkers in niveau 1 en de 

ondersteunende medewerkers (facilitair, servicebureau, 

e.d.). Op niveau 3 zijn er vooral nieuwe medewerkers 

ingestroomd en de uitstroom wordt bepaald door 

doorstromers (medewerkers die het diploma hebben 

behaald).   

 

Het binden en boeien van personeel is een regiobreed 

vraagstuk. Er is, samen met partners in de regio, onderzoek gedaan naar redenen voor het 

verlaten van de organisatie. Voornaamste redenen zijn de relatie met de leidinggevende en het 

‘onboarden’ bij een organisatie. Stabiliteit en de span of control in het management, met name bij 

teamcoaches, is het speerpunt voor 2020 en 2021. De organisatiebuddy’s zorgen voor een warm 

welkom van nieuwe medewerkers en begeleiden hen goed in hun nieuwe baan. Dat doen ze niet 

alleen bij de start; ook tussendoor vragen ze hoe het bevalt. De organisatiebuddy’s vormen 

zodoende een goede informatiebron om te weten wat nodig is om medewerkers te binden en te 

boeien. Duurzame inzetbaarheid, opleiden en doorgroeimogelijkheden zijn 2 thema’s die ook in 

2021 weer vol de aandacht zullen krijgen.  

 

4.3 Leeftijdsopbouw en aanstellingsomvang 
Hieronder de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw bij Vilente vergeleken met de branche:  

 
 

Vilente heeft vergeleken met de branche een groter aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar, wat 

veroorzaakt wordt door het relatief grote aandeel van medewerkers tussen de 26-35 jaar bij 

Vilente. Het aandeel 55+ is gestegen bij Vilente, dit komt mede omdat er in de functie van 

ondersteuner zorg & welzijn geregeld oudere medewerkers worden aangenomen.  

Hieronder de verdeling van personele opbouw qua aanstellingsomvang bij Vilente vergeleken met 

de branche.  

Categorie Instroom Uitstroom 

Zorgniveau 1 102 38 

Zorgniveau 2 58 48 

Zorgniveau 3 7 52 

Zorgniveau 4 24 25 

Zorgniveau 5 2 2 

Leerlingen 18 17 

Behandelaren 9 5 

Ondersteuning 53 35 

Totaal 336 222 
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Vilente heeft, in vergelijking met de branche, relatief veel medewerkers met een 

aanstellingsomvang van 60% of meer. Het betekent ook dat Vilente minder mogelijkheden heeft 

om FTE-uitbreiding te realiseren binnen het huidige aanbod van medewerkers.  

 

4.4 Verzuim 
Hieronder de ontwikkeling van het verzuimcijfer bij Vilente vanaf 2018 en vergeleken met de 

branche.  

 
 

Het verzuim was de eerste kwartalen van 2020 redelijk stabiel. In Q4 2020 stijgt het verzuim bij 

Vilente flink ten opzichte van Q3 2020; het is dezelfde ontwikkeling als in de branche. Het 

verzuimcijfer van Q4 in 2020 is ruim 2,5 procentpunt hoger dan in Q4 2019 waardoor het 

voortschrijdend jaarcijfer van Vilente behoorlijk stijgt.  
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In onderstaande grafiek de ontwikkeling van het voortschrijdende verzuimcijfer (jaar) en de 

meldingsfrequentie per leeftijdsklasse bij Vilente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verzuimcijfer stijgt flink bij alle leeftijdscategorieën, opvallend hierbij is dat het verzuimcijfer 

bij de groep 55+ boven de 10% uitkomt. De meldingsfrequentie daalt bij alle groepen. Dit betekent 

dat medewerkers zich minder vaak ziekmelden maar wel langer ziek zijn. Een stijgend 

verzuimcijfer in combinatie met een dalende meldingsfrequentie is een signaal dat medewerkers 

fysiek en/of mentaal overbelast zijn. De invloed van Corona is hier zeker aanwezig, maar er 

kunnen ook andere verklaringen zijn. Dit wordt per regio opgepakt.  

De ontwikkeling van verzuim per duurklasse van Vilente en de branche in q4 2020 ten opzichte van 

q4 in 2018 en 2019 is in de grafieken hieronder (links branche, rechts Vilente) te zien. 

