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1. Inleiding en samenvatting 
 

Beste lezer, 

 

U leest het jaar- en kwaliteitsverslag van Vilente over 2021. Het jaar dat helaas net als 2020 ook in 

het teken stond van corona. Ondanks de vaccinaties hadden we toch te maken met diverse corona-

uitbraken op onze locaties en ook in de zorg thuis waren er besmettingen. Niet alleen onder 

bewoners en cliënten maar ook onder de medewerkers. Dit leidde tot uitdagende situaties, zoals 

het hebben van voldoende medewerkers voor de dagelijkse zorg en behandeling. Net als vorig jaar 

heb ik ook dit jaar weer met veel bewondering en groot respect gekeken naar de flexibiliteit, 

professionaliteit en de enorme loyaliteit van de Talenten van Vilente! 

 

In 2021 hebben onze organisatiebuddy’s weer veel nieuwe collega’s verwelkomd. We zijn dan ook 

gegroeid naar ruim 1300 medewerkers. Helaas vertrekken er ook medewerkers, voornamelijk op 

niveau 3. Dit is de functiegroep die overal aan de slag kan. Gelukkig hebben ook veel collega’s 

besloten om een opleiding te doen en door te groeien. We hebben veel leerlingen en opvallend veel 

leerling verpleegkundigen, een mooie ontwikkeling.  

 

Het jaar 2021 stond ook in het teken van enkele voor Vilente belangrijke stappen. Zo zijn we 

gestart met het leveren van Geriatrische Revalidatie Zorg en vervullen we een belangrijke rol in 

regionale projecten. Op locaties hebben we vooral bekeken hoe we nieuwe functies kunnen 

ontwikkelen zodat we onze medewerkers slimmer kunnen inzetten. Ondanks corona-beperkingen in 

Nederland zijn op onze locaties de activiteiten en andere kleinschalige samenkomsten door kunnen 

gaan. Het corona-virus had in het jaar 2021 daarmee gelukkig minder impact op bewoners en 

naasten.  

 

De kwaliteit van zorg hebben we ook in 2021 steeds proberen te verbeteren. De komst van de Wet 

Zorg en Dwang draagt bij aan minder onvrijwillige zorg, dat een zeer mooie ontwikkeling is. Het 

aan de slag gaan met Mensgerichte zorg voor elkaar (de Vilente-versie van Planetree) heeft ook op 

locaties Pieter Pauw en De Pleinen verbeteringen gebracht. Ook Vilentebreed rollen we dit 

gedachtegoed op onze eigen manier uit, met bijvoorbeeld een mensgerichte menukaart, 

televisieverslagen op locatie, belevingsdagen en een gloednieuwe e-learning. Die laatste staat in 

ons nieuwe Leer Management Systeem (LMS). Daarover gesproken; de stappen die gezet zijn op 

ICT gebied zijn ook ongekend. We hebben betrouwbare datalijnen, werken volledig in de cloud en 

delen mooie gebeurtenissen op eigen intern twitterkanaal en ons intranet Viene. 

 

Financieel hebben we een goed jaar achter de rug. De compensatieregeling voor corona heeft 

Vilente ook geholpen de hogere kosten van leegstand en ziekteverzuim te dempen. Voor 2022 zal 

dit een uitdaging worden, omdat de compensatieregeling voor leegstand er dan niet meer zal zijn. 

Ook starten we de nieuwbouw van Overdal, waarvoor we in 2021 volop voorbereidingen hebben 

getroffen. 

 

Het jaar 2022 is alweer even bezig. Door deze terugblik op 2021 te lezen, kan ik niet anders 

concluderen dan dat het toch weer een jaar was om trots te zijn op Vilente! 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet,  

Ton Poos  
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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 2021 hebben we onze koers vervolgd. We hebben 

stappen gezet volgens onze missie en visie voor zorg voor 

ouderen van A tot Z. Hiernaast herhalen we onze missie, 

visie en de kernwaarden. Deze gelden van 2019 tot en 

met 2022. We zien dat er veel ontwikkelingen zijn in het 

zorglandschap en daarom gaan we in 2022 ons 

voorbereiden op een vervolg op onze huidige koers.    

 

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 dat onze medewerkers niet alleen kennis van 

hun vak hebben maar ook van de cliënt en wat belangrijk 

is in zijn leven. Vilente bij u thuis, thuis bij Vilente. 

 

2.2 Kernwaarden 
Vilente heeft 3 kernwaarden die de identiteit van de 

organisatie kenmerken. Deze waarden zijn het 

vertrekpunt voor onze zorgverlening. In 2021 was er 

vanuit de maatschappij minder waardering voor 

zorgmedewerkers dan in 2020 toen corona begon. Vanuit 

de leidinggevenden en de collega’s is deze aandacht 

gebleven. Ook in dit coronajaar waren onze medewerkers 

van grote betekenis.  

Vilente biedt professionele zorg geleverd door de talenten 

van Vilente. De medewerkers blijven bevoegd en 

bekwaam en ontwikkeling zich.  

Verbinden doen we met onze medewerkers, bewoners, 

hun naasten, vrijwilligers en samenwerkingspartners.   

 

2.3 Mensgerichte zorg voor 

elkaar 

Bij onze dienstverlening passen we sinds 2012 het gedachtegoed 

van Planetree toe. Dit gaat over mensgerichte zorg. Een 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 Fietsen op De Klinkenberg 
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Zorg voor 
ouderen       

van A tot Z

Goede 
zorg in een 

veilige 
omgeving

De 
talenten 

van Vilente

Gezonde 
organisatie

Verbonden 
met 

Vilente

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 2021 hebben de locaties Pieter Pauw en De Pleinen verder gewerkt aan 

hun certificeringstraject. Zij nemen waarschijnlijk in 2022 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 zichzelf kan zijn en blijven, hebben we de laatste 

jaren onze focus verbreed. Naast wonen en het bieden van een warm en gezellig thuis, richten we 

ons nu ook meer op preventieve zorg en behandeling in de thuissituatie en in de woonvormen. Op 

deze wijze zet Vilente haar kennis en expertise in nauwe samenwerking vroegtijdig in met alle 

partners in de keten. Zo leveren we een bijdrage aan het behouden van de zelfredzaamheid van de 

client en beperken we onnodige zorgconsumptie tot een minimum. Ook kan Vilente daarmee als 

partner met cliënten een bijdrage leveren in het regievoeren op het eigen leven. Ook in de fase 

waarin het lijkt alsof iemand geen keuzes meer kan maken of in de laatste levensfase zit. Vilente 

noemt dit: ‘Zorg voor ouderen van A tot Z’.  

 

Vilente wil met deze koers aansluiten op de zorgbehoefte van de cliënt en ook op de 

ontwikkelingen in de omgeving. In 2021 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.   

 

In 2022 gaan we aan de slag met een nieuwe koers. We zien grote ontwikkelingen op het gebied 

van de zorgvraag, personeel(stekort), financieringen, technologie, e.d.  

 

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  

In de volgende hoofdstukken blikken we aan de hand van 

deze onderwerpen terug op het jaar 2021 en staan we 

vooral stil bij de kwaliteit van zorg. De financiële terugblik is 

ook te vinden in de jaarrekening en jaarverantwoording 

2021. De kwaliteitsgegevens zijn aangeleverd bij het kwaliteitsinstituut (onderdeel Zorginstituut 

Nederland). Deze gegevens worden ook openbaar gemaakt op sites zoals Kiesbeter.nl en 

Zorginzicht.nl.  
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3. Goede zorg in een veilige 

omgeving 
 

Zorg voor ouderen van A tot Z betekent dat alle zorg mensgericht is en dat iedereen zich veilig en 

prettig voelt in de omgeving waarin deze zorg geboden wordt. In dit hoofdstuk staan de 

voornaamste ontwikkelingen uit 2021 op het gebied van zorg en kwaliteit centraal, volgens het 

jaarplan 2021. Hierin zijn landelijke kaders verwerkt, zoals die gelden voor verpleeghuiszorg en 

wijkverpleging.  

 

3.1 Corona 
Net als in 2020 speelde corona ook dit jaar een grote rol. We volgden 

continu de landelijke richtlijnen. Deze vertaalden we naar Vilente om de 

bewoners en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het 

virus. Er was veel maatwerk op locatie- en individueel niveau, zodat we 

konden voorkomen dat hele afdelingen of locaties gesloten moesten 

worden. Het maatwerk gebeurde in overleg met de regio’s, 

cliëntenvertegenwoordigers, ondernemingsraad en de professionele 

adviesraad. 

Het verloop van corona over de kwartalen van 2022 heen, was als 

volgt:  

 

In januari was de 2de golf gaande. Wij hebben toen de bezoekersregeling 

verder aangescherpt naar de richtlijn van 1 bezoeker per dag en met de voorkeur voor een kleine 

groep vaste bezoekers per week. Uiteraard zijn er uitzonderingen gemaakt daar waar dat nodig 

was. 

 

Ook ging het Corona Care Centrum (CCC) op Mooi-Land weer open. Dit was nodig om de druk op 

ziekenhuizen en verpleeghuizen te verlichten. De laatste cliënt is op 14 februari vertrokken. Daarna 

is het Centrum stand-by gebleven, maar is het niet meer in gebruik genomen. 

 

Dit jaar waren er verschillende vaccinatierondes voor de bewoners. Deze 

werden centraal georganiseerd en door speciale teams uitgevoerd op alle 

locaties. Na de eerste 2 vaccinaties was de vaccinatiegraad onder de bewoners 

89%. Het 2de kwartaal werd duidelijk hoeveel invloed de vaccinaties hadden op 

het aantal corona-uitbraken. Er werden toen 2 cliënten positief getest. Dit waren 

er het 1ste kwartaal nog 21. 

 

In maart konden we enkele regels versoepelen. Zo mochten cliënten weer 2 

bezoekers per dag ontvangen en gingen de kappers op de locaties weer open.  

 

We probeerden de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk houden. Zo kregen 

nieuwe medewerkers de vaccinatie standaard aangeboden en werd er 

maandelijks een vaccinatieronde georganiseerd voor medewerkers en 

bewoners.  

 

Het 3de kwartaal waren er helaas meerdere corona-uitbraken en 26 positief geteste bewoners. 

Hierbij bleek dat cliënten en medewerkers die volledig gevaccineerd waren, minder snel besmet 

De eerste bewoner  
wordt gevaccineerd 

 

Ook onze digitale collega 
Viene draagt nog steeds 

een mondkapje 
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werden en minder ziek werden. Het 4de kwartaal waren er 76 positief geteste bewoners. Ook waren 

er steeds meer medewerkers besmet en werd het steeds lastiger om de roosters te vullen.  

Ook in het 4de kwartaal bleef het coronabeleid gelden. Anderhalve meter afstand en het dragen van 

mondneusmaskers bleven de norm. Bezoekers waren welkom zolang er voldoende afstand 

gehouden werd. Besmette bewoners probeerden we zo veel mogelijk in hun appartement te 

houden, maar dat is bij mensen met dementie niet altijd vanzelfsprekends.  

 

Compensatie coronakosten 

Net als in 2020 had de overheid in 2021 een regeling voor zorgaanbieders om extra gemaakte 

kosten of gemiste inkomsten te compenseren. Vilente heeft deze voor 2021 aangevraagd voor de 

compensatie van: 

- De ontstane leegstand op diverse locaties 

- De extra kosten voor materiaal en middelen  

- De extra kosten voor de beschikbaarheid van het Corona Care Centrum 

- Het hogere ziekteverzuim en calamiteitenverlof doordat medewerkers in quarantaine 

moesten in afwachting van een testuitslag of omdat zij of een familielid corona hadden. 

 

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

omgeving bieden. In 2021 hebben we op verschillende manieren ons dienstenaanbod verruimd of 

verbeterd om de kwaliteit van zorg (verder) te verhogen.  

 

Ontwikkeling nieuwe zorg en diensten  

• Binnen locatie Mooi-Land wordt sinds dit jaar ook geriatrische revalidatiezorg geboden. Op deze 

locatie is in samenwerking met betrokken artsen, zorgteam en behandelaren gewerkt aan 3 

thema's: diagnostiek en advies, revalidatie en ziekenhuisverplaatste zorg. De faciliteiten op de 

locatie zijn klaargemaakt om deze cliëntgroep de juiste zorg te bieden. In samenwerking met 

verwijzers en financiers zijn inhoudelijke behandelmodules ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Ook het elektronisch cliëntendossier is hierop aangepast. Hierdoor staat Vilente ook meer op 

het vizier van verzekeraars en ketenpartners. In 2021 is ook gestart met de verkenning om de 

geriatrische revalidatiezorg regionaal in samenwerking met partners aan te bieden. Door deze 

zorg meer te concentreren, wordt deze zorg kwalitatief beter en doelmatiger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In juni zijn de bewoners en medewerkers van Overdal verhuisd naar Oranje Nassau’s Oord in 

Wageningen. Op deze locatie van Zinzia verblijven de bewoners ongeveer 2 jaar tot de 

nieuwbouw van Overdal in Oosterbeek klaar is. Sommige bewoners zagen vooraf best op tegen 

de verhuizing. Gelukkig voelden zij zich vanaf dag 1 thuis op de nieuwe locatie. Hier zijn 4 

groepen met ieder een eigen huiskamer. Het was opvallend dat bewoners die eerder alleen in 

hun kamer op bed verbleven, nu uit zichzelf in de huiskamer kwamen en participeerden in de 

groep. Het vele licht en alle buitenruimtes van Overdal hielpen mee aan het welbevinden van de 

cliënten op deze locatie. Ook de medewerkers waren tevreden met hun nieuwe werkplek. 

