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De entree 
Voordat je verder leest … 
 
 
Een klein stukje geschiedenis  
Vaak is het fijn als je weet waar een organisatie vandaan komt om te snappen waar je naar toe wil. 
Regels, protocollen, het creëren van een veilige situatie, nog meer systemen met ongekende 
mogelijkheden en meer en meer informatie: dat is waar we lange tijd op gestuurd hebben. Dat heeft 

ons met name in de jaren 2005-2015 ook zeker veel opgeleverd. Maar we zijn daarin doorgeslagen 
en hebben uit het oog verloren waar het eigenlijk om gaat. Letterlijk en figuurlijk afstand genomen. 
Dat zie je terug in het aantal protocollen, in de agenda’s uit die periode, en zeker in de manier van 
werken, de sfeer en de cultuur. 
Men was ervan overtuigd dat door meer regels en automatisering toe te voegen de persoon die het 
meest dichtbij de missie staat, gestuurd en beïnvloed wordt om het goede te doen. Echter, in een 
organisatie van en door mensen is dat een schijnveiligheid. Het omgekeerde is gebeurd. Professionals 

varen te veel op het systeem en het eigen nadenken wordt niet gestimuleerd. Dan word je passief en 
wordt je gezond boerenverstand en je opgebouwde eigen kennis en kunde te weinig aangesproken en 
benut. Juist in situaties in de zorg, als er direct gehandeld moet worden, als er iedere dag nieuwe 
ontwikkelingen zijn, moet je kunnen, durven, mogen en willen afwijken om het goede, de liefdevolle 
zorg, te bereiken. Dan moet je soms intelligent ongehoorzaam zijn. De context en het samenspel van 

de deelnemers bepalen immers mede de doorslag, niet de regels.   

We werken nu aan een organisatie waarvan de missie, de kunst van gelukkig oud zijn, weer meer van 
de mensen wordt. Er is daarbij ruimte voor de context en het speelveld. Er is vertrouwen en we leren 
samen. Het ‘ product’ ouderenzorg is namelijk nooit af. Doorvragen, objectief luisteren en tijd nemen 
om te reflecteren is belangrijk en bovenal nieuwsgierig blijven.  
Medewerkers hebben het daar met elkaar over. “Dit kon vroeger niet, nu wel. Er is iets aan het 
veranderen”. We delen meer de verhalen over wat wel en niet de bedoeling is.  
Middelen zoals het creëren van Vitale teams en het faciliteren van aandachtsvelders helpen daarbij. 

We zetten iedere dag kleine stappen vooruit. Soms zit het oude systeem nog in de weg, soms vertonen 
we nog oud denken en oud gedrag. Zoals de uitspraak “Dat mag niet van de manager, dat is bij ons 
niet bekend”. Maar we zijn ons er steeds meer van bewust. We hebben het er over met elkaar. En dat 
is fantastisch! Dat sterkt ons in de weg verder.  
Het continue in balans brengen van het nieuwe systeem met de leefwereld vraagt om goed 
leiderschap. Daar zijn we nu mee bezig.  
Kortom, we zijn bezig met een cultuurverandering die het denken vanuit het welzijn van de cliënt 

voorop zet.  
 

 
Het kader  
Vitalis is een organisatie die zorg levert aan meerdere cliëntdoelgroepen. Dat bekent dat we te maken 
hebben met verschillende kwaliteitskaders (verpleeghuiszorg, wijkverpleging, palliatieve zorg en in 

opkomst het kwaliteitskader Geriatrische Revalidatie Zorg). Deze kaders benutten we om ons te 
inspireren en zaken aan te scherpen. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving, de diverse 
inkoopdocumenten en de kaders van onze externe toezichthouders. Dat betekent ook dat we niet vier 
à vijf kwaliteitsplannen maken, per doelgroep een. Dit is dus het Vitalis Kwaliteitsplan voor 2019, ons 
plan. 
We gebruiken deze om, samen met wat onze professionals zien, te bundelen tot onze eigen Vitalis 
zienswijze op kwaliteit en veiligheid in de ouderenzorg. Vitalis stuurt op de tevredenheid van cliënten, 

medewerkers en vrijwilligers. Dit is steeds het uitgangspunt en daarmee realiseren we ‘de kunst van 
gelukkig oud zijn’. We zijn erop gericht om onze zorg- en dienstverlening en de positie van Vitalis als 
werkgever continue te verbeteren.  
Ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons daarbij. We houden het dichtbij, kunnen het 
uitleggen en maken zelf keuzes waar de meeste aandacht naar uit moet gaan. We voeren regelmatig 
audits uit om te weten hoe het ervoor staat, halen input op bij de aandachtsvelders, stemmen zaken 

af in Vitalisbrede kwaliteitscommissies, stellen bij en (laten ons) toetsen onszelf regelmatig. Tot slot 

verantwoorden we ons. 
We nemen graag zelf de regie en de ruimte om vanuit onze eigen waarneming invulling te geven aan 
in de verschillende kwaliteitskaders benoemde thema’s. Goed om te vermelden dat dit proces 
dynamisch is en ook dit kwaliteitsplan in beweging is. Er is sprake van een continue proces. Door het 
voeren van gesprekken met meerdere betrokkenen, intern en extern, houden we zicht op de cyclische 
verbeteringen en hoe die worden ervaren.  

Uiteraard hebben we ook samen terug gekeken: wat is er van ons plan uit 2018 terecht gekomen? 
Sommige onderwerpen uit 2018 zie je daarom terug in dit plan. Dit omdat we bepaalde doelstellingen 
nog naar onvoldoende tevredenheid hebben afgerond. 
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De auteurs & verwijzingen 

Onze professionals vormen de belangrijkste voedingsbodem voor de inhoud van dit plan: zij staan het 
meest dichtbij de cliënten. Daar voegen we een bredere blik van leidinggevende en ondersteuning aan 

toe. In dit plan komt alles samen en worden de centrale thema’s benoemd. De jaarplannen per 
doelgroep/locatie en de teamdoelen liggen hieraan ten grondslag. 
 
In dit plan wordt ook een paar keer verwezen naar de plannen die gezamenlijk met onze partners in 

de regio zijn opgesteld (de besteding van de transitiemiddelen en innovatiebudget). We werken samen 
op het gebied van innovatie en aan een van de centrale vraagstukken in de VVT-sector; de krapte op 
de arbeidsmarkt. In een paar zinnen leggen we uit wat we met elkaar doen.  
 
Bij het onderdeel ‘Personeelssamenstelling’ wordt een opsomming gegeven waar we de extra 
financiële middelen aan willen besteden in 2019 om zo de kwaliteit in de verpleeghuiszorg te bereiken. 
Elk team is gevraagd wat er nodig is om iedere dag goede zorg te leveren.  

In een separate begroting per locatie is deze geëxpliciteerd. De separate begroting is opgesteld 
volgens de landelijke normen en eisen. 
 
 
Leeswijzer 
We starten dit plan met een korte beschrijving van de organisatie Vitalis (bladzijde 4 en 5) voor 

degene die ons minder kent. 