 



  
              Vilente Terugblik  2020 | Pagina  28 

 
  

 

Het lang verzuim (langer dan 1 jaar) bij Vilente begint, na een lange periode van daling, weer te 

stijgen. De groei van het cijfer bij de duurcategorieën 15-91 en 92-365 dagen is ook flink. Bij de 

laatste categorie wijkt Vilente in negatieve zin af in vergelijking met de branche.  

 

4.5 Medewerkerstevredenheid 
In het najaar van 2020 is de jaarlijkse tevredenheidsmeting uitgezet onder medewerkers. De 

respons was met 50% iets meer dan vorig jaar (49%). 574 medewerkers hebben de vragenlijst 

ingevuld waar vragen in stonden over de werkbeleving, bevlogenheid en verandervermogen. Ook 

zijn er in overleg met de ondernemingsraad zogenaamde bibliotheekvragen toegevoegd.  

De resultaten in het algemeen waren als volgt:  

• Werkbeleving stabiel ten opzichte van 2019: 7,3 (was 6,8 in 2017 en 2018). Scores 

per organisatieonderdeel tussen 6,6 en 7,8 

• Bevlogenheid daalt licht van 8,2 naar 8,1; scores per organisatieonderdeel tussen 7,4 en 8,9 

• Mogelijkheid tot veranderen stabiel ten opzichte van 2019: 5,7. Scores 

per organisatieonderdeel tussen 4,8 en 6,5  

• Tevredenheid (NPS) stijgt van -12,0 naar -9,6 (in 2018 nog -32). Scores 

per organisatieonderdeel tussen -38,1 en 21,2 
De resultaten zijn in het managementteam besproken. Gezien de omstandigheden waarin de 

medewerkers zich bevonden, was het management tevreden met deze respons en uitslag. Elke 

manager heeft de resultaten besproken met de eigen regio, locatie of afdeling.  

Wat opviel bij de resultaten per organisatieonderdeel was dat, mogelijk, het Planetree-

certificeringstraject van invloed is op de tevredenheid van medewerkers; daar (St. Barbara, 

Thuiszorg) wordt hoog gescoord op de NPS-score (mate van aanbevelen van Vilente). Als deze 

relatie zou bestaan, dan is dat in 2021 te zien bij de locaties Pieter Pauw en De Pleinen omdat daar 

gestart is met het Planetree-certificeringstraject. 

Hieronder staan resultaten per organisatieonderdeel.  

  

*Uitleg bij NPS-score. Betreft het antwoord (op schaal 0-10) op de vraag: Hoe waarschijnlijk is het 

dat u uw zorgorganisatie zou aanbevelen aan een vriend of collega? 

• Promotors: score 9 of 10 

• Neutraal: score 7 en 8 

• Criticasters: score 6 of lager 

De score is de verhouding tussen promotors en criticasters: zijn er alleen promotors en neutralen 

dan is de score +100, zijn er meer criticaster dan promotors dan is de score negatief.  

 
Respons Werkbeleving Bevlogenheid Verandervermogen NPS* 

Vilente 50% 7,3 8,1 5,7 -9,6 

ABV 84% 7,8 8,2 6,4 -6,5 

Servicebureau 71% 7,8 8,1 6,5 13,7 

St. Barbara 56% 7,7 8,9 6,4 21,2 

De Sonnenberg 58% 7,7 8,7 6,4 5,6 

Thuiszorg 79% 7,6 8,1 6,4 14,3 

Facilitair 35% 7,3 8,3 5,9 -6,1 

Overdal 52% 7,2 7,5 5,5 -18,8 

Pieter Pauw 36% 7,2 8,1 5,4 -15,2 

De Pleinen 36% 7,1 8,1 5,4 -11,6 

Het Beekdal 54% 7 8 5,4 -26,4 

De Molenberg 59% 6,8 8,1 5,6 -35,3 

De Klinkenberg 41% 6,6 7,4 4,8 -38,1 

Mooi-Land 55% 6,6 8,2 5,1 -27,3 
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5. Gezonde organisatie  
 
Naast goede zorg en goed personeel is een gezonde bedrijfsvoering essentieel 

om goede Zorg voor ouderen van A tot Z te kunnen leveren, zowel nu als in de toekomst. 