Sleuteloverdracht bestuurders 

Zinzia (r) en Vilente (l) 

Feestelijk onthaal op 

tijdelijke locatie Overdal 
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• Op 1 september zijn 3 familiebegeleiders gestart. Zij gaan de 

familie van bewoners en cliënten begeleiden. Dit is op allerlei 

gebied: van praktische vragen van mantelzorgers tot het 

informeren van naasten over bepaalde ziektebeelden. Door 

deze stap kunnen wij de mantelzorgers beter betrekken, 

ondersteunen en informeren. Door dit werk bij de 

familiebegeleiders te beleggen, hoeven zorgmedewerkers 

deze vragen niet langer te beantwoorden en kunnen ze zich 

volledig wijden aan goede zorg voor de bewoners. Deze 

functie is nieuw binnen Vilente en de invulling wordt concreet 

gemaakt door afstemming met teams, teamcoaches en het 

management. De familiebegeleiders hebben ook nauw 

contact met de verschillende cliëntenplatforms van de locaties.  

 

• Per 1 oktober zijn 3 preventiemedewerkers gestart. De 

preventiemedewerker is voor medewerkers het aanspreekpunt 

bij problemen en vraagstukken op het gebied van gezond en 

veilig werken. Het doel is het voorkomen en het beperken van 

gezondheidsklachten en ongevallen bij medewerkers. De 

preventiemedewerkers ondersteunen teamcoaches bij 

vraagstukken en helpen bij het analyseren van bijvoorbeeld de 

MIM-meldingen.  

 

• Vilente deed in 2021 samen met de thuiszorg, huisartsen, andere 

verpleeghuizen en Ziekenhuis Gelderse Vallei mee aan een proef met ongelabelde bedden. Het 

gaat om cliënten bij wie niet direct duidelijk is welke zorg voor hen het beste is, maar waarbij 

het vaststaat dat het thuis niet langer gaat en/of dat langer verblijf in het ziekenhuis niet 

gewenst is. De cliënt verblijft tijdelijk in een van de deelnemende verpleeghuizen. Zo is er tijd 

om de juiste zorg op de juiste plek voor deze cliënt te bepalen. Deze proef liep van maart tot 

september. Het zorgkantoor was hierbij nauw betrokken omdat de financiering met 

terugwerkende kracht wordt geregeld nadat de indicatie bekend is. Na de evaluatie is besloten 

het project voort te zetten.  

 

Basis medische zorg 

• Per 1-1-2021 werken we samen met MedTzorg voor de inzet van avond-, nacht- en 

weekendartsen. Wij verwachtten dat de inzet van deze artsen bij zou dragen aan de kwaliteit 

van zorg buiten kantoortijden. Na een jaar constateerden we dat de samenwerking goed 

verliep. Het triage overdrachtsprotocol en de Cordaan triage protocollen zijn goed gebruikt. We 

zien terug dat er alleen nog voor urgente zaken contact wordt gezocht. MedTzorg: 'Er heerst 

wederzijdse tevredenheid wat betreft de samenwerking tussen MedTzorg en Vilente.’ Vanuit de 

artsen wordt het niveau van de voorwacht gewaardeerd.  

 

• Dit najaar is het selectietraject voor de samenwerking met een nieuwe apotheek afgerond. 

Vanaf 3-1-2022 werken we samen met Medigoed. De implementatie werd voorbereid en het 

nieuwe geneesmiddelendistributie protocol werd in samenwerking met Medigoed opgesteld. De 

nieuwe apotheek heeft in haar geneesmiddelendistributiesysteem beschikking over meer 

soorten medicatie dan de voormalige apotheek. Dit voorkomt losse, aparte medicatie. Het 

formularium (soort medicatiehandboek) werd in samenwerking met de artsen regionaal 

uitgebreid. Dit draagt bij aan een verbetering van medicatieveiligheid. 

 

De 3 familiebegeleiders 

De 3 preventiemedewerkers 



  
              Vilente Terugblik 2021 | Pagina 8 

 
  

• We hebben deze zomer besloten om volgend jaar Vilentebreed te werken aan de implementatie 

en borging van: 

o samenwerken in een dossier  

o de basis medische zorgprocessen (MDO, opname, verwijzing, ontslag en gedragsvisite).  

Hiervoor zijn dit najaar deze processen geactualiseerd. Ze 

sluiten nu goed aan bij de huidige fase en werkwijzen.  

 

Beleid en systemische kwaliteit  

• In 2021 zijn verdere stappen gezet in het methodisch werken. 

Door de Zicht op Kwaliteit metingen, training on-the-job door 

hbo-verpleegkundigen, houden van waarderende audits, 

voeren van kwaliteitsoverleggen en analyseren van 

(MIC)meldingen zijn stap voor stap verbeteringen doorgevoerd 

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

het standaard primaire proces. 

 

• Vilente draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en 

verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Dit 

doen wij volgens ons eigen Vilente kwaliteitssysteem. Dit is geen nieuw systeem, maar is dit 

jaar uitgewerkt om de samenhang tussen de dingen die wij doen op het gebied van kwaliteit 

inzichtelijk te maken. Centraal in dit systeem staat Goede zorg in een veilige omgeving, één 

van de pijlers uit ons stuurwiel: 

 
 

• Conform het kwaliteitsplan zijn er ook in 2021 nieuwe mensen aangetrokken om bij te dragen 

aan de kwaliteit. Zo zijn er onder andere nieuwe ondersteuners zorg & welzijn, medewerkers 

welzijn, verpleegkundigen (mbo en hbo) en enkele paramedici aangenomen.  

 

• Vilente voldoet aan de eisen van de diverse stakeholders en levert meerdere malen per jaar de 

opgevraagde gegevens aan. Vilente heeft de gespecificeerde indicatoren voor de basisveiligheid 

op de locaties, het toezichtkader inspectie en de eisen vanuit het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg voor de gestelde deadline aangeleverd bij Zorg Instituut Nederland. Zij maakt 

deze data openbaar op: www.zorginzicht.nl 

 

Kwaliteitssysteem Vilente 

Een bewoner van De 
Klinkenberg wordt verwend 
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3.2 Welzijn en participatie 
      Vilente vindt het van belang dat mensen zich thuis voelen op de locaties. 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 op een van onze locaties. In 2021 hebben de 

volgende thema’s aandacht gekregen: 

• Het goede gesprek: hoe ga je als medewerker het 

gesprek aan met een bewoner om te achterhalen 

wat er echt toe doet en wat belangrijk is voor de 

bewoner. 

• Familiebegeleiders zijn eind 2021 gestart en 

begeleiden familie en naasten. Niet alleen door 

praktische ondersteuning, maar ook in begeleiding 

en kennisoverdracht in het ziekteproces van iemand 

met dementie.  

• Vrijwilligers worden ook steeds meer betrokken bij 

Planetree mensgerichte zorg. Zo worden ook 

vrijwilligers op locatie getraind in mensgerichte zorg. 

• Lof en waardering voor onze vrijwilligers. Vilente 

heeft een grote diversiteit aan dagbesteding, recreatie en vrijwilligersactiviteiten. Met circa 580 

vrijwilligers is er altijd wel iets te doen op de locaties. 

 

3.3 Zorgkaart Nederland 
Het gemiddelde van alle waarderingen in heel 2021 is een 8,7. We zijn erg blij met dit mooie 

jaarcijfer. In 2020 was het gemiddelde 8,8 (met 120 waarderingen). Op de plek van de 

geverifieerde waarderingen stond vorig jaar het percentage dat Vilente aanbeveelt. Dit wordt niet 

meer gevraagd sinds 2021 en daarom is het roze vak leeg.   

 
Door corona was er minder direct contact met naasten en was het lastiger om hen te informeren 

over Zorgkaart Nederland. We gaan in 2022 weer acties ondernemen om meer waarderingen te 

ontvangen. 

  

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

 

Regio Ede: 

• De Klinkenberg: “Het ging om de opname en verzorging van mijn moeder op afdeling de 

Zwaluw van de Klinkenberg. De verzorgenden waren lief en begripvol en communiceerden erg 

goed met de familie. Ze wisten de situatie goed in te schatten en hebben op tijd gewaarschuwd 

toen dat nodig was. Veel lof voor deze instelling...” 

• De Pleinen: “De zorg naar de bewoner toe is uitstekend heel liefdevol tot het eind. Ook de 

omgang met familie is op een prettige manier met ook momenten van plezier. We hebben deze 

periode ondanks ook verdriet zeer waardevol ervaren.” 

High tea op De Sonnenberg 



  
              Vilente Terugblik 2021 | Pagina 10 

 
  

• St. Barbara: “Mijn moeder heeft anderhalf jaar gewoond op Groepswonen "Rode School" in St 

Barbara Ede, vanwege dementie. Zij heeft daar een fijne en gezellige tijd gehad. Er wordt 

dagelijks vers gekookt in de nieuwe keuken op de afdeling voor 8 bewoners. Personeel is lief en 

aardig en voelen de mensen goed aan. Zelfs wij als bezoek werden altijd hartelijk ontvangen, er 

was altijd tijd voor een praatje en een bakje koffie. Eén persoon in het bijzonder krijgt heel veel 

lof, de EVV'er een Toppertje.” 

 

Regio Oosterbeek 

• De Molenberg: “Onze moeder was bijna 3 jaar lang 

opgenomen op de gesloten afdeling Schoonoord. We 

zijn zeer tevreden hoe het verplegend en 

ondersteunend personeel van de Molenberg onze 

moeder 24/7 heeft verzorgd en begeleid. We hebben 

gezien hoe men altijd en ook onder moeilijke 

omstandigheden tijdens de lockdown het zo 

aangenaam mogelijk voor haar hebben gemaakt. Het 

gebouw de Molenberg is gedateerd, maar op de 

afdeling heerst een huiselijke sfeer. Het contact met 

de EVV verliep altijd heel plezierig en werden altijd keurig 

geïnformeerd bij bijzonderheden. We willen hier ook graag alle medewerkers nog een keer 

hartelijk bedanken voor hun goede zorg. Dag Lieverds!” 

• Overdal: ”Mijn moeder heeft dementie en is op een heel fijne plek terecht gekomen. Zij leeft 

weer helemaal op door alle activiteiten en aandacht die aan haar besteed wordt. Hiernaast is de 

zorg goed geniet zij van de dagelijkse dingen zoals helpen met het voor bereiden van de 

maaltijd etc. Haar stress is verdwenen, dit geeft ons ook rust.” 

• De Sonnenberg: “… Moeder was altijd al een wat teruggetrokken vrouw, contact met 

medebewoners vond zij maar eng, maar door toedoen van de verplegenden ging zij naar enkele 

weken toch maar naar het restaurant om daar gezamenlijk te eten. Door die zachte drang 

begon zij te veranderen en maakte vriendinnen. Uiteindelijk waren wij op de vrijdag niet meer 

welkom, dat werd haar vriendinnendag. Moeder heeft uiteindelijk bijna een jaar in De 

Sonnenberg mogen wonen, wij zagen haar opbloeien tot een vrolijke oude dame. De hulp de 

liefde en de verzorging die zij kreeg verbaasde ons steeds weer. Niets was te veel, geen vraag 

was te gek. De laatste dagen van haar leven kwamen, hoewel te voorzien, toch nog 

onverwacht. Liefdevol werd zij de laatste twee dagen intensief verpleegd. Hiervoor zijn wij de 

verplegenden en de arts veel, zeer veel dank verschuldigd zijn.”  

 

Regio Wageningen - Heelsum 

• Het Beekdal: “Mijn vader heeft hele goede zorg gehad en heeft daar echt een hele fijne periode 

in zijn leven gehad ondanks zijn dementie.”  

• Pieter Pauw: “Het personeel in de zorg was erg betrokken bij en lief voor onze moeder en had 

ook aandacht voor ons als naasten. Binnen Pieter Pauw meerdere Woningen met telkens 10 

bewoners, daarmee voelde het kleinschalig. Vast personeel per woning. Per Woning wordt in de 

eigen keuken dagelijks vers gekookt.” 