Daarna worden onze twee centrale thema’s voor 2019 vermeld (bladzijde 6 en 7). Deze zijn voor ons 
belangrijk en zijn echt de prioriteiten voor ‘19. 
Daarna benoemen we onze doelstellingen waar we met elkaar aan gaan werken. We hebben daarbij 
de indeling van de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg aangehouden.  
Tot slot vindt u vanaf bladzijde 19 de aanvullende acties die gepland zijn voor die specifieke locatie in 
2019.  

 
 
Verantwoording  
Op dit plan verantwoorden we ons drie keer per jaar. We gebruiken daarvoor een trimesterrapportage: 
in februari stellen we ons verslag op over 2018 en maken we van de gelegenheid gebruik om eventueel 
ons Kwaliteitsplan 2019 bij te stellen. In juni vertellen we hoe de eerste vier maanden zijn gegaan. 
En in oktober maken we de balans op: hoe gaat het met de gestelde doelen en wat willen we voor het 

volgend jaar. Onze rapportages zijn eerlijk en zijn voor iedereen terug te vinden op onze website.  
 
 
Oproep: doe vooral mee! 

Heeft u een vraag en/of een reactie op ons plan? Doe mee door te reageren!  
Wij zijn nieuwsgierig naar uw zienswijze.  
 

 
Mede namens onze medewerkers, leidinggevenden, ondersteuning,  
medezeggenschapsleden en toezichthouders, 
 
 
 

Inge Fleischeuer 
Bestuurder     
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Het karakter van de organisatie Vitalis  
 
 

We zijn een ouderenzorgorganisatie die naast zorg en behandeling, wonen en welzijn hoog in het 
vaandel heeft. Het gaat om: 

 
 

We werken met kleine teams van medewerkers en vrijwilligers, die samen met de cliënten en naasten 
snel en ter plaatse kunnen bieden wat het beste past bij de vraag. 
 
Kernwaarden en activiteiten 
• Werken vanuit drie kernwaarden die voor iedereen gelden: ertoe doen, meedoen en de dingen zo 

lang mogelijk zelf kunnen doen.  
• Terug naar de bedoeling: ruimte voor de professional om zelf keuzes te maken en direct in te 

spelen op de behoeften van de klant.  
• Continue aandacht voor kwaliteit van leven en de veiligheid van de, vaak kwetsbare, ouderen. 
• Leven in eigen stijl en naar eigen keuzes, mede door het aanbod op sociaal en recreatief gebied 

en de aandacht voor kunst en cultuur.  
• Innovatie die bijdraagt aan meer contact, meer kwaliteit en veiligheid voor cliënten en innovatie 

op het gebied van kunst, cultuur en social design, voor ontmoeten en welbevinden. Daarnaast 
zetten we innovatie in gericht op ‘regel- en administratie arm’ kunnen werken als professionele 

zorgverlener.  
 

 
 

Cliënten en doelgroepen  
We zorgen voor mensen met psychogeriatrische en somatische problemen, revalidatie, Parkinson, 
kwetsbare ouderen met multidisciplinaire zorg en terminale cliënten. Voor iedere doelgroep hebben 
we een zorgconcept: intensieve zorg, wijkzorg, revalidatie en residenties. 
  
Cliënten per ZorgZwaartePakket (ZZP) 
Stand per september 2018 

 

ZZP/ 
leeftijd 

<60 60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
84 

90-
94 

>95 Totaal In % 

4 4 3 6 12 19 46 63 26 23 204 20 

5 1 1 3 13 32 85 126 95 41 398 39 

6 1 7 9 21 31 49 73 59 28 278 27 

7   4 7 10 40 31 22 5 119 12 

8 2 1   0 3 4 1  11 1 

9 0    1 4 2 2 2 11 1 

10       0   0 0 

Totaal 8 12 22 54 94 227 299 206 99 1.020 100% 

 
 

We leveren ook jaarlijks wijkzorg aan ongeveer 875 cliënten en zorg en behandeling aan circa 1.000 

revalidatiecliënten. 



5 
 

Veelheid aan locaties 

Vitalis WoonZorg Groep heeft in Eindhoven vier verpleeghuizen en twee revalidatiecentra. Bovendien 
biedt Vitalis verschillende vormen van welzijn en zorg aan in vijf Residenties en 19 WoonincPlusVitalis 

appartementencomplexen in Eindhoven variërend van thuiszorg tot aan intensieve verpleeghuiszorg. 
Ook in Heerlen is Vitalis actief.  
Met het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur creëert Vitalis 
WoonZorg Groep de voorwaarden voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze.  

 
 
Medewerkers 
 
Inzet van aantal fulltime medewerkers (FTE) 
Stand januari- september 2018 
 

Soort/ RVE Intensieve 
Zorg 

Wijk 
zorg 

Residenties GRZ Behandel 
groep 

Centrale 
Ondersteuning 

Totaal 

(Para) medici 4 2 - - 68 2 75 

Verpleegkundige 84 71 18 19 - 1 193 

Verzorgende 209 185 63 18 1 2 478 

Leerlingen 37 43 4 8 - 0 93 

Helpende 66 29 3 13 - 0 110 

Zorghulp 14 12 0 2 - - 28 

Welzijn 38 38 8 1 - - 85 

Horeca & 
Services 

106 65 11 0 1 3 188 

Management en 
ondersteunende 
functies 

35 25 7 2 10 94 172 

Niet in 
loondienst 

50 65 5 7 1 2 128 

Totaal 642 534 119 70 80 105 1.549 

In % 42% 34% 8% 5% 5% 7% 100% 
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Twee centrale thema’s voor 2019 
 

 
1. Voldoende en blije medewerkers 

 
Het is voldoende bekend: de Verzorging Verpleging en Thuiszorg (VVT)-sector kampt met een groot 
arbeidsmarktvraagstuk, wat niet zal veranderen de komende jaren. Simpel gezegd: er zijn steeds 
minder arbeidskrachten die de toenemende zorgvraag kunnen opvangen. Dat betekent dat we zuinig 
moeten zijn op onze medewerkers, nieuwe medewerkers moeten aantrekken en andere oplossingen 

en bijdragen moeten benutten. Ons actieplan ‘arbeidsmarkt’ is gericht op een aantal thema’s: 
 
Behoud van onze medewerkers  
De grootste urgentie die we gezamenlijk te realiseren hebben, is het behoud van de huidige 
medewerkers. Hierbij worden onder andere de volgende acties ingezet: medewerkerstevredenheid-
onderzoek, voeren van Vitale gesprekken en uitkomsten exitinterviews benutten. 
Daarnaast willen we dat alle medewerkers te allen tijde goed geholpen worden met al hun personele 

vragen. Hiervoor richten we een eigen Servicedesk in. De Servicedesk vraagt door, beantwoordt, voert 
uit en verwijst naar anderen waar nodig. Nu worden mensen verwezen naar de servicedesk van een 
externe organisatie. Deze willen we in eigen beheer hebben met als doel het verlenen van optimale 

service aan de medewerkers. 
Het jaar 2019 staat ook in het teken van het kritisch kijken naar taken van verzorgenden en 
verpleegkundigen. Vanwege de schaarste aan zorgpersoneel willen we met name  in 2019 ook 
investeren in ondersteuning op het gebied van de logistieke processen op de diverse locaties. Denk 

hierbij aan het aanvullen van voorraden, verzorgen van de was en het ondersteunen van 
zorgmedewerkers m.b.t. huishoudelijke taken. Enerzijds zal dit leiden tot meer wisselende gezichten 
voor de cliënten. Anderzijds zal dit het mogelijk maken om minder met flex personeel te werken. De 
richting is de zorgmedewerkers ‘te ontzorgen’. 
 