 

5.1 Vastgoed en facilitair 
In 2020 is de startnotitie voor het nieuw te bouwen Overdal uitgewerkt in een business case en is 

er een architect gekozen. Omdat er in 2018 3 nieuwe gebouwen opgeleverd zijn (De Klinkenberg, 

Mooi-Land en Het Beekdal) kiest Vilente voor een andere manier van financieren dan een volledige 

hypothecaire lening. Er wordt een pand in eigendom verkocht en via een lease-back-constructie 

weer in gebruik genomen. Dit is een puur financieel, juridisch traject waar de bewoners en 

medewerkers niets van zullen merken. Het blijft zorgvastgoed en Vilente heeft goede afspraken 

kunnen maken over noodzakelijk onderhoud en aanpassingen aan het gebouw.  

 

De medewerkers van de huishoudelijke zorg en de huismeesters hebben ook een drukke periode 

gekend in 2020. Locaties en appartementen moesten volgens aangescherpte protocollen 

schoongemaakt worden en bij een corona-uitbraak betekende dit nog striktere richtlijnen. De 

samenwerking tussen de zorgteams en schoonmaakmedewerkers is nog meer gegroeid in deze 

periode. Ook is er vanuit een pilot bekeken hoe huishoudelijk medewerkers de zorg kunnen 

ondersteunen of ontlasten zoals het meer overnemen van huishoudelijke taken die dagelijks 

terugkomen. Deze manier van samenwerken wordt uitgebreid in 2021. Wat betreft onderhoud en 

reparaties is de keuze gemaakt om alleen het noodzakelijke door te laten gaan.  

Zo zijn de panden goed onderhouden en voldoen ze aan de keurmerken. Ook zijn kleine 

verbouwingen doorgegaan zoals de nieuwe keukens op St. Barbara.  

 

5.2 Duurzaamheid 
Het duurzaam (nieuw) bouwen is een vanzelfsprekendheid voor 

Vilente en alle panden in eigendom of die Vilente huurt voldoen 

aan het duurzaamheidskeurmerk. Net als het aansluiten op 

groene initiatieven in de regio (Green Deal) en het bekijken of we 

duurzame producten kunnen inkopen (koffie, geschenken, e.d.). 

In 2021 gaat Vilente bekijken of er een meerjarenplan op 

duurzaamheid moet komen dat verder gaat dan deze initiatieven.  

 

5.3 ICT en gebruik van technologie 
In 2019 en 2020 heeft Vilente geïnvesteerd in een goede basisinfrastructuur. Concreet betekende 

dat een goed werkend internet, wifi, telefonie, alarmering, e.d. Ook was de wens om op de 

computer naast beeld ook geluid te hebben. Dat deze investeringen nodig waren voor de enorme 

digitalisering in 2020 had niemand voorspeld. In 2020 ontkwam niemand aan digitalisering. We 

moesten masaal thuiswerken, dat was ook van toepassing op het personeel van het Servicebureau.  

 

Deze gedwongen nieuwe manier van werken heeft ervoor gezorgd dat de IT-ontwikkelagenda 

versneld is uitgevoerd. Zo hebben we in 2020 een nieuw intranet gekregen: Viene. De nieuwe plek 

van samenkomen en van waaruit je toegang hebt tot al je applicaties. Ook zijn we direct gestart 

met het gebruik van Teams als vergadertool. Vergaderingen met het managementteam, 

ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, professionele adviesraad en raad van toezicht gingen via 

Teams.  
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Op de locatie De Pleinen en St. Barbara is nieuw de zorgdomotica geinstalleerd (o.a. vernieuwing 

van de volgens plan uitgevoerd (leefcirkels) en voor ). De locatie Pieter Pauw wordt in 2021 

opgepakt na een keuze voor de leverancier.  

 

Het op pagina 8 genoemde KIK-V project heeft ook een grote ICT-component. In 2020 zijn de 

voorbereidingen getroffen om te bekijken of Vilente de benodigde informatie eenvoudig uit de 

systemen kan halen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hoogtepunt van 2020 is toch wel het verblijven van robot Sara op de afdeling Schoonoord van 

locatie De Molenberg. Dit is in nauwe samenwerking gebeurd met de partijen die deze zorgrobot 

hebben ontwikkeld: Hertek en Bright Cape. Zorgrobot Sara is gespecialiseerd in het verhogen van 

het welzijn van de bewoners. Zij beschikt onder andere over een entertainmentprogramma in de 

vorm van verschillende muziekstijlen en luisterverhalen. Sara kan ondersteunen in het actief 

houden van lichaam en geest. Dit doet zij bijvoorbeeld met een speciaal ontwikkelde 

gymnastiektherapie of in de vorm van hersengym. Sara is een heel kostbare robot en moest helaas 

na haar logeerperiode weer door naar de volgende zorgorganisatie. Zij werd direct gemist door de 

bewoners en medewerkers.  