 

Thuiszorg en experticecentrum Mooi-Land 

• Mooi-Land: “Mijn vader van 92 heeft ruim 5 maanden hier gewoond wachtende op een vaste 

plek in een Verpleeghuis. In januari heeft hij jammer genoeg Corona gekregen en is hier 

dankzij de geweldige verpleging van genezen. Hij heeft alle zorg als prima ervaren en wilde 

eigenlijk niet meer weg van deze plek zo had hij het er naar zijn zin. Wij hebben hem nooit 

horen klagen hij vond alles geweldig. Vooral de aandacht die hij kreeg de lieve zorg en het 

geduld wat ze met hem hadden was hartverwarmend. Niets dan lof over Mooi-land” 

Fietsen op De Sonnenberg 
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• Thuiszorg gemeente Ede: “Tevreden over: Aandacht van de cliënt, flexibiliteit, communicatie, 

zeer hulpvaardige opstelling medewerkers. Kan beter: 

Tot nu toe zeer tevreden, geen verbeterpunten.” 

• Thuiszorg gemeente Renkum: “Het ontroert mij zoals 

die zorgverleners met mij omgaan .Er komen heel 

verschillende Dames maar ze zijn allemaal geweldig 

niets is hun te veel. Dit is geen vak maar pure 

roeping. Dankjewel Vilente U mag trots zijn op U 

medewerkers.” 

• Thuiszorg Gemeente Wageningen: “Tevreden over: de 

getoonde empathie het meedenken in oplossingen en 

vooral bekende gezichten van het ingezette team.” 

 

Uiteraard worden er soms ook verbeterpunten benoemd, 

bijvoorbeeld: 

• “…maar in de zomervakantie periode draaide de afdeling voornamelijk op flexmedewerkers en 

uitzendkrachten, die onbekend waren met de bewoners, waardoor de zorg niet altijd goed 

verliep.” 

• “Accommodatie een 10, maar een ruimere slaapkamer zou fijner zijn.”  

• “Nadeel vonden wij het niet aanwezig zijn van een restaurant/recreatiezaal, geen winkeltje en 

geen gezamenlijke kerkdienst 1 keer per week.”  

•  “Communicatie met familie was niet altijd goed.”.  

Dit zijn punten die regiomanagers meenemen in verbeterplannen. 

 

Naast complimenten via Zorgkaart Nederland ontvingen wij deze ook op andere manieren. Zoals de 

zeer gewaardeerde brief die wij ontvingen op Pieter Pauw: 

  

Leerlingen brengen knutselwerkjes 

voor de bewoners van Beekdal 

26-11-21 
Geachte bestuur en medewerkers 
van Pieter Pauw, 
 
Hiermede wil ik mijn dank 
betuigen voor de uitstekende 
wijze waarop mijn vrouw in de 
afgelopen 4,5 jaar door uw 
medewerkers is verpleegd, 
behandeld en gewaardeerd is.  
Het is voor mij een grote troost te 
weten dat zij zeer goed en met 
liefde verpleegd werd. 
Dat de afgelopen jaren voor haar 
nog een fijne tijd zijn geweest, 
komt geheel op rekening van de 
liefdevolle en vakkundige 
behandeling door u en alle 
medewerkers speciaal van 
woning 5.  
 
Met zeer grote dank en 
waardering,  
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3.4 Cliënttevredenheid  
Op verschillende manieren halen we binnen Vilente de cliënttevredenheid op. Naast de 

waarderingen op Zorgkaart Nederland wordt: 

• in zorgplanbesprekingen en andere overlegstructuren feedback opgehaald en is ook de 

familiebegeleider (in samenwerking met teams) steeds meer aanspreekpunt voor vragen en 

aandachtspunten vanuit naasten. 

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

familie-avonden, e.d.) de gang van zaken besproken. In 2021 zijn er waar dat weer mogelijk 

was (in verband met de coronamaatregelen) weer bijeenkomsten geweest. Denk hierbij aan de 

focusgroepen op Pieter Pauw en De Pleinen, bijeenkomsten van het cliëntenplatform op locaties 

en de cliëntenraad.    

• sinds oktober 2020 een vragenlijst uitgereikt na een eerstelijns paramedische behandeling 

(hiervan hebben we er in 2021 2 van ergotherapie retour ontvangen en in 2020 4 lijsten voor 

fysiotherapie en 1 voor logopedie)  

• sinds oktober 2020 ook een vragenlijst uitgereikt wanneer een ELV-cliënt Vilente verlaat 

(hiervan hebben we er 5 teruggekregen in 2021 en 5 in 2020)  

• jaarlijks binnen de thuiszorg de PREM meting gedaan naar de tevredenheid  

 

Onderstaand het resultaat van deze tevredenheidsmeting in de thuiszorg. Dit jaar beveelt 93% van 

de 86 respondenten de thuiszorg van Vilente aan: 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Medewerkers van de thuiszorg 
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3.5 Klachten en IGJ-meldingen 
Klachten  

Dit jaar daalde het aantal centraal binnengekomen klachten verder naar 17. In 2020 waren er 

totaal 26 klachten, waarvan er 11 te maken hadden met het coronabeleid. In 2019 ontving de 

klachtenfunctionaris 33 klachten.   

 

In onderstaande grafiek zijn de klachten van 2021 verdeeld naar soort. Totaal zijn dit er meer dan 

17 omdat 1 klacht over meerdere categorieën kan gaan. 

 
De meeste klachten hadden te maken met de behandeling en zorgverlening. Deze klachten waren 

divers en gaan bijvoorbeeld over het stopzetten van de behandeling (onderhouds)fysiotherapie, 

over onduidelijkheid over wanneer een cliënt weer naar huis kon, een gebroken kunstgebit dat niet 

gerepareerd werd en dat de pedicure te lang niet bij een cliënt was geweest. Het heeft vaak met 

communicatie te maken. Het gaat meestal om het ontbreken van informatie of het anders 

begrijpen van informatie.  

 

Zodra de klachtenfunctionaris de klacht ontvangt, neemt deze contact op met de betreffende 

teamcoach of regiomanager. Vaak vindt hierna een gesprek plaats met de klager en de 

betrokkenen van de locatie. Dit kan in aanwezigheid van de klachtenfunctionaris. Na een gesprek 

en het eventueel maken van afspraken, zijn de meeste klachten afgehandeld. Wanneer de klager 

niet tevreden is met de uitkomst van het gesprek, kan de klacht voorgelegd worden aan de 

klachtencommissie. Dat is dit jaar niet voorgekomen.  

 

Gelukkig zijn klachten uitzonderingen. 

Van klachten proberen we wel altijd te 

leren, patronen te ontdekken en zaken 

te verbeteren.  

 

  

Koekjes bakken op 
De Klinkenberg 

Onderonsje op Pieter Pauw 
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Incidenten, calamiteiten en IGJ- meldingen  

Dit jaar hebben we 3 calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):  

 

1) In maart was er een incident op De Klinkenberg dat onderzocht is door middel van een PRISMA-

onderzoek. Op basis hiervan oordeelde de interne calamiteitencommissie dat dit een calamiteit 

was. Het ging over een bewoner met diabetes type 1 die het eerste weekend dat hij bij ons 

verbleef niet de juiste medicatie kreeg. Wat begon met medicatie met een verkeerde 

startdatum, ontwikkelde zich tot een ziekenhuisbezoek en binnen enkele dagen een 

ziekenhuisopname in verband met ketoacidose. Een dergelijke acidose is ernstig en had de 

dood tot gevolg kunnen hebben, als meneer niet op tijd naar het ziekenhuis was gestuurd. 

Gelukkig ging het later weer goed met meneer. Het onderzoeksrapport is gedeeld met de 

inspectie. De inspectie gaf aan dat er zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en dat er 

voldoende verbetermaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. 

Hiermee beëindigt de inspectie het onderzoek naar de melding. Het onderzoek heeft 

verbeterpunten opgeleverd die op de locatie en Vilentebreed worden opgepakt en gemonitord. 

 

2) In augustus heeft een forensisch arts die betrokken was bij een casus op Pieter Pauw een 

melding bij de inspectie gedaan. Deze arts vond het onverantwoord dat onze waarnemend 

artsen (van MedTzorg) zelf geen toegang hebben tot de cliëntdossiers. MedTzorg hanteert de 

werkwijze dat de verpleegkundige de benodigde informatie zelf met de arts deelt en dat de arts 

doorvraagt of waar nodig op locatie meekijkt in het dossier. MedTzorg kiest hiervoor, omdat zij 

landelijk werkt en artsen anders in verschillende systemen moeten werken. Naar aanleiding van 

deze melding heeft de Raad van Bestuur gesproken met een inspecteur. Toen is op hoofdlijnen 

uitgelegd hoe Vilente de medische spoedzorg buiten kantoortijden organiseert. Daarna wilde de 

inspectie een schriftelijk onderbouwing. Er is een intern onderzoek gedaan en het rapport is 

gedeeld met de inspectie. Ook deze onderzoeksrapportage beoordeelde de inspectie als 

zorgvuldig. Het advies van de inspectie om naar jurisprudentie te kijken over toegang tot het 

medisch dossier, is opgepakt. Ook zijn er gesprekken met MedTzorg om dit punt te bespreken. 

 

3) Het 4de kwartaal is een nieuwe calamiteit gemeld bij de inspectie. Het gaat over een mogelijke 

(niet vastgestelde) heupfractuur na een val tijdens de nacht. De bedsensor was niet afgegaan 

toen mevrouw uit bed stapte. Ondanks dat naar alle waarschijnlijkheid de val niet voorkomen 

had kunnen worden, is het voorval wel als calamiteit beoordeeld door de interne 

calamiteitencommissie. Dit omdat domotica als onderdeel van de zorg en dienstverlening wordt 

gezien en dat juist met die domotica iets aantoonbaar mis is gegaan. Mevrouw is op verzoek 

van familie niet meer naar het ziekenhuis gebracht. Helaas is ze kort na de val overleden. Het 

belangrijkste inzicht na dit onderzoek is dat we niet zonder domotica kunnen in onze dagelijkse 

zorg. We moeten dan ook volledig kunnen vertrouwen op het functioneren hiervan. Daarvoor is 

goede borging van de juiste werking noodzakelijk. In 2022 wordt een visiedocument opgesteld 

voor een goede toepassing en gebruik. De inspectie 

heeft aangegeven dat er vertraging is in het 

beoordelen van calamiteiten. Op het moment van 

schrijven hebben we nog geen inhoudelijke reactie 

gehad. 

 

 

3.6 Planetree 
Het gedachtegoed van Planetree hebben we dit jaar 

verder Vilente-eigen gemaakt. Wij werken mensgericht; 

zowel in de zorgverlening als in het contact met collega’s De ontvangst van het 

zilveren Planetree-certificaat  



  
              Vilente Terugblik 2021 | Pagina 15 

 
  

en externen. Dit noemen we nu: mensgerichte zorg voor elkaar. 

 

In 2021 hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden om mensgerichte zorg te stimuleren: 

• Vanaf april zijn de Planetree-introductiedagen hervat. Nieuwe medewerkers krijgen uitleg over 

Vilente en worden door speciale trainers meegenomen in het gedachtegoed van mensgerichte 

zorg voor elkaar.  

• Dit jaar namen St. Barbara en de Thuiszorg officieel hun zilveren Planetree-certificaat in 

ontvangst. Dit gebeurde via een online conferentie van Planetree. 

• De Pleinen en Pieter Pauw zijn dit jaar verder gegaan met hun certificeringstraject. Zo zijn er 

regiegroepen samengesteld en hebben focusgroepen plaatsgevonden. Voor meer informatie 

over Planetree en de certificering zie: www.planetree.nl. 

• Er een gids uitgewerkt die ondersteunt bij het doorlopen van de stappen 

van het certificeringstraject. Ook de documenten die nodig zijn om een 

certificeringstraject te monitoren zijn aangepast naar Vilente-taal.  

• De e-learning Planetree is herzien. Er zijn nieuwe filmpjes en 

voorbeelden hoe mensgerichte zorg in de praktijk werkt. Deze e-

learning is vanaf begin volgend jaar beschikbaar voor alle medewerkers.  

• Ook dit jaar zijn er Planetree-kanjers uitgereikt. Medewerkers die 

mensgericht werken, werden in het zonnetje gezet. 

• De mensgerichte menukaart is ontwikkeld en de eerste roadshow is 

goed verlopen. De teamcoaches, verpleegkundigen kwaliteit & innovatie 

en de regiomanager van regio Ede waren enthousiast. Volgend jaar gaat 

de show naar de andere regio's en het servicebureau. 

 

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’, willen wij goede zorg in een veilige omgeving bieden. Waarderende 

audits geven 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.  