Werving van nieuwe medewerkers 

 Doorontwikkeling van de afdeling recruitment 
Verdere professionalisering met extra aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en verbindingen 
leggen met relevante innovatie.  

 Extra begeleiding op de werkvloer bij instroom van leerlingen en nieuwe medewerkers 
Er is een rol voor werkplekleerafdeling en voor oudere medewerkers in begeleiding en 
kennisoverdracht.  

 Omdenken: omdenken en anders denken loopt als een rode draad door al onze activiteiten 

heen. Meer van hetzelfde werkt niet meer, omdat er simpelweg niet meer verzorgenden of 
verpleegkundigen zijn. We werken aan verschillende projecten om omdenken te stimuleren en 
te activeren.  
Twee voorbeelden:  
1) Het realiseren van een nieuw functiehuis passend bij actuele waarden, rollen en resultaten 

i.p.v. taken en verantwoordelijkheden. Waarbij een gering aantal functiebeschrijvingen 
overblijft die zelforganisatie en flexibiliteit ondersteunen. 

2) De inzet van andere profielen in welzijn en randvoorwaardelijke (zorg) taken. Zo kan een 
administratief medewerker bijdragen leveren aan het zorgdossier, waardoor de verzorgende 
meer tijd heeft voor de echte zorgtaken.  

 
Regionale acties  
Vanuit de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) werken wij samen met Transvorm en 

andere organisaties aan een aantal projecten waaronder:  
 Meedoen aan de landelijke campagne ‘IK ZORG’ die in november 2018 is gestart.  
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 Meedoen met inspiratieworkshops voor medewerkers. Vitalis doet mee en verzorgt bijvoorbeeld 

workshops over het gesprek aangaan over de eigen vitaliteit met de positieve gezondheid als 
instrument.  

 Onderdeel worden van een toegankelijk actiecentrum in Eindhoven (live en digitaal) voor mensen 
die belangstelling hebben om in de zorg te komen werken. Zij krijgen hier voorlichting en 
individuele gesprekken om te zien wat hun pad kan zijn op weg naar een baan in de zorg.  

 Het implementeren van oriëntatiebanen. De nieuwe CAO biedt mensen de mogelijkheid om zich 
maximaal drie maanden te oriënteren op werken in de zorg om zo te ervaren of de zorg bij hen 
past. Voornamelijk voor zij-instromers een mooie gelegenheid om de zorg te leren kennen en zo 
door te stromen naar een opleiding op niveau drie of vier.  

 
Samen met Vitalis Werkt!, Vitaal Flex, adviseurs Mens, Werk en Organisatie (MWO) en onze 
samenwerkingspartner Transvorm bundelen we onze krachten en doen we wat nodig is. We meten 

met regelmaat of dit voldoende effect heeft en nemen zo nodig maatregelen. De kwaliteit en veiligheid 
van de dagelijkse zorg blijft altijd het uitgangspunt en staat voorop. Dat bepaalt welke, soms 
noodgedwongen, keuzes we moeten maken.  
 
 

2. Ken je cliënt en de inzet van deze kennis  
 

Als je iemand goed kent, kun je ook die zorg leveren die iemand waardeert. Zorg die niet altijd en 
alleen bestaat uit de medische handelingen; zorg die veel meer dan dat is. Het is misschien wel eerder 
zorgen door niet te zorgen. De niet-medische handelingen, het tijdstip, de manier waarop, de uitleg 
en het gesprek bij de handeling; als je dat doet op de manier van die cliënt maak je pas echt het 

verschil. 
 
Dat doen we op drie gebieden: 
1. We werken samen met &Happy en ontwikkelen samen middelen waarbij we gebruik maken van 

spelvormen om zowel verzorgende als cliënten op een nieuwe manier geluk te laten ervaren.  
2. Social design-activiteiten: we gaan door met het creëren van nieuwe vormen van communicatie 

om eenzaamheid in onze gebouwen (de wijk) te verminderen. 

3. We gebruiken kunst om creativiteit aan te boren en los te komen van gebaande wegen. 
 
Hierbij zijn twee stappen van belang: 
Stap 1 is echt de cliënt kennen. Waar we voorheen dachten dat dit allemaal door de geijkte methode 
vraag-antwoord en ‘op schrift stellen’ moest gebeuren, willen we nu alle  verschillende manieren 
inzetten die eraan bijdragen. Wat kan familie doen, kan het ook in de thuis situatie, is online invullen 

ook een optie? We gebruiken onze partners om innovatieve en makkelijke manieren te ontwikkelen in 

2019. 
 
Stap 2 is de kennis die we hebben van een cliënt omzetten naar gerichte acties en begeleiding. We 
moeten de informatie gebruiken, dan pas gaat die zorgen voor waarde toevoeging.  
Hiermee gaan we nog meer het verschil maken: we investeren in het ontwikkelen van nieuwe 
manieren die makkelijker en beter zijn om onze cliënten nog beter te leren kennen.  
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

 
 
Helder zorgdossier: verdere implementatie van nieuwe methodiek en systeem 
De methodiek OMAHA en het softwaresysteem ONS zijn geïmplementeerd de afgelopen twee jaar. Uit 
de audits en een extern onderzoek door Vilans is gebleken dat de systematiek en methodiek niet voor 
iedereen even ‘makkelijk’ is. We richten ons op beter methodisch handelen door een vereenvoudiging 
van de systematiek. Eveneens willen we vooral ‘on the job’ de scholing intensiveren. Ook de meer 
samenvoeging van het zorg- en behandeldossier tot het cliëntdossier staat op de agenda voor het jaar 

’19. De bruikbaarheid van het dossier voor medewerkers staat dus echt centraal.  

De output moet blijken uit de verbeteringen die we meten tijdens de audits gericht op dossiers, de 
cliënttevredenheidsmetingen en de resultaten uit de gesprekken met cliënten. 
 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

De medewerker kent de cliënt en zijn of haar verhaal, behoeften en 

wensen, zorgen, problemen en levensvragen. Het unieke verhaal van 
de cliënt maakt dat de zorgdoelen afgestemd kunnen worden op de cliënt.  
 
Medewerkers kunnen in hun handelen rekening houden met de persoon en 
de ‘rugzak’ van de cliënt: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.   