 

5.3 Financiën 
Vilente heeft het jaar 2020 positief afgesloten en voldoet aan alle bankratio’s. De extra gemaakte 

kosten vanwege corona zijn vergoed. Vanuit deze gezonde uitgangspositie kan Vilente de plannen 

voor 2021 en verder uitstippelen. Voor uitgebreide informatie over de jaarrekening 2020 van 

Vilente zie: de website van desan of onze website.  

 

  

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
https://www.vilente.nl/clienten-familie/clientinformatie/jaarverslagen/
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6. Verbonden met Vilente  
 
Het laatste onderdeel van het stuurwiel van Vilente is wellicht het meest bepalend 

voor het succes van Zorg voor ouderen van A tot Z. Het is de verbinding tussen en met 

cliënten, naasten, vrijwilligers, medewerkers, de organisatie, partners, collega zorgaanbieders 

en stakeholders. 

 

Omdat fysiek bij elkaar komen het grootste deel van 2020 niet mogelijk was, heeft Vilente 

vooral op een digitale manier gewerkt aan de verbinding. Hieronder een greep uit de interne 

en externe verbindingen.  

 

Intern: 

• Alle mogelijke communicatiemiddelen om bewoners in contact te brengen met hun familie. 

Denk aan een groot videoscherm, een iPad per locatie, facetimen, etc.  

• Filmpjes van de bestuurder om de medewerkers, cliënten en familieleden een hart onder de 

riem te steken. 

• Blogs, vlogs, foto’s, cadeaus en andere uitingen om lief en leed met elkaar te delen. 

• Een videoboodschap bij het kerstgeschenk namens de OR, CCR, PAR, MT en RvT om alle 

medewerkers van Vilente te bedanken in deze barre tijd.  

• Digitale overleggen zoals de kwaliteitsoverleggen, kwartaalbijeenkomsten en teamoverleggen. 

Die stonden niet altijd in het teken van zorginhoud maar er was ook oog voor elkaar. 

• De zogenaamde ‘grote gremia dag’ die ondanks een niet opstartende quiz toch zorgde voor 

samenkomen en verbinding tussen de OR, CCR, PAR, MT en RvT. 

• Digitale MDO’s (multidisciplinair overleg), digitaal artsenconsult, digitaal huisbezoek, etc.  

 

Vilente wil de goede kanten van het vele digitale overleggen in 2020 behouden. Zo wordt het 

thuiswerken meer gewoon, net als het aanhaken via Teams bij een overleg.  

 

Regionaal: 

• 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. Dit overleg stond dit jaar vanzelfsprekend in het teken van de coronacrisis. Bij dit 

overleg zaten alle samenwerkende ketenpartijen waarbij elke partij een rol heeft gehad in het 

zorgen voor coronapatiënten. Vilente heeft geholpen bij de plaatsing en met het opzetten van 

het Corona Care Centrum.  

• Vilente is namens de VVT-organisaties in de 

regio Gelderse Vallei lid van de stuurgroep 

Vallei Vitaal. Samen met ketenpartners 

zoals het ziekenhuis en huisartsen worden 

verschillende projecten opgepakt die onder 

andere bijdragen een de juiste zorg op de 

juiste plek. Denk hierbij aan projecten als 

no-label-bedden, Advanced Care Planning 

en Ambulante Geriatrische Zorg.  

• Er is een Bestuurlijk Overleg opgezet voor de regio Gelderse Vallei met VVT-organisaties. 

Hierbij wordt in eerste instantie een regionaal beeld geschetst 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 leidt in beide 

gevallen tot het samen leveren van de ongeplande nachtzorg in de wijkverpleging.  
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• 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;  

• Vilente participeert in een bovenregionaal overleg met diverse instanties (gemeenten, politie, 

verslavingszorg, GGZ, beschermd wonen etc.) over crisisopvang van personen met verward 

gedrag. 

• 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 diverse 

projecten (waaronder de ‘organisatie-buddy’s’ voor de volledige WZW-regio; zie foto). 

  

De 3 organisatiebuddy’s: Jeanette, Desirée en Leona 
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7. Governance en toezicht  

 

7.1 Stichting Vilente  
Vilente is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Vilente heeft een 

steunstichting: Oevernet. De vastgoedstichting Overdal is in 2020 gefuseerd met stichting 

Vilente. Dit was een logische stap omdat Vilente ook de stichting is die de financiering van een 

nieuw Overdal aanvraagt. Voorafgaand zijn de statuten van  

stichting Vilente herzien.   