 

Vanaf 2020 voeren we waarderende audits uit binnen Vilente. In 2021 zijn er vanwege corona 

minder audits gevoerd dan gepland. Er waren onder andere audits op alle 3 de locaties van regio 

Oosterbeek. Eén van deze audits was digitaal in deze coronatijd waarbij de teamcoach al vloggend 

de afdeling liet zien en de auditoren zo enkele cliënten en medewerkers konden spreken.  

 

De eerste ervaringen in Oosterbeek waren positief; het zijn 

prettige en opbouwende gesprekken, de resultaten zijn 

herkenbaar en er worden handvatten voor verbetering gegeven. 

Twee punten van aandacht zijn om tijdens de gesprekken 

voldoende kritisch te zijn (wel op een waarderende manier) en het 

onderwerp voldoende af te kaderen. Deze onderwerpen zijn 

behandeld tijdens de intervisie met alle auditoren.  

 

Omdat de groep auditoren kleiner werd, zijn er nieuwe kandidaten 

geworven en getraind. Auditoren zijn soms mensen ‘uit het veld’ 

maar steeds meer ook ‘kantoorpersoneel’ dat graag meer beeld 

wil krijgen bij het primaire proces en daar van betekenis in wil zijn.  

Audittraining voor nieuwe 
auditoren samen met de 

collega’s van Zinzia 

Planetree-kanjer: Dinie, 
Huishoudelijk medewerker plus 

bij Pieter Pauw 
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Binnen het Lerend Netwerk zijn duo’s gevormd om collegiale audits bij elkaar te doen. Vilente 

werkt hiervoor samen met Zinzia. Het onderwerp van de 1ste audit was persoonsgerichte zorg. 

Doordat alle 4 de organisaties binnen het Lerend Netwerk een audit doen op dit onderwerp en op 

basis van eenzelfde vragenlijst, kunnen we de uitkomsten onderling vergelijken. Helaas ging ook 

deze audit vanwege corona niet door. Dit wordt begin 2022 ingehaald. 

 

3.8 Meldingen  
MIC-meldingen 

Onderstaand de aantallen MIC-meldingen over de afgelopen 1,5 jaar. Hieruit blijkt dat het aantal 

meldingen schommelt; op langere termijn is er geen sprake van een duidelijke stijging of daling. 

De aantallen blijven op een vrij stabiel niveau.  

 

Enerzijds stimuleren wij een meldcultuur, zodat 

medewerkers incidenten melden en we hierop 

kunnen handelen en ervan kunnen leren. 

Anderzijds zien we graag een daling in het 

aantal incidenten. Het gaat om het verhaal bij 

deze aantallen; alleen deze cijfers zeggen 

onvoldoende om er conclusies aan te verbinden. 

 

De werkwijze ten aanzien van de MIC-

meldingen is dit jaar verder aangescherpt: 

• het meldformulier voor medicatie is 

verbeterd  

• diëtisten handelen nu de meldingen over 

slikken af en fysiotherapeuten de meldingen 

over vallen  

• de verpleegkundigen kwaliteit & innovatie 

maken een Vilentebrede analyse van de 

MIC-meldingen binnen hun aandachtsgebied  

 

In de grafiek hiernaast zijn de meldingen van 

2021 geclusterd naar soort 
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In heel 2021 waren er 6.555 meldingen. In 2020 waren dit er 5.642 en in 2019 3.977. De stijging 

in 2020 is te verklaren doordat we toen het nieuwe meldsysteem zijn gaan gebruiken. Dat maakte 

melden makkelijker en bracht MIC opnieuw onder de aandacht. Er is toen een MIC-beleid 

ontwikkeld en de werkwijze en rollen (als afhandelaar) ingericht. Deze acties droegen positief bij 

aan onze meldcultuur. 

 

Net als in de voorgaande jaren gaan de meeste meldingen over vallen en medicatie. 

 

Vallen 

Bij vallen gaat het in 66% van de incidenten om geaccepteerd valrisico bij de cliënt (zie grafiek). 

De meeste incidenten zijn terug te leiden naar lichamelijke of psychische oorzaken. De complexiteit 

van de zorgvraag van onze bewoners neemt toe. Daarnaast speelde ook dit jaar corona een rol. 

Door de opgelegde maatregelen waren er 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. Daarnaast waren er diverse valincidenten bij bewoners die graag zelfredzaam 

wilden blijven; bijvoorbeeld uit de stoel gegleden bij het oppakken 

van iets of gevallen bij de deur dichtdoen.   

 

De fysiotherapeut handelt voortaan de MIC-meldingen af 

over vallen. Zo kunnen zij gericht adviseren, trends 

herkennen en preventief werken. De pilot met de 

heupairbag (Wolk) leidde niet tot minder vallen, maar wel 

tot minder letsel. Deze heupairbag blijven we inzetten. Het 

thema mobiliteit, waaronder valpreventie, wordt nader 

onderzocht. Het brengt dilemma’s met zich mee, zoals het 

inzetten van bepaalde preventieve middelen die soms onder 

de onvrijwillige zorg vallen. 

 

Medicatie 

Zoals beschreven schommelt het aantal medicatie-

incidenten. Medicatie en medicatiefouten hebben volop de 

aandacht binnen Vilente. Vooral degene veroorzaakt door 

medewerkers. In 2021 waren er diverse pilots om te 

onderzoeken of we het aantal medicatie-incidenten konden 

verminderen.  

 

• Op Het Beekdal en Pieter Pauw liep een pilot met de inzet van een ‘helpende plus’. Dit is een 

helpende met medicatiebevoegdheid. Hierdoor zijn er meer medicatieverantwoordelijken per 

locatie. Het is dan niet meer nodig dat een verzorgende IG van een andere afdeling moet 

komen om de medicatie uit te reiken.   

• Bij Het Beekdal verzamelden de zorgmedewerkers zich 2 keer per dagdienst om kort en bondig 

te overleggen wie verantwoordelijk is voor het delen van medicatie. Een verpleegkundige 

kwaliteit en innovatie of teamcoach was aanwezig. Deze pilot heeft nieuwe inzichten gegeven, 

maar niet geleid tot minder medicatiefouten. Het zogenaamde stop-moment wordt wel 

voortgezet voor andere doeleinden. 

• Op Mooi-Land controleerde in de ochtend en avond het zorgpersoneel elkaars medicijnkarren en 

toedieningslijsten in Medimo. Omdat in de MIC-analyse zichtbaar is dat veel medicatie-

incidenten plaatsvinden tijdens het deelmoment in de middag, wordt in het 1ste kwartaal van 

2022 een extra controlemoment in de middag toegevoegd.  

 

2021: Het afstembord op Beekdal 
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Naast deze pilots waren en komen er ook Vilentebrede acties om het aantal medicatie-incidenten te 

verminderen: 

• Aanpassing in de criteria van een MIC-melding, het invulformulier en invulsysteem (zodat er 

bijvoorbeeld geen MIC-melding meer gemaakt wordt bij een bewoner die in de terminale fase is 

en geen slikreflex meer heeft).  

• De maand mei was medicatiemaand om bewustwording en alertheid te creëren. Dit gebeurt in 

2022 opnieuw. 

• De overstap naar een andere apotheker per 1-1-2022. Hierdoor is meer medicatie beschikbaar, 

kan er meer ‘gebaxterd’ worden en wordt samen gekeken naar verdere verbetering van het 

distributieproces.  

• We gaan een benchmark houden tussen de Vilente-locaties onderling en binnen het Lerend 

Netwerk. Zo hopen we te kunnen bepalen hoe Vilente ervoor staat en wat goede tips zijn op dit 

onderwerp.  

 

MIM-meldingen 

Per kwartaal waren er in 2021 en 2020 het volgend aantal MIM-meldingen: 

 MIM meldingen 

2021 

MIM meldingen 

2020 

1ste kwartaal 136 37 

2de kwartaal 163 53 

3de kwartaal 115 173 

4de kwartaal 88 130 

Totaal 502 393 

 

Het totaal aantal meldingen van 490 in 2021 is hoger dan in 2020 (393) en 2019 (116). Net als bij 

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

gestimuleerd vanaf medio 2020. Het nieuwe systeem is digitaal in plaats van met papieren 

formulieren. Dit maakt melden voor medewerkers makkelijker en geeft een veiliger gevoel. 
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Zoals blijkt uit de linker grafiek hierboven, gingen in 2021 de meeste MIM-meldingen over: 

• agressie en ongewenst gedrag  

• een onveilige situatie 

• een prik-/bijtaccident 

 

In de grafiek rechts staan de soort incidenten per locatie/ organisatieonderdeel in 2021. 

 

Meldingen agressie en ongewenst gedrag 

Bij de meldingen over agressie en ongewenst gedrag gaat het om fysieke agressie (slaan, knijpen, 

e.d.) en verbale agressie (schelden). Deze zijn vaak terug te leiden naar enkele bewoners en 

gekoppeld aan een MIC-melding.  

 

Voor heel regio Ede gold dat de meeste meldingen binnen de categorie agressie/ ongewenst 

gedrag, gingen over verbale agressie, boosheid vanuit een bewoner en slaan en schoppen tijdens 

zorgverlening. Uit de analyse bleek dat medewerkers de incidenten rondom agressie /ongewenst 

gedrag als wisselend ervaarden. Dit varieerde van vervelend voor de bewoner of zichzelf, een nare 

situatie, het gevoel van machteloosheid, de vraag of de bewoner hier wel op zijn plek was, tot het 

zoveelste incident waar niks mee gedaan werd.  

 

In regio Oosterbeek nam het aantal bewoners met ‘probleemgedrag’ toe. Hierdoor ook het aantal 

MIM-meldingen hierover. De medewerkers bleven kijken naar zorg op maat voor de bewoner, zoals 

het aanbieden van meer gerichtere activiteiten in de huiskamer. Alle MIM-meldingen zijn door de 

teamcoach besproken met de betreffende medewerker. In het 2de kwartaal van 2022 is er een 

scholing over dementie en ‘probleemgedrag’. Het ontbreekt medewerkers nu nog vaak aan 

basiskennis en aan concrete handvatten voor het omgaan met ‘probleemgedrag’.  

 

Op Pieter Pauw gingen de meldingen 

over agressie/ ongewenst gedrag 

vooral over fysiek en psychisch 

gedrag. Dit kwam vooral door een 

aantal nieuwe bewoners met 

onbegrepen en agressief gedrag. 

Binnen de gedragsvisites en normale 

visites werd hier continu aandacht aan 

besteed. Ook hier volgt een scholing 

over dementie en ‘probleemgedrag’.  

 

Onvrijwillige zorg 

In 2020 was sprake van een overgangsjaar tussen de Wet BOPZ en de Wet zorg en Dwang. In dit 

jaar gingen locaties in de loop van het jaar over op registratie van ingezette maatregelen conform 

de Wet zorg en dwang. Sinds 2021 wordt de registratie van maatregelen overal conform de Wet 

zorg en dwang gedaan. Het uitgangspunt bij de wet Zorg en Dwang (WZD) is: Vrij waar het kan, 

zorg waar het moet en altijd persoonsgericht. Door deze wet veranderden de categorieën en de 

registratie; alleen de onvrijwillige zorg wordt geregistreerd. Wanneer de cliënt of wettelijke 

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

 

Alleen echt onvrijwillige zorg wordt nog geregistreerd. Zorg die niet onvrijwillig is wordt in het 

zorgplan vermeld en niet (meer) als onvrijwillige zorg geregistreerd. Daarom is het niet mogelijk 

een goed vergelijk te maken met eerdere jaren. Er is in 2021 in feite sprake van een nulmeting. 

Binnen Vilente is gedurende het jaar 2021 bij circa 7 % van de bewoners onvrijwillige zorg 

toegepast.   

Bewegen op St. Barbara 
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In de loop van 2020 en 2021 zijn alle maatregelen die oorspronkelijk geregistreerd waren in het 

kader van de BOPZ opnieuw bekeken. Bij diverse maatregelen bleek dat deze vooral 

ondersteunend waren aan de zorg in plaats van vrijheidsbeperkend. Omdat er veelal geen sprake 

was van verzet, staan deze maatregelen nu in het zorgplan en worden niet meer geregistreerd als 

onvrijwillige zorg. Daardoor is het aantal bewoners dat met onvrijwillige zorg te maken heeft fors 

lager is dan de jaren ervoor.   

Bij analyse van de zorgplannen en WZD stappenplannen bleek dat over het algemeen goed gebruik 

wordt gemaakt van de deskundigheid van andere disciplines. Wat ook bleek was dat de te 

doorlopen stappen in het stappenplan en het formulier dat hiervoor moet worden ingevuld als 

complex werden ervaren. Mede hierdoor bleken de formulieren niet altijd juist ingevuld. Vooral de 

registratie liet te wensen over. Dit bleek vooral uit de automatisch gegenereerde exportbestanden, 

die 2 maal per jaar bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden aangeleverd. Eind 2021 

bleek bij de eerste maal dat een rapportage kon worden gegenereerd dat er sprake was van 

onderrapportage. Begin 2022 wordt in een nieuwe scholing het registreren van onvrijwillige zorg 

weer onder de aandacht gebracht, zodat de automatisch gegenereerde rapportages meer 

overeenkomen met de werkelijke inzet van onvrijwillige zorg.   