 

 
Samenwerken aan kwaliteitsverbetering Geriatrische Revalidatie  
Geriatrische revalidatie is een vorm van zorg die vol in ontwikkeling is. Feitelijk vormt deze zorg de 
brug tussen thuis en het ziekenhuis en omgekeerd. De inhoudelijke leiding van het 
revalidatieprogramma is in handen van een Specialist Ouderengeneeskunde en is ondergebracht in de 
zorgverzekeringswet. Onze collega uit de stad, Archipel, en wij onderkennen dat er veel kracht nodig 

is om de functie GRZ ‘state of art’ uit te voeren. Zeker in het licht van de opgave die de komende 

jaren voorligt.  
In het laatste trimester van 2018 zijn we gestart met het onderzoeken van een mogelijke 
samenwerking tussen Vitalis en Archipel: is een gezamenlijke GRZ voor de toekomst wenselijk en 
haalbaar? Ons doel daarbij is om door volume betere kwaliteit te leveren. Meer omvang om innovatie 
te organiseren en doelgericht de cliënt beter te bedienen. Bovenal de juiste GRZ op de juiste plaats. 
Daar is de gehele stadsregio Eindhoven mee gediend. Dit onderzoeksproces zetten we voort in 2019. 

 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Definitieve keuze voor een samenwerking Vitalis-Archipel op het 
gebied van GRZ. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit door volume op het gebied van innovatie en het doelgerichter 
bedienen van de revalidatie cliënt.  
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Wonen en welzijn 
 

 
 
Beleving in de huiskamers  
De huiskamers zijn de ruimtes waar veel cliënten die intensieve zorg ontvangen het merendeel van 
de dag verblijven. We willen de beleving van de huiskamers optimaliseren. Dit doen we door de Vitale 

teams meer vanuit andere disciplines dan verzorgende/verpleegkundige te ondersteunen. Met name 
willen we op de huiskamers meer ‘beleving’ rondom de eetmomenten. Maar ook het verder bouwen 
aan het activiteitenaanbod en beweegprogramma’s zijn ambities voor dit jaar.  

 
Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Aandacht voor het serveren en nuttigen van de maaltijd verbeteren 
en aanbod van activiteiten in huiskamers gedurende de dag 
uitbreiden. 

 

 
Verdere uitrol CarenZorgt 
CarenZorgt is een hulpmiddel waarmee de cliënt zelf direct inzage krijgt in het 
dossier. Het dossier lezen, de planning van de zorg- en dienstverlening bekijken 
en berichten achterlaten voor de medewerkers in de zorg, dat kan allemaal via 

dit systeem. Het inzagerecht door de cliënt is optimaal gefaciliteerd.  
De cliënt kan zelf familie en/of mantelzorgers uitnodigen, zodat ook zij het 
zorgdossier kunnen inzien als dat nodig is. Uiteraard zijn de persoonlijke 
gegevens goed beveiligd. Alleen de cliënt en degene die de cliënt toestemming 
geeft kan het zorgdossier inzien, 24 uur per dag, zeven dagen per week, op de 
plek waar die persoon zich bevindt. 
We zijn in 2018 gestart met deze implementatie en gaan verder met de uitrol hiervan in 2019. Alle 

faciliteiten zijn gereed. Het Vitale team bepaalt wanneer ze overgaan. Uiteindelijk is het de cliënt die 

bepaalt of hij/zij er gebruik van wil maken. 

 
Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

De communicatie tussen cliënt en ons als zorgaanbieder wordt beter 
ondersteund en transparanter. De cliënt krijgt de best mogelijke zorg, 
afgestemd op actuele wensen en behoeften.  

 
 
Positieve gezondheid, lean opereren en informele zorg 
Kijkend naar het kwaliteitskader wijkverpleging wordt er sterk ingezet om positieve gezondheid te 
stimuleren. Een thema dat zeker verder wordt geactiveerd in de wijkzorg in 2019.  
Een korte toelichting: positieve gezondheid verricht je samen met partners en uiteraard de cliënt zelf 
en hun naasten (gemeenschappelijke besluitvorming en gedeeld begrip). Het gaat erom dat de sociale 
context waarin iemand ziek is wordt betrokken. We zien daarbij de mens met een chronische 

aandoening als behandelpartner en onderzoeken samen met veel nieuwsgierigheid hoe de cliënt de 
eigen veerkracht kan versterken. Het is aan ons om advies te geven dat past bij hetgeen de cliënt  
belangrijk vindt; ook als we daardoor niet alle medisch juiste adviezen kunnen geven. 
We hebben met elkaar tot doel om gezondheidsrisico’s te verlagen en toekomstige zorgvraag te 

stabiliseren en/of verminderen. Wijkverpleging draagt bij aan, onder meer, het voorkomen van 
(spoed)opnames in het ziekenhuis of in verpleeghuis, maakt zelfstandig leven thuis voor veel mensen 
ondanks hun beperkingen mogelijk en last but not least levert wijkverpleging een belangrijke bijdrage 

aan palliatieve zorg en thuis sterven. 
Tot slot wordt er bij bovengenoemde niet enkel gekeken naar de formele zorg. Juist in de wijk opereren 
we samen met de informele zorg en andere zorgprofessionals om goede, waardevolle zorg te leveren 
aan de thuiswonende cliënt. Ook onze welzijnscoaches op de Plus-locaties van onze partner Wooninc. 
dragen hier aan bij. Onze eerste ervaringen met de inzet van welzijnscoaches zijn goed, deze lijn 
trekken we door in 2019.  
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Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Het creëren van meer huiskamers waardoor ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen, eenzaamheid een minder grote rol speelt, dagritme wordt 
ondersteund, evenals mobiliteit en activiteiten. Zie verder de gerichte 

verbeteracties bij de locaties van Wijkzorg. 

 
 
 

Veilige zorg 
 

 
 

Nieuwe wet Zorg en Dwang 
In 2018 hebben we volop aandacht besteed aan het verlagen van de vrijheidsbeperkende 

maatregelen. De nieuwe wet Zorg en Dwang nemen we in 2019 als uitgangspunt voor ons handelen. 
Naast praktische zaken als het verder investeren in ‘extra laag bedden’ is aandacht nodig voor de 
toenemende gedragsproblematiek op somatische afdelingen en in de wijk. Hier zal extra scholing voor 
worden georganiseerd. 
 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

Handelen in lijn en in de geest van de wet Zorg en Dwang: ongeacht 

plaats en status van de cliënt zetten we vrijheidsbeperkende maatregelen 
door ons als organisatie minimaal in. Alleen als er geen andere alternatieven 
zijn. We investeren juist in het voorkomen van het inzetten en in andere 
minder heftige alternatieve mogelijkheden. Zie verder de gerichte 
verbeteracties bij de locaties van Intensieve Zorg.  