 

7.2 De principes van de Governance Code 2017  
Vilente heeft zich ook in 2020 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 2020 is de aansturing gewijzigd van locatie- 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 

Zorginnovatie. Het managementteam bestaat daarnaast uit een manager P&O, manager F&C, 

manager ICT, manager Facilitair en een manager Stafbureau (tevens secretaris RvB en RvT). 

De eerst geneeskundige is ook lid van het MT en is tevens medisch adviseur van de Raad van 

Bestuur.   

 

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit 6 

(dezelfde) leden. Ook was er een stagiaire 

in deze periode. 

De voor 2020 geplande zelfevaluatie is 

verzet naar 2021. Desalniettemin creëren 

de voorzitter en de leden voldoende 

reflectiemomenten. In 2020 heeft de RvT 

onder andere de statuten laten actualiseren 

en besloten tot de fusie met stichting 

Overdal.  

De RvT was zeer betrokken bij de corona-

ontwikkelingen binnen Vilente. Daarnaast 

stond ook samenwerken in de regio op de 

agenda. Omdat er veel aanstaande 

wisselingen zijn (door het verlopen van de 

tweede termijn), zal de RvT in 2021 2 

leden werven.  

 

 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. Meer informatie op de website: 

https://www.vilente.nl/over-vilente/raadvantoezicht/  

De leden van de Raad van Toezicht van Vilente 
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8. Medezeggenschap 
 

8.1 Inspraak cliënten 
Dagelijks proberen de zorgmedewerkers bewoners en cliënten inspraak 

te laten hebben op de zorg en de invulling van de dag. Dat de 

maatregelen door de coronacrisis van invloed zijn geweest, spreekt voor zich. Dit was ook 

merkbaar bij het formeel organiseren van inspraak en medezeggenschap van cliënten. Normaliter 

gebeurt dit door bijeenkomsten en overleggen op de locaties. Het elkaar ontmoeten, ervaringen 

uitwisselen en ‘sfeerproeven’ staan dan centraal. Dit is digitaal een stuk lastiger. Het contact met 

de locaties en de thuiszorg was hierdoor moeilijker te leggen door de cliëntenvertegenwoordigers. 

Het overschakelen op digitaal overleggen, whatsappen, beeldbellen, e.d. is deels gemaakt.  

 

Ondanks deze maatregelen heeft Vilente in 2020 samen met de Centrale Cliëntenraad en alle lokale 

raden een nieuwe vorm van inspraak en medezeggenschap afgesproken. Inspraak is op dit 

moment als volgt georganiseerd: 

• Op centraal niveau: de Centrale Cliëntenraad. Deze raad is statutair vastgelegd met 

bijbehorende bevoegdheden. Alle locaties (en de thuiszorg) zijn vertegenwoordigd in deze 

centrale raad. 

• Op lokaal niveau: 

- een cliëntenraad. Deze raad vergadert op gezette tijden en heeft advies- en instemmingsrecht 

volgens de Wmcz. Locatie Pieter Pauw heeft een cliëntenraad.  

- een cliëntenplatform. Zij halen informatie op door het organiseren van onder andere 

huiskamergesprekken en familieavonden. Deze platforms hebben de bevoegdheden van de 

Wmcz bij de Centrale Cliëntenraad gelegd. Sommige locaties bestaan uit 1 lid 

(cliëntenvertegenwoordiger) en willen graag uitbreiden tot een cliëntenplatform. Op De 

Molenberg na hebben alle locaties en de thuiszorg een cliëntenplatform.  

 

Omdat een cliëntenplatform een nieuwe vorm van inspraak is, staat hieronder kort het doel en 

de werkwijze van dergelijk platform:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cliëntenplatform   

De leden van een cliëntenplatform verdiepen zich in het wonen, welzijn en de zorg op een locatie 

(of de zorg thuis) en geven via het platform gevraagd en ongevraagd advies om de kwaliteit 

te optimaliseren.  