  

Categorieën onvrijwillige zorg binnen Vilente  

  

Categorie onvrijwillige zorg  Aandeel van deze categorie in het totaal 

van onvrijwillige zorg  
Categorie 1  
Toedienen van vocht, voeding en 

medicatie, medische handelingen en 

therapeutische maatregelen   

27.5 %   

Categorie 2  
Beperken van de bewegingsvrijheid  

57.5 %   

(waarvan circa 2/3 deel (37,5% van het 

totaal) wassen onder dwang)  
Categorie 3  
Insluiten  

2.5 %  

Categorie 4   
Uitoefenen van toezicht op betrokkene  

7.5 %  

Categorie 8  
Beperken van de vrijheid om het eigen 

leven in te richten  

5 %  

  

• Wassen onder dwang is verreweg de grootste groep. Op één locatie is deze groep 

oververtegenwoordigd (St Barbara).   

In de praktijk is geconstateerd dat verschillend gedacht wordt over het moment waarop 

deze vorm van onvrijwillige zorg moet worden toegepast. Ook blijkt de benaderwijze van 

bewoners (zoals door psychologen en ergotherapeuten geadviseerd) soms verschillend 

te worden geïnterpreteerd. Dit is naar de mening van de WZD-functionaris met de 

huidige gegevens de meest waarschijnlijke verklaring voor het gevonden hoge aantal 

cliënten dat onder dwang gewassen wordt. In de locatie wordt dit nog nader besproken 

om te kijken hoe de onvrijwillige zorgverlening kan worden teruggedrongen.   
• De mate van consultatie van alternatieve methodes komt naar de mening van de 

WZD-functionaris nog onvoldoende naar voren in de stappenplannen. Dit wordt 

meegenomen in de scholingen in 2022.   
  

Aandeel onvrijwillige zorg per locatie   

Locatie  Percentage bewoners waarbij 

onvrijwillige zorg is toegepast   
Het Beekdal  10 %  
De Molenberg  20 %  
Overdal  0 %  
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St. Barbara  16 %  
De Klinkenberg  6 %  
Pieter Pauw  6 %  
De Pleinen  5 %  
De Sonnenberg  0 %  
Mooi-Land  0 %  
Vilente totaal  7 %  

  

In locatie De Molenberg wordt relatief veel onvrijwillige zorg toegepast. Deze locatie huisvest 

uitsluitend bewoners met (vaak al flinke gevorderde) dementie. Omdat het een relatief kleine 

locatie is, heeft elke bewoner een relatief grote impact op het percentage onvrijwillige zorg.   

In St. Barbara wordt bovengemiddeld veel onvrijwillige zorg toegepast. Dit betreft vooral wassen 

onder dwang.   

In De Sonnenberg en Overdal wordt vrijwel geen onvrijwillige zorg toegepast. Dit zijn open locaties 

met een relatief ‘lichtere’ doelgroep. In locatie Mooi-Land zijn vrijwel geen cliënten waar de WZD 

op van toepassing is en hier is dan ook geen onvrijwillige zorg toegepast. Op de andere locaties 

schommelt het aandeel bewoners met onvrijwillige zorg tussen de 5 en 10 %.   

  

Plannen voor de toekomst  

Het formulier om onvrijwillige zorg te registreren wordt als complex ervaren. Sinds de invoering 

van de WZD is het formulier nog enigszins gewijzigd. Eind 2021 is de werkinstructie voor het 

invullen aangepast om het duidelijker te maken. In de scholingen begin 2022 wordt aan de hand 

van een casus geoefend met het juist invullen van het formulier en goed registreren van de 

onvrijwillige zorg.   

Om onvrijwillige zorg verder terug te dringen wordt begin 2022 een (hernieuwde) scholing 

georganiseerd. Deze scholingen zijn bedoeld voor de functionarissen die direct betrokken zijn bij 

het leveren van onvrijwillige zorg: EVV’er, specialist ouderengeneeskunde/behandelaar, 

Verpleegkundige Kwaliteit en Innovatie, teamcoach en regiomanager krijgen allen begin 2022 een 

volgende scholing. Ook komt er een nieuwe, meer praktijk gerichte e-learning over onvrijwillige 

zorg.   

Daarbij zal naast juiste registratie het herkennen van oorzaken van gedrag en het vinden van de 

juiste benaderingstechnieken bij het terugdringen van onvrijwillige zorg volop aandacht krijgen. 

Vooral de direct bij de zorg betrokken medewerkers moeten extra handvatten krijgen door goede 

begeleiding en goede omgangsadviezen. Daarnaast zal de alternatievenbundel van Vilans een 

prominentere plaats gaan krijgen.   

Daarnaast wordt in de commissie Wet Zorg en Dwang gewerkt aan een visiestuk hoe toe te werken 

naar een algemeen Open Deurenbeleid. Wij onderzoeken hoe wij dit onderdeel van de WZD het 

beste vorm kunnen geven, net als vele collega-organisaties. We kijken steeds meer per bewoners 

welke mate van bewegingsvrijheid deze cliënt zoekt, zodat we de zorg daarop kunnen aanpassen.   

  

  

 

Ter voorbereiding hierop was er op De Molenberg in 2020 een pilot. Op basis van deze ervaringen 

is er een scholing samengesteld voor heel Vilente en een format ontwikkeld. Op dit formulier 

worden de gegevens en de analyse weergegeven.   

 

Op alle Vilente-locaties werd dit jaar gewerkt aan de implementatie van de WZD en het uniform 

registreren van deze onvrijwillige zorg. De ene locatie 

is hierin verder dan de andere. De focus ligt op 

scholing, in orde brengen van de registraties en op het 

correct doorlopen van het WZD-stappenplan. 
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3.9 Kwaliteitsplan 

2019-2021: Samen 

leren en doen 
Eind 2018 is een meerjarenplan voor 

kwaliteitsontwikkeling en borging 

geschreven: Kwaliteitsplan mensgerichte 

zorg binnen Vilente 2019 – 2021, Samen 

leren en doen.  

Dit plan had 3 doelen: 

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

2. het beschrijft voor elke locatie of eenheid de speerpunten 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). Het initieel gereserveerde budget voor Vilente 

voor 2021 was ongeveer 6,4 miljoen euro. 

 

Het plan is eind 2020 geactualiseerd voor 2021. Het is besproken met en er vervolgens mee 

ingestemd door onder andere de centrale cliëntenraad, waarna het zorgkantoor het plan heeft 

goedgekeurd. Het plan bestond voor de kwaliteitsgelden uit 2 delen:  

• 80% van het budget was voor het aantrekken van nieuwe zorgmedewerkers (ten opzichte van 

2018). Totaal zijn er eind 2021 ongeveer 150 fte meer zorgmedewerkers in dienst dan in 2018. 

Hiervan is 37 fte in 2021 gestart, 22 fte in 2020 en 91 fte in 2019. De aantallen in 2020 en 

2021 zijn lager dan gepland. Dit is grotendeels het gevolg van corona en de krapte op de 

arbeidsmarkt. De meeste groei was er van medewerkers op niveau 1 (69 fte) en 2 (24 fte), 

zoals ondersteuners zorg & welzijn, medewerkers welzijn en helpenden.  

• 20% van het budget is besteed aan activiteiten en projecten ten behoeve van de kwaliteit. Dit 

jaar hebben we dit onder andere gebruikt voor:  

o de inzet van de Wolk heupairbag 

o de Planetree-certificeringstrajecten en andere Planetree-activiteiten 

o de overstap naar een nieuwe digitale werkplek 

o zorgdomotica op een aantal locaties  

o activiteiten binnen Vilente Vitaal 

Daarnaast zijn van deze gelden enkele ondersteunende functionarissen ingezet, zoals 

organisatiebuddy’s, preventiecoaches, een medewerker opleidingen, casemanager kort 

verzuim, Planetree-coördinator en een informatieanalist.  

 

Vanaf 2022 worden de kwaliteitsgelden verrekend in het reguliere tarief en wordt voor de 

besteding van deze gelden geen apart plan meer gemaakt. Wel staat er in het Vilente jaarplan 

2022 opgenomen wat er op het gebied van kwaliteit gepland staat.   
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4. De talenten van Vilente  
 

In dit hoofdstuk blikken we terug op de ontwikkelingen op het gebied van personeel in 2021.  

 

4.1 De Talenten van Vilente 

In het tweede ‘coronajaar’ werd er weer veel gevraagd van het aanpassings- en 

doorzettingsvermogen van al onze medewerkers en zijn er bijzondere prestaties geleverd. Naast 

Corona zorgt een stijgend tekort aan gekwalificeerd (zorg)personeel in diverse functies (helpende, 

verzorgende, verpleegkundige maar ook facilitair en leidinggevende functies) voor een hoge 

werkbelasting bij onze medewerkers. Daarbij helpt het hoge ziekteverzuim, dat sinds 2020 weer is 

gestegen, niet. Om de belasting te verminderen hebben we weer veel ondersteuners zorg en 

welzijn aangenomen. Daarnaast creëren we nieuwe zorgfuncties (ADL-ondersteuner, helpende 

plus) om het tekort te verminderen.  

Om medewerkers gezond en fit te houden hebben we het programma Vilente Vitaal, in aangepaste 

vorm, weer ingezet. In 2021 was het programma meer gericht op de specifieke behoefte vanuit de 

verschillende onderdelen van Vilente. Het fruit en de gezonde ijsjes zijn Vilentebreed uitgedeeld, 

wat een groot succes was. In het kader van gezond en veilig werken hebben we in 2021 de functie 

van preventiemedewerker geïmplementeerd. In elke regio hebben we een medewerker die 

zorgmedewerkers adviseert over dit thema.  

 

Voor de begeleiding van nieuwe medewerkers hebben we de functie van organisatiebuddy in 2021 

gecontinueerd. Daarnaast hebben we, vanuit de tweede fase van dit project, ook binnen een aantal 

locaties met de zorgteams sessies gehouden ter verbetering van de welkomstcultuur binnen teams.     

 

Ontwikkeling formatie   

Het aantal medewerkers van Vilente is dit jaar boven de 1300 gekomen. We zien een stijging bij 

alle categorieën behalve bij onze ‘kernfunctie’ van zorgmedewerker niveau 3 (VIG, EVV). Deze 

ontwikkeling zien we al wat langer, maar zet in 2021 flink door. Hieronder de ontwikkeling per 

categorie vergeleken tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022*: 

 

 1-1-2021 1-1-2022 

 Aantal FTE Aantal FTE 

Zorg Niveau 1 165 43,7 227 61 

Zorg Niveau 2 192 81,1 215 93 

Zorg Niveau 3 448 275 409 258 

Zorg Niveau 4 71 48,7 86 59 

Zorg Niveau 5 13 11,4 19 14 

Leerlingen 66 50,1 71 51 

Behandelaren 47 32,2 48 33 

Ondersteuning 235 156,7 250 161 

Totaal 1237 698,9 1325 730 
*dit wijkt iets af van de aangeleverde data omdat die op peildatum 31-12-21 worden aangeleverd en op 1-1-22 contracten 

starten of beëindigen. 

 

 

4.2 In- en uitstroom 

In onderstaande tabel de in- en uitstroom per functiecategorie in 2021 (vakantiekrachten zijn in dit 

overzicht niet meegenomen):  
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Categorie Totaal Totaal 

 in uit 

Zorg Niveau 1 113 54 

Zorg Niveau 2 55 58 

Zorg Niveau 3 49 85 

Zorg Niveau 4 23 20 

Zorg Niveau 5 3 1 

Leerlingen 39 17 

Behandelaren 11 6 

Ondersteuning 64 48 

Totaal 357 289 

Ratio (op totaal mdw) 27% 22% 

 

Bij niveau 1 is de instroom duidelijk groter dan de uitstroom. De groei van niveau 2 en niveau 4 

medewerkers is vooral door medewerkers die vanuit een scholingstraject doorstromen naar een 

hogere functie. Dit verklaart ook de uitstroom op die functies. Bij niveau 3 medewerkers zien we 

afgelopen jaar een enorme uitstroom. Deels gewenst maar zeker ook ongewenst. Dit is een 

regionale trend. De redenen voor vertrek zijn divers. Samen met de werkgeversvereniging (WZW) 

en collega-aanbieders zetten we volop in op onze leidinggevenden. De relatie tussen 

leidinggevende en werknemer is vaak een reden voor vertrek en dus ook voor behoud als deze 

relatie goed is. Tijd en aandacht voor medewerkers is een belangrijk thema. 