 
 
Verbeteren door incidenten 
We gaan in 2019 na een succesvolle pilot werken met een nieuw MIC-systeem. Hierdoor gaan we MIC- 

meldingen vollediger invoeren en vindt er een betere cyclus van leren en verbeteren plaats in de 

teams. Waar we in 2018 geïnvesteerd hebben in de randvoorwaarden (systeem update, extra 
trainingen over het waarom en hoe goed te melden, actualisatie protocol) focussen we ons in ’19 echt 
op gerichte verbeteringen naar aanleiding van de meldingen. 

 
Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Meld om te leren, leer om te verbeteren en verbeter om je werk leuker 
en veiliger te maken voor iedereen. 
Door een volledige implementatie van iTask (het nieuwe meld- en 
registratiesysteem van alle incidenten binnen Vitalis) en het investeren in 
kennis en vaardigheid op analyses van incidenten en calamiteiten werken we 
aan minder incidenten en een betere leercurve van incidenten en calamiteiten. 
Alles is gericht op het voorkomen en leren van incidenten. 
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Leren en verbeteren  
 
 

 
 
Niet meer te stoppen 

In 2019 gaan we verder met de verdere profilering en ondersteuning van de aandachtsvelders en 
commissies gericht op de kwaliteitsonderwerpen vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen (met 
bijzondere aandacht voor de nieuwe Wet Zorg en Dwang en maatregelen in de thuissituatie), Melding 
Incidenten Cliënten, dossier, Verpleegtechnische vaardigheden, wondzorg, mondzorg en medicatie en 
de hygiëne- en infectiepreventie.  
Bereikbaarheid, het uitwisselen van best practices en daadwerkelijk gericht uitvoeren van acties 

gericht op waar de medewerkers het meeste behoefte aan hebben, zijn thema’s die spelen in 2019 bij 
alle commissies en bijeenkomsten met aandachtsvelders.  

 
Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

Aandachtsvelders structuur verder implementeren 

De aandachtsvelders weten wat er van hen verwacht wordt, worden 
voldoende ondersteund om deze taak uit te voeren en hierop te reflecteren. 
Indirect komt dit ten goede van de zorg aan de cliënt en de samenwerking 
binnen het Vitale team. 

 
 

Professionals aan het roer  
Belangrijk ook is het inspireren van management en teams rondom ‘Rijnlands denken en doen’ en het 
verbeteren van inzicht en het overzicht van kwaliteitstrajecten, audits en metingen ondersteunend 
aan ‘leren en verbeteren’. Hiervoor worden inspiratie-meetings georganiseerd onder leiding van Jaap 
Peeters. De meetings worden op maat gegeven aan het Directieteam en alle coördinatoren en 
controllers, managementteam Wijkzorg, Ondernemingsraad, projectteam Vitale Teams en de 

Behandelgroep.  

 
Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Implementeren Rijnlands denken  
Het Rijnlands denken sluit uit bij de besturingsfilosofie en ingezette 

ontwikkeling van de Vitale teams. 
De organisatie gaat uit van de vakkundigheid van haar medewerkers. We 
geven hen het vertrouwen dat zij samen de best mogelijke zorg en 
oplossingen bieden aan de cliënt, het team en de organisatie. Alles daarom 
heen werkt faciliterend en ondersteunend, zodat het team het Best opereert. 

 

 
Kennisdeling, verbinding en veilig leerklimaat 
Onze eigen Vitalis Academie is de professional op het gebied van samen leren en verbeteren. Voor 
2019 staan de volgende thema’s centraal: 1) kennisdeling binnen en buiten Vitalis stimuleren, 2) in 
goede verbinding met onze klanten en partners blijven samenwerken en 3) een veilig(er) leerklimaat 
creëren in de organisatie. Dit gaan we bereiken door diverse activiteiten. 

 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

 Leren en ondersteuning op de werkplek  

 Kruisbestuiving tijdens de Vitalis werkplaatsen 
 Kennis vermenigvuldigt zich als je het deelt 

In 2019 is er twee keer een KennisMarkt in januari en juni. Leerlingen, 
stagiaires en medewerkers presenteren hier hun projecten en ‘good 

practices’. Deze worden gekoppeld aan andere initiatieven om zo voor 
medewerkers de drempel laag te houden.  

 Prikkelen tot ontwikkelen 
In 2019 zetten we alle activiteiten rondom opleiden, leren en ontwikkelen 
in de spotlight. Aan de Vitalis Leer Omgeving wordt een blog toegevoegd 
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waar wekelijks nieuwe berichten te vinden zijn. Ook is er een maandelijkse 
nieuwsbrief met als doel alle Vitalis medewerkers te prikkelen tot 
ontwikkelen.  

 Project Mantelzorgers in hun kracht 
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol voor veel van onze cliënten. 
Onze medewerkers ontmoeten dagelijks mantelzorgers. De betrokkenheid 

van mantelzorgers neemt steeds verder toe. Tijd om de behoeften van 
deze doelgroep in kaart te brengen. 

 Opleiden, leren en ontwikkelen 
Ook in 2019 ondersteunt de Academie ‘team Werkplekleren’ (dit zijn de 
praktijkopleiders en praktijkleercoaches) bij strategische Vitalisbrede 
vraagstukken en geeft procesmatige ondersteuning bij werving en 
selectie, plaatsing, administratie en subsidies. In 2019 intensiveren we de 

samenwerking in projecten voor herintreders en zij-instromers en 
ontwikkelen in samenspraak met team Werkplekleren on-the-job leer- en 
ontwikkelinterventies als vervolg op de training voor werkbegeleiders.  
Ook gebruiken we onze expertise om met team Werkplekleren samen te 
zorgen voor een veilig(er) leerklimaat waarin medewerkers (in opleiding) 
kunnen groeien en daarmee de hele organisatie:  

1 + 1 = 3 

 Blik op de toekomst 
We voeden de organisatie met ontwikkelingen op het gebied van opleiden, 
leren en ontwikkelen. We denken mee met de nieuwe Vitalis visie 2019 – 
2023 en schrijven in navolging daarvan een strategisch opleidingsplan 
voor diezelfde periode.  

 

 
 
Lerend netwerk 
Vitalis heeft samen met St. Annaklooster, Valkenhof en JorisZorg een eigen netwerk opgericht. Doel 
is om van elkaar te leren door kennis en ervaring uit te wisselen om kwaliteitsonderwerpen.  
In 2018 is ons lerend netwerk ‘Klavertje Vier’ steeds meer gaan leven: medewerkers hebben elkaar 
opgezocht, en er heeft in het najaar een uitwisseling plaatsgevonden tussen medezeggenschapsleden 
en toezichthouders. Een goed begin; eerst elkaar leren kennen, daarna volgt uitwisselen. De 
onderwerpen waar eenieder mee bezig is, zijn niet veel anders. De aanpak kan soms anders zijn. In 

2019 gaan we verder met dit lerend netwerk en stimuleren we nog meer het opzoeken van de 
buurman/vrouw bij eenzelfde interessegebied. Gepland staat een nieuwe themasessie met de Raden 

van Toezicht, vier contactmomenten met bestuurders en de kwaliteitsfunctionarissen en 
‘roefelbezoeken’ door medewerkers 1-op-1.  