  

Dit doen de leden in de praktijk door:  

• zichtbaar en actief te zijn voor cliënten en hun familie;  

• de achterban te raadplegen op familieavonden, huiskamergesprekken of in focusgroepen,  

digitale uitwisseling, gesprekken of interviews;  

• structureel en spontaan te overleggen met leidinggevenden;  

• door te spreken vanuit eigen ervaringen, maar voor gemeenschappelijk belang;  

• door aanwezig te zijn op bijeenkomsten, vieringen, festiviteiten en activiteiten;  

• door het stellen van vragen en het geven van aandachtspunten;  

• door het beleid en de uitwerking daarvan te volgen op de locatie of thuiszorg;  

• en door de locatie of thuiszorg te vertegenwoordigen in de centrale cliëntenraad van Vilente.  

  

Leden van het cliëntenplatform zijn vrijwilligers met een verschillende achtergrond en 

expertise. Het cliëntenplatform bestaat uit minimaal 1 vast lid en biedt ruimte aan incidentele 

deelnemers. Dat kunnen bewoners zijn of hun familieleden, of vrienden met betrokkenheid 

of affiniteit bij de zorg, nu, vroeger of elders. Dat geeft verschillende invalshoeken. Het platform 

vergadert tenminste drie keer per jaar. De voorzitter van het cliëntenplatform is tevens lid van 

de centrale cliëntenraad.    
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Instemming- en adviesaanvragen 

In 2020 zijn de volgende adviesaanvragen uitgebracht door de CCR: 

1. Instemming op het beleid Medezeggenschap bewoners en cliënten  

2. Instemming op het coronabeleid en de maatregelen betreft zorginzet en bezoekers 

3. Instemming op het kwaliteitsplan 2021 

4. Positief advies op de jaarrekening 2019 

5. Positief advies op de begroting 2021 

6. Positief advies op de statutenwijziging stg. Vilente 

7. Positief advies op de fusie van stg. Vilente met stg. Overdal 

8. Positief advies op het profiel van het RvT-lid Kwaliteit van zorg 

 

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. 

Voorbeelden van deze inhoudelijke thema’s uit 2020 zijn:  

- Mantelzorgbeleid (familiebegeleiders) 

- Gedragscode 

- Dienstkleding 

- Inhoudelijke thema’s van de basis medische zorg 

- Wet zorg en dwang 

  

Overlegstructuur en samenwerking  

Vanuit elk cliëntenplatform (en voor Pieter Pauw: cliëntenraad) zit een afvaardiging in de Centrale 

Cliëntenraad (CCR). Maandelijks heeft de CCR een overleg in het bijzijn van een onafhankelijke 

voorzitter. Dit jaar waren bijna alle overleggen via Teams. In het begin was dat wennen maar 

gaandeweg had iedereen letterlijk en figuurlijk verbinding. In de vergadering bespreekt de CCR 

meestal 1 of 2 inhoudelijke thema’s en de ontwikkelingen en aandachtspunten op de locaties. 

Uiteraard in 2020 stond corona als vast agendapunt op het overleg.   

 

Elke maand 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 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 gaan af en toe naar een congres of cursus om op de hoogte te blijven van 

ontwikkelingen en de kennis op peil te houden. Dit is in 2020 maar zeer beperkt geweest.  

 

Verwachtingen CCR 

De CCR en het bestuur zullen op dezelfde voet verder samenwerken. Zij zullen in 2021 hopelijk zo 

snel mogelijk fysiek invulling kunnen geven aan achterban raadpleging op locaties en de zorg thuis. 

Voor de locatie De Molenberg is nog steeds een vacature. Op deze locatie verblijven mensen maar 

kort waardoor de verbinding onvoldoende is om lid te worden van de CCR. Zodra het weer fysiek 

mogelijk is, wil de locatie starten met fysieke bijeenkomsten (als zijnde: cliëntenplatform) waaruit 

mogelijk een vast lid komt.  

 

8.2 Ondernemingsraad (OR)  
Instemming- en adviesaanvragen 

De OR heeft in 2020 8 Advies- en Instemmingsaanvragen behandeld en hierover een instemming 

c.q. advies uitgebracht:  
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1. 15-01-2020: Verzoek instemming vertrouwenspersoon 

2. 03-03-2020: Verzoek instemming dienstkleding 

3. 03-04-2020: Verzoek instemming BHV beleid 

4. 08-07-2020: Verzoek adviesaanvraag Eigen Risico Dragerschap 

5. 02-09-2020: Verzoek adviesaanvraag RvT-kandidatuur 

6. 09-10-2020: Verzoek instemming MKSA-regeling 2021 

7. 12-10-2020: Verzoek adviesaanvraag statuten en fusie stichting Overdal 

8. 12-11-2020: Verzoek instemming Kwaliteitsplan 

 