 

De instroom van Vilente is redelijk gelijkmatig verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën, 

waarbij de instroom van jongeren (onder de 26 jaar) bij Vilente wat achter blijft ten opzichte van 

de branche. Het aandeel in de uitstroom van die leeftijdsgroep is bij Vilente daarentegen een stuk 

hoger dan in de branche. Vilente raakt relatief veel medewerkers kwijt in de leeftijdscategorie 26-

35 jaar. 

 

 
4.3 Leeftijdsopbouw en aanstellingsomvang 

Hieronder de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw bij Vilente vergeleken met de branche:  
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Vilente heeft vergeleken met de branche een groter aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar 

(32,3% in 2021), wat veroorzaakt wordt door het relatief grote aandeel van medewerkers tussen 

de 26-35 jaar (22,6% in 2021) bij Vilente. Ook de groep 36-45 jaar stijgt ligt, waardoor Vilente in 

totaal iets verjongt.  

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

de branche.  

 
 

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.  
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De salarisopbouw bij Vilente ligt behoorlijk in lijn met wat gebruikelijk is binnen de branche:   

 

 
 

4.3. Jaaroverzicht leerlingen 2021 

 

In 2021 hebben we, ondanks Corona, weer veel meer medewerkers kunnen opleiden. Hierbij het 

overzicht van de ontwikkelingen rond leerlingen in 2021: 

  

Niveau van 

opleiding 

In dienst 

(gehad)  

Gestart Gediplomeerd Tussentijds 

gestopt 

(maar niet 

uit dienst) 

Uit dienst 

Helpende 15 14 13 1 0 

Verzorgende IG 75 43 18 5 7 

MBO-

Verpleegkunde 

44 20 9 4 9 

HBO-V 11 6 0 1 0 

 

De relatief grote uitstroom van leerling verpleegkundigen is opvallend te noemen. De uitstroom 

heeft de aandacht zoals eerder beschreven (leiderschapsleergang, leren en ontwikkelen, e.d.) 

 

4.4 Verzuim 

Het terugdringen van het ziekteverzuim is een 

belangrijk thema binnen Vilente. Daarbij is het 

interessant om te kijken naar de verhouding tussen 

het verzuimcijfer en de meldingsfrequentie. Dit zegt 

namelijk iets over achtergrond van het verzuim. In de 

systematiek die hiervoor gebruikt wordt, is er een 

indeling in vier kwadranten, waarbij kwadrant 1 het 

gunstigst is. In dat geval zijn het verzuimcijfer en de 

meldingsfrequentie laag. Bij Vilente (het rode stipje, 

de andere stipjes zijn de overige organisaties die 

werken met Vernet in de branche) is vergeleken met 

de branche de meldingsfrequentie lager dan het 

gemiddelde, maar het verzuimcijfer wat hoger. 

Daarmee komen we uit in kwadrant IV. Dit betekent 
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dat medewerkers zich niet heel vaak ziekmelden, maar dat wanneer ze zich ziek melden dit lang 

duurt. Het is een verzuimprofiel wat past bij medewerkers die zeer betrokken zijn en daardoor lang 

doorzetten maar het werk niet altijd goed (meer) aankunnen, waardoor bij uitval er vaak sprake is 

van zware problematiek.     

 

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

branche.  

 
 

In Q4 2021 ligt het verzuim bij Vilente lager dan in Q4 2020; dit in tegenstelling tot de 

ontwikkeling in de branche. Hierdoor daalt het voortschrijdend verzuimcijfer bij Vilente, terwijl dit 

cijfer in de branche stijgt. Dus relatief doen we het wel iets beter. In onderstaande grafiek de 

ontwikkeling van het voortschrijdende verzuimcijfer (jaar) en de meldingsfrequentie per 

leeftijdsklasse bij Vilente. 

 

 

 
 

Er is een stijgend verzuimcijfer te zien in de leeftijdscategorieën 46-55 en 26-35 jaar. Bij de groep 

tot 26 jaar is er een opvallende stijging van de meldingsfrequentie terwijl het verzuimcijfer daar 

flink daalt.   
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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 en Vilentebreed opgepakt, door alle 

leidinggevenden een verzuimtraining te geven. Deze training start begin 2022 en is gericht op 

houding en gedrag onder het motto: ziekte overkomt je, verzuim overleg je. 

 

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. 

 
 

 

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 Verantwoording 

De verantwoording conform het handboek indicatoren personeelssamenstelling 2021 heeft Vilente 

voor de gestelde deadline aangeleverd bij Zorg Instituut Nederland. Deze data worden 

gepubliceerd op bijvoorbeeld zorgvoorbeter.nl en zorginzicht.nl 
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5. Gezonde organisatie  
 

Naast goede zorg en goed personeel is het essentieel dat er een gezonde bedrijfsvoering is om 

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

 

5.1 Vastgoed en duurzaamheid 
Het jaar 2021 heeft volop in het teken van vastgoed gestaan. Met name de voorbereidingen op het 

nieuw te bouwen Overdal hebben veel aandacht gevraagd. Ook zijn er op locaties verbeteringen 

doorgevoerd en worden alle locaties rookvrij.  

 

Overdal 

De architect heeft het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw 

van Overdal gedeeld. Eerst binnen Vilente en daarna ook aan 

de buurtbewoners. Bij deze voorlopige versie zijn de 

ondernemingsraad, cliëntenraad en professionele adviesraad 

betrokken. De architect maakt het ontwerp nu definitief. 

Hierin wordt op detailniveau bepaald hoe de appartementen 

en de algemene ruimtes eruit gaan zien. Dit ontwerp is begin 

2022 klaar. 

 

Vilente draagt bij aan energiebesparing zoals dat vereist wordt 

vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast willen we kijken of we nog meer 

kunnen doen op het gebied van duurzaamheid. We vinden het ook een belangrijk aandachtspunt 

bij de selectie van samenwerkingspartners. De nieuwe apotheek kijkt bijvoorbeeld ook naar 

verspilling. 

 

5.2 ICT en gebruik van technologie 
Alle ontwikkelingen op het gebied van ICT worden vanuit een gedegen plan aangevlogen. Enerzijds 

richt het plan zich op de ondersteuning vanuit ICT in de dagelijkse praktijk en anderzijds richt het 

plan zich op de toekomst waarbij verbeteringen of veranderingen gewenst zijn.  

 

Het doel van de bestaande ondersteuning is om die steeds professioneler in te richten. Zo 

ontwikkelen de helpdesk en de applicatiebeheerders zich tot servicegerichte, professionele en 

proactieve ondersteuners voor alle vragen op het gebied van ICT. Ook wordt er gewerkt met een 

meldingssysteem, waardoor storingen snel worden opgepakt.  

 

Voor 2021 stond er veel op de planning voor verbeteringen en veranderingen. Hieronder kort 

enkele belangrijke ontwikkelingen in 2021. 

 

1) Mijn digitale werkplek  

De overstap naar de nieuwe digitale werkplek was voor vooral kantoormedewerkers een grote 

overstap. Het op afstand vergaderen met Teams waren we al gewend vanuit 2020 maar het 

daadwerkelijk werken met Teams en Office 365 heeft veel begeleiding gevraagd. Inmiddels is 

iedereen gewend om vanuit het intranet Viene de dag te starten met het lezen van berichten en 

door te kunnen klikken naar de benodigde applicaties. Het gebruik van het interne Yammer-kanaal 

waar berichten worden gedeeld is enorm gegroeid in 2021. Het is fijn om zo met elkaar in contact 

te kunnen staan.  

   

Voorlopig ontwerp 
nieuwbouw Overdal 
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2) Domotica zorgt  

De zorgdomotica binnen Vilente is aardig op orde. We maken gebruik van leefcirkels, gps-

systemen, slimme sensoren, etc. Ook proberen we af en toe nieuwe innovaties uit zoals robot Sara. 

Lees hieronder meer daarover.  

  

Op de groepswoning Schoonoord van De Molenberg heeft Sara een 

maand ondersteund. Dit wat een pilot. Sara zorgde voor vermaak en 

leverde een bijdrage aan het actief houden van bewoners (lichamelijk 

en geestelijk). De robot werd door bewoners en medewerkers 

enthousiast ontvangen. Bij bewegingsactiviteiten stimuleerde Sara 

bewoners om te bewegen. Bewoners reageerden positief op de 

knipperende oogjes. Sara werd ook ingezet bij probleemgedrag. Onder 

andere bij een bewoner met roepgedrag. Sara vertelde een verhaal en 

aan het einde zei de bewoner "dank u wel". De hele tijd dat Sara 

vertelde was de bewoner stil. De conclusie van deze pilot was dat de 

robot van toegevoegde waarde was in de zorg en het welzijn van de 

bewoners. In 2022 wordt Sara 1 jaar ingezet op De Molenberg om de 

meerwaarde te bepalen. Op basis van dit resultaat wordt bepaald of 

we haar op meer locaties gaan inzetten.  

 

3) Vernieuwen Leer Management Systeem (Talenten van morgen)  

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuw LMS zodat dit per 2022 live kan gaan. Dit 

systeem is niet alleen aantrekkelijker maar heeft ook meer mogelijkheden dan het oude systeem. 

Het systeem en vooral de inhoud (de scholingen) blijven doorontwikkeld worden.  

   

4) Inzicht in zorg en bedrijfsvoering (BI)  

Na lang beraad is in 2021 besloten af te stappen van het project met de Zorgmonitor en de 

mogelijkheden van TimeXtender/PowerBI te verkennen. Het doel is om een platform te creëren 

waar vanuit diverse bronnen gegevens zichtbaar worden zoals personele inzet, financiële stand van 

zaken en later ook gegevens op het gebied van bijvoorbeeld inhoudelijke zorgkwaliteit.  

  

5.3 Financiën 
Vilente heeft het jaar 2021 positief, boven de begroting, afgesloten. Het jaar 2022 wordt financieel 

een uitdagend jaar omdat er onder andere gestart wordt met de nieuwbouw van Overdal. Het hoge 

ziekteverzuim en daardoor de inzet van het aantal uitzendkrachten leidt tot fors hogere kosten. Dit 

krijgt net als 2021 ook in 2022 volop aandacht, zeker omdat de corona compensatieregeling er nog 

maar deels is in 2022. Voor uitgebreide informatie over de jaarrekening 2021 van Vilente zie: de 

website van desan of onze website.   

Aangenaam, dit is Sara 
onze zorgrobot  

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 bepalende 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 en stakeholders. 

 

Corona 

Rondom de pandemie is veel samengewerkt in de regio. Er was standaard een regionaal overleg 

acute zorg (ROAZ) waar ook Vilente aan tafel zat namens de VVT-aanbieders in de regio. In dit 

overleg werd de stand van zaken besproken en werden ook scenario’s uitgedacht. Meestal als doel 

om de ziekenhuizen te ontlasten maar ook steeds meer om de zorg thuis te organiseren. Vilente 

heeft, net als in 2020, in 2021 het Corona Care Centrum (CCC) opengehouden voor 

coronapatiënten die door de huisarts werden ingestuurd of na opname in het ziekenhuis werden 

doorgestuurd om te herstellen.  

 

Samenwerkingen in de regio 

Vilente is in 2021 betrokken bij verschillende regionale projecten, zoals: 

 

• Advanced Care Planning: een project dat werkt aan het voorbereiden op ouder worden en 

eventuele zorgvragen. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde maken inzichtelijk hoe 

kwetsbare ouderen hun leven voor zich zien (in een behandelplan). De stap naar de invoering 

en een bredere toepassing wordt in 2022 gezet.  

• Ambulante Geriatrisch Team: dit is een project ter voorkoming van (crisis)situaties thuis. De 

gedachte is dat er een apart team is dat regionaal werkt.  

• Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie op regionale ouderenzorg. Hierin horen ook de 

projecten zoals de flexibele instroom van cliënten (via het ELV-loket) en de regionale nachtzorg. 

Dit zijn projecten waarin wordt samengewerkt met andere ouderenzorgorganisaties in de regio.  

• Er wordt in samenwerking met Opella en Zinzia bekeken hoe de Geriatrische revalidatiezorg 

(GRZ) regionaal te organiseren.  