 
Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Door te gaan ‘roefelen’ (gericht op bezoek gaan bij de andere organisaties) 
verbreden en verdiepen we onze kennis op kwaliteitsonderwerpen.  
Dit gebruiken we in de dagelijkse zorg- en dienstverlening bij onze cliënten.  
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Leiderschap, governance en management 
 

 
 
Doorgaan, vooral doorgaan met Vitale teams 
Het sturingsmodel gebaseerd op principe van Vitale teams is in 2016 ingevoerd. Halverwege 2017 is 
er een scan uitgevoerd. Daarin werd duidelijk dat er meer richting gegeven moest worden en dat de 

kaders beter uitgewerkt en ondersteund dienden te worden.  Belangrijk was, is en blijft  dat de top 
van de organisatie in woord en daad duidelijk maakt wat de bedoeling is. Van bestuurder tot directeur 
tot manager zijn de activiteiten bekend op dit terrein. De organisatie is er trots op dat ze volgens de 
bedoeling werken en niet alleen volgens  protocol, omdat het moet van de baas, of vanwege 
geldgebrek. We doen wat nodig is voor de cliënt en daar denken we over na vanuit onze kernwaarden 

(ertoe doen, meedoen, zelf doen). Voor 2019 willen we dat alle teams werken volgens de 
besturingsfilosofie Goed, Beter Best. 

Het sturen op teamniveau is belangrijk. De dashboards zijn van eenvoudig zodat een team zelf kan 
organiseren. Zelfroosteren, eigen budgets, goede aandachtfunctionarissen en optimale 
ondersteuning van de aandachtfunctionarissen, commissies en ondersteuning zullen de prestaties 
van de teams omhoog stuwen. Reflectie op teamprestatie, intern benchmarken en leren van elkaar 
staat daarbij voorop. We leggen verantwoording af middels de trimesterrapportage, per team, en 
organisatiebreed. Het is aan de directie en het management dit proces maximaal te ondersteunen. 
 

Resultaat 
organisatie 

Alle Vitale teams hebben training en begeleiding gehad op weg naar een Goed, 
Beter, Best team: de besturingsfilosofie is bekend en wordt naar 
gehandeld. Samen leren en ontdekken we binnen de kaders. De 
hulpmiddelen zijn voor iedereen beschikbaar en actueel.  

 
 
Meerjarenstrategie  

De strategie ‘A la carte’ is toe aan een evaluatie. Omdat ouderen steeds langer thuis blijven, 

ondersteund door de nieuwe e-health mogelijkheden, nieuwe infrastructuren, is het zaak goed te 
kijken hoe de markt zich ontwikkelt. Onze panden zijn gemiddeld genomen alweer wat gedateerd en 
niet altijd passend voor de zorg aan specifieke doelgroepen.   
Hebben onze panden nog dezelfde marktwaarde als een aantal jaren geleden of hebben we nieuwe 
risico’s? De tijd is rijp om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan en op basis daarvan tot een 
nieuw meerjarenhuisvestingsplan. Op basis van deze uitkomsten voeren we het gesprek met onze 

partners. We nemen de ruimte in 2019 om de meerjarenstrategie te ontwikkelen en te bepalen voor 
de korte, midden en lange termijn.  
 

Resultaat 
organisatie  

Meerjarenstrategie is in mei 2019 gereed: we willen weten waar we staan 
en waar we voor gaan de komende jaren. Dat zorgt voor focus en regie nemen 
op zaken die ertoe doen. 
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Personeelssamenstelling 
 

 
 
De extra financiële middelen gaan naar,…? 
Een juiste en stabiele samenstelling van de teams is een van de pijlers van ons jaarplan. Dit is een 
thema dat niet alleen belangrijk is binnen Vitalis, maar binnen de hele branche. 

Er komen extra middelen vrij vanuit de overheid om hier vorm aan te geven. Binnen de intensieve 
zorg zal er ingezet worden op de juiste samenstelling van het zorgteam omringd door anderen, zoals 
horecamedewerkers, studenten, vrijwilligers e.d. Natuurlijk worden deze niet-zorgmedewerkers 
ingewerkt en begeleid vanuit het team. 
Teams willen we meer ondersteunen zodat naast het versterken van gastvrijheid en 

welzijnsactiviteiten ook teams worden ontzorgd m.b.t. de logistieke processen. 
Managers willen we ook meer ruimte bieden, zodat zij zich kunnen richten op het belangrijkste deel 

van hun werk: het coachen en ondersteunen van de teams/medewerkers. Dus hier geldt dat de 
richting is hen te ontlasten op het gebied van administratieve beheersprocessen. 
Oudere medewerkers zetten we in om jongere krachten het vak te leren. 
Als we kijken naar de extra inzet van personeel, dan zien we dat: 
 
Zuidoost Brabant 

Functie Begroting gemiddeld aantal 
FTE op jaarbasis 2018 

Begroting gemiddeld aantal 
FTE op jaarbasis 2019 

Niveau 1 2 2 

Niveau 2 110 120 

Niveau 3 497 499 

Niveau 4 123 122 

Niveau 5 82 82 

Behandelaar 72 75 

Overig zorgpersoneel 233 311 

Leerlingen 88 92 

Toename aantal FTE 1.207 1.303 

Toename aantal FTE  
ten opzichte van 2018 

96 
De 96 FTE is een toename van de loonkosten door de extra FTE 

ten opzichte van 2018 van circa € 4,7 miljoen 

 
 
Zuid Limburg (voor onze locatie Parc Imstenrade te Heerlen) 

Functie Begroting gemiddeld aantal 
FTE op jaarbasis 2018 

Begroting gemiddeld aantal 
FTE op jaarbasis 2019 

Niveau 1   

Niveau 2 0 0 

Niveau 3 36 38 

Niveau 4 4 5 

Niveau 5 4 4 

Behandelaar   

Overig zorgpersoneel 13 17 

Leerlingen 2 3 

Toename aantal FTE 59 68 

Toename aantal FTE  
ten opzichte van 2018 

9 
De 9 FTE is een toename van de loonkosten door de extra FTE 

ten opzichte van 2018 van circa € 0,45 miljoen 

 
Voor wat betreft de functie-indeling in de begroting geldt dat relatief veel functies onder de categorie 
overig zijn geplaatst. We hebben gekozen voor het inrichten van de begroting op functies op dezelfde 

wijze als die we hanteren in onze huidige systemen en daarmee managementrapportages. Op deze 
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manier ontstaat eenduidigheid tussen de rapportage en cijfers in de begroting van dit kwaliteitsplan 

en onze interne begroting.   
 

Om invulling te geven aan het Kwaliteitskader gaan we met name inzetten op de volgende functies: 
 Aandacht voor het serveren en begeleiden van eten en drinken (gastvrouwen, horeca personeel; 
 Welzijn; aanbod in huiskamers (activiteitenbegeleiding, medewerkers welzijn, woonzorg-

begeleiders) gedurende de dag; 

 Herverdeling van taken, onder ander toezicht in de huiskamers tot 21.00 uur, linnenkamers 
(helpende, medewerkers huishoudelijk onderhoud en schoonmaakservices); 

 Opleiden en begeleiden van leerlingen (praktijkopleiders); 
 Geestelijke zorg en aandacht. 