Algemeen 

2020 is een bijzonder jaar gebleken. Voor iedereen, zowel privé als werk gerelateerd. Alles was 

opeens anders en bleef ook anders. Echter door rustig te blijven, adviezen goed op te volgen en 

met elkaar de schouders er onder te zetten, zijn de bewoners en medewerkers van Vilente dit jaar 

toch goed doorgekomen. Ondanks alle beperkingen heeft iedereen, bewoners en alle medewerkers 

van Vilente, zijn/haar beste beentje voorgezet en zijn we goed aangekomen in 2021. En daar 

mogen we heel trots op zijn! 

 

Overlegstructuur 

Ook het OR-werk was in 2020 heel anders 

dan we gewend waren. Digitaal 

vergaderen deed zijn intrede. Dat was 

behoorlijk wennen. Ondanks alles heeft de 

OR in 2020 7 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 het 

roosterbeleid, 2-weg authenticatie, sociaal 

intranet, functieprofiel huishoudelijk 

medewerker, RI&E, de nieuwbouwplannen 

van de locatie Overdal, de begroting voor de OR, de kwartaalrapportages, het koersdocument en 

de jaar-/kwaliteitsplannen. Daarnaast kwam de OR 8 keer bij elkaar ter voorbereiding of 

nabespreking van de Overlegvergaderingen, of om tot een besluit te komen inzake de advies- en 

instemmingsaanvragen. 

 

In de OV-vergadering van 11 mei is Tineke Tromp van de RvT aangeschoven en heeft de OR 

bijgepraat over het coronavraagstuk en de toenmalige ontwikkelingen en wat dit voor Vilente 

betekende. Tijdens de OV-vergadering van 8 september heeft Hans Hendriks van de RvT de OR 

meegenomen in het proces van de kandidatuur lid RvT. 

 

Communicatie en netwerken 

In 2020 heeft de OR helaas door coronamaatregelen minder actief kunnen zijn op communicatief 

gebied, zowel naar de achterban, als naar derden. Echter, met zowel de bestuurder als met de 

Raad van Toezicht heeft de OR goed contact kunnen onderhouden, overwegend digitaal, maar altijd 

in een prettige sfeer. Er is regelmatig contact met de PAR. Daarnaast nodigt de OR geregeld 

gastsprekers (van binnen Vilente of extern) uit om specifieke onderwerpen of documenten toe te 

lichten tijdens themameetings, dat is in 2020 gewoon doorgegaan; op die manier wordt niet alleen 

extra kennis vergaard maar wordt ook het netwerk uitgebreid (zoals bijv. de themameeting op 4 

november waar Mirjam Bach ons meenam in de wereld van de SER) 

 

OR-lidmaatschap 

Helaas bleek het OR-werk in 2020 voor 3 leden niet te combineren met werk en studie. Na hun 

afscheid is het gelukt om 2 nieuwe leden te werven die in de loop van het jaar de OR kwamen 

versterken. 

Een digitale grote gremia dag 
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Jammer genoeg zijn er van de huidige 9 OR-leden 2 langdurig ziek en heeft een derde aangegeven 

begin 2021 een baan buiten Vilente geaccepteerd te hebben. Momenteel zijn er dus 5 vacatures bij 

de OR en wordt er actief gezocht naar nieuwe kandidaten. 

 

Scholing OR 

Eind 2019 hebben alle OR-leden in een online enquête hun scholingsbehoefte kunnen aangeven. 

Die uitkomst bepaalt de scholingsbehoefte. Als voorbereiding op het vernieuwen van de RI&E 

binnen Vilente heeft de OR op 25 februari 2020 een basiscursus RI&E gevolgd. Op 2 juli 2020 

hebben de 2 nieuwe OR- leden de OR=basiscursus gevolgd. In 2020 bleek echter het organiseren 

van scholingsdagen, als gevolg van de drukke werkdagen van de leden (in coronatijd) en de 

coronamaatregelen, maar moeilijk te realiseren te zijn. Ook de jaarlijkse OR-middag kon dit jaar 

geen doorgang vinden. 

 

Doelstellingen en successen 2020 

De doelstellingen die de OR voor 2020 had zijn bijna alle 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.  