 

Duurzaam arbeidsmarktbeleid 

Vilente werkt ook in de regio samen om gezamenlijk de uitdagingen op personeelsvlak op te 

pakken. Dit betreft het duurzaam arbeidsmarktbeleid in de regio waarbij Vilente kartrekker is van 

vijf projecten:  

 

• Organisatiebuddy’s die een warm welkom geven aan nieuwe medewerkers 

• Leiderschapsleergang, samen met Attent, voor het middenmanagement 

• Ongekend teamtalent, onderzoek om de zorg meer taakgericht en minder functiegericht te 

organiseren 

• ‘De medewerkerreis’, om de binding tussen medewerkers en organisatie te versterken    

• Marktontwikkeling en inzicht in de vraag en het aanbod van zorg tot en met 2040 

 

Het Schild 

Het Schild en Vilente hebben onderzocht of een overname van Het Schild door Vilente mogelijk is 

en bijdraagt aan betere zorg en een gezonde toekomst voor Het Schild. Het door Vilente 

uitgewerkte plan sloot echter onvoldoende aan bij de verwachtingen van het Schild. Hiermee is een 

einde gekomen aan deze verkenning. 
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Stichting Het Schild in Wolfheze levert zorg aan slechtziende en blinde ouderen. Het Schild beoogde 

met de overname een basis te leggen voor de toekomst van Het Schild als woonzorgcentrum met 

een specifieke doelgroep. De wens om bewoners zonder zorgvraag en bewoners met een intensieve 

zorgvraag een plaats te bieden was een belangrijk aspect van de beoogde overname. 

 

In de onderzoeksperiode hebben Het Schild en Vilente constructief gewerkt aan de verbetering van 

de kwaliteit van zorg binnen Het Schild. Vilente, gespecialiseerd in het leveren van ouderenzorg 

van A tot Z, is benaderd met de vraag om te bekijken of een overname of fusie mogelijk zou zijn. 

Sinds 1 oktober 2020 is Vilente verantwoordelijk voor de paramedische zorg van cliënten van Het 

Schild. Per 1 april 2021 is daar ook de medische zorg bijgekomen. Dit alles met het oog op een 

toekomstige fusie of overname.  

 

Gezien de hierboven vermelde uitkomst, hebben Vilente en Het Schild deze samenwerking op een 

zorgvuldige wijze beëindigd eind 2021. Vilente en Het Schild blijven als partners samenwerken aan 

goede zorg in de regio. 
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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. Eind 2020 was 

vastgoedstichting Overdal gefuseerd met stichting Vilente. Steunstichting Oevernet bestaat 

nog wel en is bedoeld voor de financiering (waar geen subsidie voor is) van projecten ten 

goede van kwetsbare ouderen in de regio.  

 

7.2 De principes van de Governancecode Zorg 2017  
Vilente heeft zich ook in 2021 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 

Governancecode Zorg 2017. In 2022 heeft Vilente te maken met de nieuwe Governancecode 

Zorg 2022. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn voorbereid, de statuten zijn hierop 

al aangepast. Het regelement wordt in 2022 aangepast en in een infographic gezet. 

 

7.3 Bestuur, management en Raad van Toezicht 
In 2021 is de aansturing van Vilente net als in 2020 georganiseerd vanuit een regiostructuur. 

Er is 1 bestuurder die het managementteam aanstuurt. Het managementteam bestaat uit 

managers die de zorg aansturen en managers van ondersteunende afdelingen. Om de 

afstemming doelmatiger te organiseren, is de overlegstructuur in 2021 aangepast. Het grote 

managementoverleg heeft meer strategische thema’s en hamerstukken. De kleinere 

overleggen (1 met de zorg en 1 met de ondersteuning) gaat meer de diepte in, ook zodat 

zaken meer als hamerstuk kunnen worden behandeld in het grote overleg.  

 

De Raad van Toezicht bestond begin 2021 uit 6 leden. Na 

het vertrek van 1 lid is een nieuw lid geworven met de 

portefeuille kwaliteit. Omdat bekend was dat er binnen 

een half jaar weer 3 leden zouden vertrekken (vanwege 

het aflopen van de termijn), zijn einde van het jaar nog 

eens 2 leden geworven. Een van hen (portefeuille HR) is 

al gestart in 2021 en de ander (portefeuille financieel) 

per 2022. In 2022 zijn op 2 ‘oude’ leden na, alle leden 

nieuw in de raad. Dit zal een nieuwe dynamiek geven die 

ook weer past bij de nieuwe fase van de organisatie.  

 

In 2021 heeft de raad een zelfevaluatie gehouden samen met de Raad van Bestuur 

(bestuurder en secretaris).  

De maatschappelijke opgave – waar de organisatie Vilente invulling aan geeft - is de toetssteen 

van de RvT. Deze opgave is door de RvT als volgt benoemd: Het leveren van passende zorg aan 

ouderen met een zorgbehoefte in de regio Gelderse Vallei. Er is kritisch naar de invulling van de 

opgave gekeken en ook naar een ieders eigen rol en die van het team als totaal. De raad van 

toezicht kijkt met tevredenheid terug op 2020 en 2021. De samenwerking met de raad van 

bestuur verloopt goed. Voor 2022 willen ze graag nog meer hun eigen netwerk inzetten en ook 

actief bezig zijn met scholing. Dit laatste was door de corona moeilijker in 2021.  

Figuur 1 Foto van de zelfevaluatie 2021 en afscheid van RvT-lid 

Zelfevaluatie RvT gecombineerd met een 

afscheid van een lid en een goed 

samenzijn 
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8. Medezeggenschap 
 

8.1 Cliëntenraden  
Vilente heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en op locaties 

en bij de thuiszorg zogenaamde cliëntenplatforms. Een 

platform bestaat uit 1 of meer leden die zorgen dat er 

inspraak georganiseerd wordt op de locaties. Vaak is dit door 

een samenkomst waarbij ook andere vertegenwoordigers en 

naasten zijn uitgenodigd. De voorzitter van het 

cliëntenplatform is tevens lid van de CCR. Hierdoor worden de locaties en thuiszorg 

vertegenwoordigd in het overleg met de Raad van Bestuur. Relevante thema’s vanuit de locaties 

kunnen dan geagendeerd worden. De CCR is het formele medezeggenschapsorgaan van Vilente 

waar ook inhoudelijke en beleidsmatige thema’s worden voorgelegd zoals beschreven in de WMCZ 

2018. Op locatie Pieter Pauw is er ook een formele cliëntenraad. Zij heeft meer een formele 

overlegstructuur met ook rechten en plichten zoals die in de regeling zijn opgenomen.  

 

Instemming en adviesaanvragen 

In 2021 zijn de volgende instemmings- en adviesaanvragen uitgebracht door de CCR: 

- Instemming op de medezeggenschapsregeling en de huishoudelijke reglementen voor de 

centrale cliëntenraad en voor de cliëntenplatforms. Voor de cliëntenraad van Pieter Pauw is 

ook een regeling opgesteld en getekend door betreffende raad. Voor de CCR is een ‘rooster 

van aftreden’ opgesteld waarbij elk lid na 4 jaar herbenoemd kan worden voor 3 jaar.  

- Instemming op het verhuisplan van de bewoners van Overdal naar de tijdelijke locatie bij 

collega zorgaanbieder Zinzia. 

- Instemming op het herziene klachtenbeleid en de herbenoeming van de voorzitter van de 

klachtencommissie. 

- Instemming op de jaarlijkse aanlevering van de kwaliteitsindicatoren met dezelfde 5 

indicatoren als de aanlevering over 2019 in 2020.  

- Instemming op het rookbeleid van Vilente waarbij de raad graag ziet dat Vilente over een 

jaar rookvrije panden heeft.  

- Instemming op het aanhouden van de huidige textielverzorger voor de was van de 

bewoners. 

- Instemming op de nieuwe structuur van de medische zorg waarbij gewerkt wordt met een 

specialist ouderengeneeskunde onder wiens supervisie ook werken: artsen in opleiding, 

basisartsen, nurse practitioners, verpleegkundig specialisten. 

- Instemming op de voetzorgprocedure waarbij eenduidig is aangegeven dat de basis 

voetzorg en specialistische voetzorg op kosten van Vilente gebeurt en de zogenaamde 

verwenzorg op kosten van de bewoner. Met de pedicures zijn duidelijke afspraken gemaakt 

over de facturering.  

- Positief advies op het voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw voor Overdal. 

- Positief advies op de jaarrekening 2020. 

- Positief advies op het jaarplan (tevens kwaliteitsplan) en de begroting 2022. 

- Positief advies op de opgestelde profielen voor de Raad van Toezicht. De CCR heeft afgezien 

van een bindende voordracht. Bij de werving van nieuwe kandidaten is er een CCR-lid 

betrokken geweest.  

 

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 
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de CCR betrokken bij de beleidsontwikkeling van Vilente en geven zij met name tips voor de 

toepassing in contact met cliënten. Af en toe zijn leden aangesloten bij werkgroepen, zoals het 

project over Voeding en de cliëntenfolders. De CCR is ook nauw betrokken geweest bij de 

mogelijke fusie of overname van Het Schild. 

 

Samenstelling en overlegstructuur 

Vanuit elke locatie zit de voorzitter van het cliëntenplatform (of cliëntenraad voor Pieter Pauw) in 

de Centrale Cliëntenraad. Door wisselingen zijn er vaak 1 of 2 vacatures. Het is een uitdaging om 

deze te vullen omdat de meeste leden stoppen bij de CCR als hun naaste is (cliënt van Vilente) is 

overleden. Gelukkig zijn er ook leden die zich voor lange tijd verbinden aan de raad. 

 

Maandelijks heeft de CCR een overleg. Zij bespreekt dan de ontwikkelingen en aandachtspunten op 

de locaties en bereiden ook gezamenlijk het overleg met de bestuurder voor. Het overleg met de 

bestuurder is maandelijks. De agenda wordt in gezamenlijkheid vastgesteld waarbij het accent 

voornamelijk ligt op zorginhoudelijke thema’s. Jaarlijks zijn er minimaal 5 vergaderingen met 

inhoudelijke thema’s en een gastspreker. De andere vergaderingen zijn voor beleidsmatige zaken 

waarover instemming of advies nodig is.  

 

Elk kwartaal is er een overleg tussen de bestuurder en het dagelijks bestuur van de CCR. Dit is een 

informeel overleg, waarbij soms vooruit- en soms teruggeblikt wordt op ontwikkelingen, besluiten, 

aandachtspunten en bijzonderheden. De samenwerking tussen de bestuurder en de CCR wordt 

vanuit beide kanten 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 lezen inhoudelijke artikelen, ontvangen het tijdschrift Zorg en Zeggenschap 

en gaan soms naar een congres om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en de kennis op 

peil te houden. In 2021 is het bezoeken van congressen minimaal geweest vanwege de pandemie.   

 

Vooruitblik CCR in 2022 

De CCR is kritisch op de inhoud van 

overleggen; deze moet bijdragen 

aan het wel en wee van de 

bewoners en cliënten. In 2022 wordt 

vanuit de nieuwe overlegstructuur 

vergadert en worden meerdere 

fysieke heidagen gepland voor 

inhoudelijke thema’s. Het 

gezamenlijk met de 

ondernemingsraad en professionele 

adviesraad optrekken in thema’s 

zoals nieuwbouw Overdal bevalt 

goed. Vanuit de diverse 

invalshoeken worden thema’s 

belicht.  

  

Op 22-2-22 was de eerste heidag met leden 

van de CCR en cliëntenplatforms. 
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8.2 Ondernemingsraad (OR) 

 
Instemming en adviesaanvragen 

De OR heeft in 2021 onderstaande aanvragen behandeld en hierover een advies of instemming 

uitgebracht:  

• 28-01-2021: Verzoek instemming Rooster en Werktijden 

• 17-03-2021: Verzoek instemming Arbobeleidsplan, regeling schokkende 

gebeurtenissen en voorstel Arbostructuur 

• 25-03-2021: Verzoek adviesaanvraag Reorganisatie gastvrouw-heer Overdal 

• 15-04-2021: Verzoek adviesaanvraag Business case van 

Overdal 

• 25-05-2021: Verzoek adviesaanvraag Thuiswerkregeling 

• 27-05-2021: Verzoek instemming ADM-beleid, Beleid preventie 

fysieke belasting en Werkwijze RIE 

• 03-06-2021: Verzoek adviesaanvraag Rookbeleid 

• 12-07-2021: Verzoek instemming Klachtenbeleid medewerkers 

• 24-08-2021: Verzoek adviesaanvraag aanbesteding Apotheek 

• 12-09-2021: Instemmingsverzoek preventiemedewerkers 

• 14-09-2021: Adviesaanvraag leden RvT 

• 23-10-2021: Adviesaanvraag aanbesteding BHV 

• 22-11-2021: Instemmingsaanvraag reiskostenregeling 

• 27-11-2021: Instemmingsaanvraag MKSA 

 

Algemeen 

Na 2020 bleek 2021 wederom een bijzonder jaar. De pandemie ging door en Vilente had ook weer 

te maken met enkele corona-uitbraken. Helaas waren hierbij onder bewoners sterfgevallen te 

betreuren. Al met al is Vilente, als organisatie, hier redelijk goed doorheen gekomen. Het feit dat 

Vilente ervoor gekozen heeft om haar bewoners en medewerkers zelf te vaccineren met een team 

van vrijwilligers en medewerkers heeft hier zeker aan bijgedragen.  