 
Hiermee gaan we anticiperen op nieuwe zorgconcepten (een basis, een plus en een extra pakket, net 
wat de cliënt nodig heeft) voor als er tekorten ontstaan om verantwoorde zorg te leveren volgens de 

huidige maatstaven. 
 
De extra financiële middelen (85%) zijn toegerekend per locatie, op functieniveau en per jaar (2018-
2021) in de separate begrotingen. Tijdens de planvorming is geconstateerd dat door de 
arbeidsmarktkrapte men gedwongen is tot het soms maken van andere keuzes. Het in grote getallen 
aantrekken van verzorgenden en verpleegkundigen is niet realistisch. Er is dus goed gekeken naar 

hoe we op andere manieren de kwaliteit en veiligheid van de meest kwetsbare doelgroep kunnen 

verhogen. Taakdifferentiatie, anders organiseren, omdenken is daarbij ingezet. Zie ook onze 
toelichting bij een van de belangrijkste thema’s van 2019; behoud en binden van voldoende 
medewerkers.  
 
Voor de overige 15% van de kwaliteitsmiddelen geldt dat deze zullen worden ingezet op meerdere 
gebieden. Wij gebruiken deze gelden bij de financiering van onder andere zorgtechnologie (de inzet 

van bijvoorbeeld camera’s bij alarmering) en met name aan opleidingen en overige ondersteunende 
zaken voor de Vitale teams.       
 
 

Hulpbronnen 
 

 
 
 
Nieuwe concepten door WoonincPlusVitalis 
Samen met onze partner Wooninc. Werken we aan de doorontwikkeling van nieuwe concepten. 
Concreet zijn er twee concepten ontwikkeld: de concepten ‘Compleet’ en ‘Extra’. Het concept "extra" 
betreft woongebouwen waar faciliteiten aanwezig zijn gericht op een doelgroep met een gemiddelde 
leeftijd van 65+ met een matige kwetsbaarheid. Het concept "compleet" betreft woongebouwen waar 

faciliteiten aanwezig zijn gericht op een doelgroep met een grote kwetsbaarheid en een gemiddelde 
leeftijd van 80+. Op onze locatie Berckelhof (concept "compleet") gaan we hiermee het eerst 
experimenteren: samen met teams kijken we naar wat nodig is om klaar te zijn voor de uitdagingen 
voor de toekomst. Cliëntgericht, met technologische ontwikkelingen en samen met onze partners en 
buren uit de wijk. 

De gerichte acties hierop zijn te vinden bij de locatie Berkcelhof (Wijkzorg).  
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Samen werken aan innovatie 

Met onze partners in de regio werken we aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan: 
 

Regie terug naar cliënten waardoor ze langer thuis kunnen blijven of waardoor ze in een 

instelling meer zelf kunnen doen. Dat doen we samen met drie andere partijen in de regio onder 
de naam ‘Innovatie Platform 24’.  

Toelichting: voor de implementatie van het kwaliteitskader is vanuit de transitiemiddelen een 
ontwikkelbudget toegekend voor onze regio om in gezamenlijkheid problemen/knelpunten op te 

lossen. Onze regio heeft in gezamenlijkheid een convenant opgemaakt met daarbinnen een 
uiteenzetting van een zestal concrete plannen welke voor onze regio bijdragen aan de implementatie 
van het kwaliteitskader waaronder een Regionaal Zorginnovatieplatform. 
Dit platform is eind oktober geformaliseerd met een intentieverklaring door Vitalis en onze collega’s 
in de regio Archipel, Lunet zorg, RSZK en Centrale24. Hiermee zetten we ons in om verdergaand te 
gaan samenwerken op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Het doel van deze samenwerking 
is nog beter in te spelen op de toenemende zorgvraag in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een 

investeringsfonds om de bedachte innovaties daadwerkelijk uit te voeren is het eerste concrete 
wapenfeit. De samenwerking op het gebied van de gezamenlijke organisatie van de nachtzorg heeft 
geleid tot meer verbinding onderling en samen optrekken. 
 

Sociale Innovatie waardoor het denken over zorg veel meer vanuit welzijnsdenken gaat 

ontstaan (positieve gezondheid van Machteld Huber). Dit onderzoeken we samen met een aantal 
andere VVT-organisaties samen met &Happy.  

Toelichting: &Happy is een partij die serious games (ofwel toegepaste speloplossingen) en 

applicaties (app’s) implementeert en helpt ontwikkelen voor de gezondheidszorg, die een bijdrage 
leveren aan het geluk van mensen: de ervaren kwaliteit van leven van cliënten en/of de kwaliteit 
van het werk.  
Vitalis is lid van de stichting samen met nog drie andere zorginstellingen en maakt deel uit van een 
zogenaamd gezamenlijk systeem, waarbij de deelnemers elkaar willen versterken in het ontwikkelen 
van schaalbare, betaalbare innovaties voor de ouderenzorg.  

Voor 2019 richten we ons hoofdzakelijk op de centrale thema’s; de tevredenheid van medewerkers 
en hoe je op een toegankelijke manier de cliënt leert kennen en deze kennis inzet in de zorg.  
 
Verbetering in logistiek en processen waardoor we minder hoog opgeleide medewerkers 
nodig hebben. Dit onderzoeken we samen met de Hogescholen AVANS en Fontys. Samen zetten we 
in 2019 in op een aantal inhoudelijke thema’s die aansluiten bij de behoefte en vragen vanuit ons als 
organisatie  (cliënten, medewerkers, organisatie). Die passen binnen de besturingsfilosofie van Vitalis 

‘terug naar de bedoeling’. De thema’s waar in eerste instantie zal worden samengewerkt in het jaar 

2019 zijn (1) Technologie in de zorg, (2) Logistieke processen en (3) zorginhoudelijke thema’s. 
Daarnaast bestaat de samenwerking op het gebied van longitudinaal onderzoek naar continu 
verbeteren in de langdurige ouderenzorg. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe ‘continu 
verbeteren1 zich ontwikkelt binnen de langdurige ouderenzorg en welke invloed dat heeft op de 
resultaten2.  
Deze specifieke  samenwerking met Avans loopt drie jaar waarin na een nulmeting in 2019 nog 

driemaal jaarlijks een meting wordt gehouden naar de stand van zaken met betrekking tot 
verbeteractiviteiten die door Vitalis(locaties) voor langdurige ouderenzorg worden genomen. De 
uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek worden besproken in de vorm van een presentatie door het 
lectoraat aan management en medewerkers van Vitalis. Tevens verzorgt AGZ ook aanbevelingen aan 
Vitalis hoe zij haar verbeteractiviteiten kan verbeteren, verdiepen. Vitalis kan de uitkomsten 
vervolgens gebruiken om haar processen en manier van werken aan te passen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                
1 Onder continu verbeteren wordt hier verstaan dat sprake is van een situatie waarin de medewerkers van een 
organisatie actief en gestructureerd werken aan het verbeteren van de processen en resultaten in die 
organisatie.  
2 Met resultaten worden niet alleen financiële resultaten bedoeld, maar ook niet-financiële zoals werkdruk, 
kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. 
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Procesoptimalisatie 

In 2018 hebben we al aangegeven dat we ons meer gaan focussen op onze belangrijkste processen: 
nieuwe cliënt, nieuwe medewerker en bestellen (kopen van) benodigdheden. Dit zijn ook de processen 

die spelen in 2019. Doordat eigenaren meer en meer de regie zelf pakken en zich verantwoordelijk 
voelen, zien we ook waar zaken beter en sneller kunnen. Die gaan we dan snel oppakken en uitvoeren.  
 