Toch kijkt de OR  tevreden terug op 2020. Wederom heeft de OR zich 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 de vinger aan de pols te leggen en te beoordelen of iets een positieve reactie verdient. Ook 

wordt steeds 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 goed 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!), maar ook de commissies zijn in hun rol 

gegroeid 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 achterbanenquête 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 en versterkt tegelijkertijd daardoor de contacten met de achterban.  

 

Door bovengenoemde groei en ervaring heeft de OR niet alleen haar stem gevonden, maar laat die 

steeds duidelijker klinken, waardoor de medezeggenschap binnen Vilente steeds beter wordt benut 

 

Verwachtingen OR 

Voor 2021 wil de OR verder gaan op de reeds ingeslagen weg: actief en proactief samenwerken 

met zowel bestuurder, PAR, RvT en CCR, altijd vanuit de gedachtegang ‘wat betekent dit voor de 

achterban?’.  

Naast de reguliere jaarcyclus en de evaluatie van het roosterbeleid maakt de OR zich in 2021 

verder op voor de verkiezingen en hoopt dan ook voldoende nieuwe leden te kunnen werven. Van 

de huidige 9 OR-leden hebben 4 leden aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen. Uit alle locaties 

zijn aanmeldingen van harte welkom. 

 

8.3 Professionele adviesraad (PAR) 
 

De PAR bestaat uit professionals van Vilente. In 2020 konden deze professionals goed reflecteren 

op de ontwikkelingen en impact van corona op de professionals en professionaliteit. Dit was in 

2020 dan ook het hoofdonderwerp van de PAR.  

 

Daarnaast heeft de PAR actief meegedacht in het onderwerp professioneel leiderschap. Tijdens een 

heidag (zie 3.10) waarbij het managementteam de OR, CCR en PAR gevraagd had te reflecteren, is dit 
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thema door de PAR geagendeerd. De PAR heeft toen een analyse gedeeld van hoe de huidige situatie is en de te 
zetten stappen om te komen tot professionaliteit. De 3 te zetten stappen zijn volgens de PAR:  

1. Tijd en mogelijkheid geven voor het eigen maken van werkprocessen en het ontwikkelen 

van initiatieven (management- en beleidsniveau); 

2. Manier van leiding geven en voeren duurzame inzetbaarheids-gesprekken (teamcoach 

niveau); 

3. Intervisie en reflectie op eigen handelen (team- en individueel niveau). 

 

Deze en andere verbeterstappen zullen opvolging krijgen en de PAR zal daarin een actieve rol 

hebben. De PAR heeft in 2020 ook gewerkt aan haar eigen zichtbaarheid en verbinding met de 

medewerkers. Ze is actief op het social intranet en de uitreiking van het zorgpresentje middels een 

filmpje gedaan (zie hieronder het bericht op Viene, het social intranet).  

(link is niet meer actief) 
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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 wordt gevoeld. In de loop van de tijd zijn er contacten vanuit 

diverse teams en/ of vragen ontstaan dan wel geïntensiveerd. Dit jaar zijn de fysieke contacten 

beperkter geweest dan gewenst in verband met de pandemie. Het minisymposium en de collegiale 

audits zijn bijvoorbeeld niet doorgegaan. Daarentegen is er wel digitaal collegiaal afgestemd over 

onderwerpen als corona, de medische spoedzorg en de verantwoording van kwaliteits- en 

coronagelden.  

 

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, etc. 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.  
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10. Vooruitblik 2021 
 

10.1 Jaardoelen 2021 
Om focus te houden en haalbare stappen te zetten, zijn voor 2021 zes jaardoelen vastgesteld. 

Deze jaardoelen komen bijna geheel overeen met die van 2020. In de jaarplannen van de 

verschillende organisatieonderdelen staan ook doelen en ambities die bijdragen aan het jaarplan 

van Vilente.  

De bestuurder zal in 2021 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 voor twee nieuwe locaties 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 2021 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 lessons learned eerdere projecten 

b. Passende oplossing tijdelijke huisvesting voor bewoners en personeel Overdal  

 

5. Ontwikkelingen ICT   

a. Conform planning uitvoeren van ICT-ontwikkelagenda inclusief 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. 
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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 coronacrisis 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 begrijpelijkerwijs 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 Mooi-

Land (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 patiënten 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.  

 

Indrukwekkend 

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, en 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 getest, 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. 

 

https://www.vilente.nl/over-vilente/blog-nieuws/
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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 instroom 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 locaties 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/ 

mailto:communicatie@vilente.nl
http://www.vilente.nl/nieuws/maatregelen-rond-coronavirus/