 

Het jaar 2021 was ook een verkiezingsjaar voor de Ondernemingsraad waarbij een nieuwe 

ondernemingsraad is ‘geïnstalleerd’ bestaande uit enkele al bekende leden maar ook veel nieuwe 

leden. Het is fijn dat bijna alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. 
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Overlegstructuur 

Na de ervaringen in 2020 bleek dat ook de Ondernemingsraad redelijk gewend was aan het digitaal 

vergaderen. Bijzonder bleken juist de eerste momenten waar we elkaar weer troffen voor de 

fysieke vergadering. Thuiswerken heeft op grote schaal in de maatschappij zijn intrede gedaan, zo 

ook bij Vilente. De voordelen ervan willen we behouden, ook na de pandemie, en daarom heeft 

Vilente nu ook een thuiswerkregeling. 

 

In 2021 is Vilente overgestapt naar de nieuwe digitale werkomgeving. De impact bleek erg groot 

op alle (kantoor)medewerkers als ook voor de Ondernemingsraad. Hulde aan alle ICT-medewerkers 

en Office 365/Teams trainers voor hun hulp bij deze overstap. We zijn er nog niet, maar zeker op 

de goede weg.  

 

In 2021 hadden we 2 keer brand: bij de Klinkenberg en later in het jaar ook bij De Sonnenberg. 

Deze waren beide gelukkig snel onder controle en zonder grote gevolgen. Dit was wel de aanleiding 

om de procedures voor calamiteiten onder de loep te nemen, en vooral lering te trekken uit deze 

gebeurtenissen.  

 

Een mogelijk fusie en/of overname van Het Schild kwam op het pad van Vilente. Hier is ook door 

de Ondernemingsraad veel tijd en energie in gestoken. Helaas is deze mooie uitdaging gestrand. 

Gezien de mooie strategische ligging en kansen in de toekomst is dat jammer.  

 

In totaal heeft de Ondernemingsraad in 2021 acht Overlegvergaderingen gehad. Dat zijn de 

vergaderingen die de Ondernemingsraad heeft met de Raad van Bestuur van Vilente. Onderwerpen 

die tijdens de Overlegvergaderingen aan de orde kwamen waren naast de advies- en 

instemmingsaanvragen, nieuwe leveranciers voor voeding en textiel, gebruik van privé telefoons, 

de aanwezigheid van kolfkamers, de kwartaalrapportages, de klokkenluidersregeling, het 

koersdocument en de jaar-/kwaliteitsplannen. 

Daarnaast kwam de Ondernemingsraad negen keer bij elkaar ter voorbereiding of nabespreking 

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

instemmingsaanvragen. 

 

In de overlegvergadering van 14 september 2021 is Claudia Zwetsloot van de Raad van Toezicht 

aangeschoven en heeft de Ondernemingsraad bijgepraat over de aanstaande wijziging in leden 

binnen de RvT. Tijdens de remuneratiebijeenkomst van 26 oktober 2021 is in gezamenlijk overleg 

met Hans Hendriks en Barry Egberts van de Raad van Toezicht teruggekeken op het afgelopen jaar 

en de besturing van Vilente geëvalueerd.  

 

Communicatie en netwerken 

In 2021 heeft de Ondernemingsraad de verbinding met de achterban weer meer kunnen oppakken. 

Met zowel de Raad van Bestuur als met de Raad van Toezicht heeft de Ondernemingsraad steeds 

goed contact weten te onderhouden. Weliswaar in het begin van het jaar overwegend digitaal, 

maar altijd in een prettige sfeer. Er is regelmatig contact met de Professionele Adviesraad. 

Daarnaast nodigt de Ondernemingsraad geregeld gastsprekers (van binnen Vilente of extern) uit 

om specifieke onderwerpen of documenten toe te lichten tijdens themameetings. Dit is in 2021 

voortgezet; op die manier wordt niet alleen extra kennis vergaard maar wordt ook het netwerk 

uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de themameeting op 6 april 2021 waar het bedrijf Be-

Responsible de Ondernemingsraad meenam in de wereld van verslaving, wat helaas behoorlijk 

verweven is in onze samenleving. Vilente heeft aanvullend hierop in samenwerking met Be-

Responsible een ADM-beleid (Alcohol, Drugs en Medicatie) opgesteld wat veel handreikingen biedt 
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voor hulp. Ook de themameeting Zingeving werd door de Ondernemingsraad en Professionele 

Adviesraad als bijzonder verrijkend ervaren. 

 

OR-lidmaatschap 

In 2021 heeft één lid de Ondernemingsraad verlaten en zijn er in de loop van het jaar twee nieuwe 

leden bijgekomen. Na de verkiezingen is de nieuwe OR gestart met 10 leden, waarvan 4 nieuwe 

leden. Tevens hebben 3 leden afscheid genomen van de OR. Zij zijn in een gezamenlijke teams 

bijeenkomst figuurlijk uitgezwaaid. 

 

Scholing OR 

Eind 2020 heeft de Ondernemingsraad voor 2021 de scholingsbehoefte bepaald. De HR-commissie 

heeft een training gevolgd en eind 2021 heeft de nieuwgekozen Ondernemingsraad een 

tweedaagse introductiecursus gedaan.  

 

Doelstellingen, successen en verkiezingen in 2021 

De doelstellingen die de OR voor 2021 had zijn bijna alle bereikt. Positief is ook dat de 

medewerkers in de zorg de Ondernemingsraad steeds beter weet te vinden. Zodoende kwam een 

vraag over het gebruik van de privé mobiele telefoons. De ondernemingsraad heeft dit onderwerp 

onder de aandacht gebracht, waarna het management hierop heeft geacteerd en een passende 

oplossing heeft voorgesteld. 

 

Het hele jaar heeft in het teken gestaan van de verkiezingen. De OR-paca (afgeleid van de Alpaca) 

heeft als mascotte op Viene (intranet) regelmatig de aandacht getrokken hiervoor. Er is geflyerd en 

gepromoot. Hoewel veel collega's enthousiast zijn over de Ondernemingsraad, valt het niet mee 

om hen ook daadwerkelijk als kandidaat voor de Ondernemingsraad te enthousiasmeren. De 

Ondernemingsraad wist vier nieuwe leden te werven, waardoor de verkiezingen niet nodig bleken 

en de nieuwe Ondernemingsraad op 7 december 2021 door de bestuurder is geïnstalleerd. Met 

dankzegging aan drie leden, die de Ondernemingsraad hebben verlaten. Eind november 2021 heeft 

de nieuwe OR een training gevolgd, waar o.a. besproken is hoe de OR wil samenwerken. Ook zijn 

vier speerpunten hiervoor geformuleerd, die begin 2022 uitgewerkt zullen worden. De speerpunten 

zijn: behoud personeel, zichtbaarheid leidinggevenden, interne communicatie en het contact met 

de achterban. 

 

Verwachtingen OR 

Voor 2022 hoopt de Ondernemingsraad te kunnen voortbouwen op de reeds ingeslagen weg: goed 

contact met de achterban en actief en proactief samenwerken met zowel Raad van Bestuur, Raad 

van Toezicht, Professionele Adviesraad en cliëntenraad.  
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8.3 Professionele adviesraad (PAR)  

 
 

Algemeen 

In 2021 heeft de PAR gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de Raad van bestuur van 

Vilente. De PAR wordt bij veel inhoudelijke onderwerpen betrokken. Dit jaar was de PAR betrokken 

bij onder andere de volgende onderwerpen 

- Corona en beleid bezoek op huiskamers 

- Rookbeleid 

- Nieuwe apotheek 

- Dag van de Verpleging 

- Scholingen 

- Helpende + 

- Nieuwbouw Overdal 

- Mogelijke fusie of overname Het Schild 

- Kwartaalrapportages, jaarplan en koers 

 

 

Samenstelling 

In de PAR zitten professionals die direct betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt. Zij vormen 

daarmee een goede toetssteen voor de Raad van Bestuur. De PAR heeft in 2021 enkele nieuwe 

leden erbij gekregen en ook afscheid genomen van enkele leden. In 2021 is onverwachts de 

vicevoorzitter (een teamcoach) van de PAR overleden. Dit had een grote impact op de gehele 

organisatie en zeker ook op de PAR.  

 

Jaardoelen 

De PAR heeft anders dan de ondernemingsraad en cliëntenraad geen wettelijk fundament. Dit 

maakt dat de gesprekken vaak brainstormend en verkennend van aard kunnen zijn. Een keerzijde 

hiervan is dat het soms zoeken is naar de concrete rol en invulling. Daarom heeft in 2021 de PAR 3 

jaardoelen geformuleerd: 

1. (naams)bekendheid PAR. Dit wil de PAR bereiken door haar eigen zichtbaarheid op locaties 

en in teams, zichtbaarheid op digitale kanalen en een actieve rol op de dag van de 

verpleging. 

2. Ontwikkelen professioneel leiderschap. Dit is een thema dat erg goed bij de PAR past. 

Professioneel is ook een van de 3 kernwaarden van Vilente. Hoe dit in de praktijk eruitziet of 

zou moeten zien, wil de PAR als thema oppakken. Zelf voorbeeldgedrag laten zien, het 

delen van het thema in reflectie naar collega’s en ook de rol van de professional in een 

organisatie als Vilente.   

3. Professionalisering PAR. De PAR zelf wil ook ontwikkelen. Zij nodigen daarom interne en 

externe experts uit om hen bij te praten over (zorginhoudelijke) onderwerpen. Ook kijken 

ze naar scholing en intervisie voor teamontwikkeling. 

 

Verwachtingen 2022 
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De PAR wil in 2022 verder werken aan de genoemde 3 speerpunten. Ook de samenwerking met de 

ondernemingsraad bevalt goed. Het samen met hen optrekken in thema’s, ieder vanuit eigen rol 

zal in 2022 voortgezet worden. Ook wordt het van het bestuur steeds meer gezamenlijke 

overleggen gepland met afvaardigingen van de diverse gremia, zoals ook rondom de nieuwbouw 

van Overdal gebeurt. Dit helpt de PAR ook in het netwerk en bepalen waar de toegevoegde waarde 

vanuit de PAR ligt: de professional.   
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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 
Ook dit jaar 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: (corona)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. Zinzia en 

Vilente trekken samen op in het waarderend auditen.  

 

9.3 Ontmoeting Bestuurders  
De 4 bestuurders treffen elkaar ook in 2021 regelmatig om diverse onderwerpen te bespreken. Zij 

zitten elk ook aan andere overlegtafels en zoeken actief de verbinding met elkaar en ook in de 

regio. Wat betreft de Geriatrische Revalidatie Zorg trekken Opella, Zinzia en Vilente samen op om 

te kijken hoe dit voor de regio Gelderse Vallei zo goed mogelijk te organiseren. Attent is als 

zorgaanbieder gericht op Arnhem.  

.   
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10. Vooruitblik 2022 
 

Jaardoelen 2022 
Om focus te houden en haalbare stappen te zetten, zijn voor 2022 de volgende speerpunten 

benoemd, zodat ook de basis gelegd kan worden voor een nieuwe koers vanaf eind 2022. Op deze 

speerpunten wordt gerapporteerd in de kwartaalrapportages. 

 

1. Koers 

a. Komen tot nieuwe koers na Zorg voor ouderen van A tot Z 

 

2. Kwaliteit van zorg 

a. Basis medische zorgprocessen binnen de locaties van Vilente op orde en uniform 

b. Kortdurende herstelgerichte zorg op de kaart zetten in samenwerking met de regio 

c. Certificaten voor Planetree voor Pieter Pauw en De Pleinen en een start met nieuwe 

locaties 

 

3. Human resources  

a. Door competentie- en taakgericht organiseren voldoende kwalitatieve en kwantitatieve 

bezetting 

b. Groei in vast personeel en daling in PNIL tot op het niveau van de begroting 2022 

c. Daling van het ziekteverzuim tot op het niveau van de begroting 2022 

 

4. Gezonde financiën 

a. Behalen van begroot resultaat 2022 inclusief de gestelde kaders in de kadernota 

b. Goede planning en control cyclus met stuurinformatie op teamniveau 

     

5. Doorontwikkeling vastgoed 

a. Realisatie van de sloop en start bouwproces Overdal binnen alle gestelde kaders 

b. Geactualiseerd strategisch vastgoedplan  

 

6. Ontwikkelingen ICT   

a. Conform planning uitvoeren van ICT-ontwikkelagenda inclusief Governance beleid  

 

7. Zorginnovatie en strategische allianties      

a. Het op een innovatieve manier oppakken van een strategisch vraagstuk 

b. Het bij de nieuwe strategie zoeken van passende partners  

 

 

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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