Resultaat cliënt / 
medewerker   

Procesoptimalisatie, in ieder geval op het aangaan overeenkomst Vitalis met 
een nieuwe cliënt: de cliënt ontvangt tijdig en volledigere informatie over de 
aanbieder Vitalis. De organisatie van dit proces gaat sneller en minder kans 
op fouten. 
 
Inrichten van het platform van kennis en ervaring voor alle medewerkers. 
Informatie moet snel gedeeld kunnen worden gevonden. Best practices en 

ervaring moeten kunnen worden uitgewisseld op de diverse 
kwaliteitsonderwerpen. Medewerkers optimaal bedienen, dit is waar ze om 
vragen.  

 
 

Toekomstgerichte financiering 
Wat ook helpt bij het aantrekkelijk houden van het vak is vermindering van administratieve lasten 

voor iedere betrokken partij. Een cliënt wil zorg, de medewerker wil zorgen en dat is wat telt. De 
financiering (omvang en inrichting) moeten daarop volgen en niet leidend zijn.  
 

Resultaat 

organisatie  

VGZ onderzoekt samen met Vitalis de mogelijkheden voor een andere vorm 

van financiering, regelgeving en administratie voor medewerkers. Helemaal 
passend bij onze besturingsfilosofie: terug naar de bedoeling. In de zomer van 
2019 wordt de eerste richting bepaald.  
 

 

 

Gebruik van informatie  
 

 
 
Onderzoeken, analyseren, verbeteren en checken 
Komend jaar wordt wederom de cliënttevredenheid gemeten. Dit doen we door persoonlijke 

vraaggesprekken te houden door een (vaak) onafhankelijk persoon. Deze kan geheel onafhankelijk 
van locaties/afdelingen de informatie in beeld brengen.  
Naast deze informatie is ook de registratie van ‘klachten en complimenten’ een indicator van de 
ervaren kwaliteit van zorg net zoals de waarderingen op Zorgkaart Nederland. Zo is de score van 
Zorgkaart Nederland een onderdeel van de dashboard voor ieder team, 24-7 zelf in te zien door ieder 
team. De uitkomsten vormen de input voor het voeren van de structurele dialoog over de 
tevredenheid. Ons doel? Steeds beter scoren dan de vorige keer en het aantal waarderingen actief 

stimuleren. 

Onze cijfers, december 2018
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Verbeteracties per locatie  
 
Wat we in het eerste deel van het plan hebben opgesteld, zijn de acties die Vitalisbreed worden 

opgepakt gericht op kwaliteitsverbetering. Nu worden enkel de acties genoemd die uitgevoerd worden 
specifiek op een Vitalislocatie. We starten steeds met een aantallen kengetallen over onze 
medewerkers en de cliënten, zodat een beeld van iedere locatie ontstaat. 
 
 

Intensieve zorg 
 
Vonderhof 
 

Kengetallen Vonderhof 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

85 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

12,8 
-14,5 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 

het kader van kwaliteit 

9,73 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- PG 
- Somatiek 

- ZZP hoog, zonder behandeling 

 
88 
 

39 
42 

4 

 
 

Actie Aanschaffen extra laag/ ultra laag bedden Vonderhof 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Het verhogen van het comfort en vrijheid van de cliënt. 
 
Medewerkers hebben een alternatief voor de inzet van zwaardere 
vrijheidsbeperkende maatregelen.  

Wanneer Eerste trimester 2019 

 
Actie Het aantrekken, (extra) inzetten en inwerken van personeel op 

vastgestelde momenten/gelegenheden: 
1. Extra begeleiding op eetmomenten door horecapersoneel  

2. Extra inzet van medewerkers voor activiteiten op afdelingen 
gedurende de dag 

3. Aantrekken van medewerkers voor toezicht in huiskamers tot 
21.00 uur in de avond 

4. Het aantrekken zorgpersoneel om de formatie binnen teams 
op orde te krijgen en houden  

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

De teams zijn op formatie en in balans met betrekking tot de 
personeelssamenstelling. Dit is een randvoorwaarden om invulling te 
geven aan de eerste thema’s van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg.  
 
De cliënt ervaart persoonsgerichte aandacht, passende activiteiten en 

toezicht is geborgd. 
Zie voor de concrete formatie-uitbreiding de genoemde aantallen FTE 

uitbreiding Vitalisbreed (Personeelssamenstelling). 

 
 

Actie Installatie plafondliften op Vonderhof 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Passieve en actieve lift waarbij de cliënten meer mogelijkheden 
hebben om te bewegen/ lopen terwijl ze in de lift zitten. 
Ondersteuning van medewerkers m.b.t. arbo/ tillen/ transfer (minder 
belastend). 

Wanneer Eerste trimester 2019 
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Wissehaege 
 
Kengetallen Wissehaege 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

210 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
27,9 
-25,9 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

20,2 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- PG 
- Somatiek 

 
187 

 

99 
82 

 
 

Actie Aanschaffen extra laag/ ultra laag bedden Wissehaege 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

Het verhogen van het comfort en vrijheid van de cliënt. 

 
Medewerkers hebben een alternatief voor de inzet van zwaardere 
vrijheidsbeperkende maatregelen.  

Wanneer Eerste trimester 2019 

 
Actie Het aantrekken, (extra) inzetten en inwerken van personeel op 

vastgestelde momenten/gelegenheden: 
1. Extra begeleiding op eetmomenten door horecapersoneel  

2. Extra inzet van medewerkers voor activiteiten op afdelingen 
gedurende de dag 

3. Aantrekken van medewerkers voor toezicht in huiskamers tot 
21.00 uur in de avond 

4. Het aantrekken zorgpersoneel om de formatie binnen teams 
op orde te krijgen en houden  

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

De teams zijn op formatie en in balans met betrekking tot de 
personeelssamenstelling. Dit is een randvoorwaarden om invulling te 

geven aan de eerste thema’s van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg.  
 
De cliënt ervaart persoonsgerichte aandacht, passende activiteiten en 

toezicht is geborgd. 
Zie voor de concrete formatie-uitbreiding de genoemde aantallen FTE 
uitbreiding Vitalisbreed (Personeelssamenstelling). 

 
 

Actie Aanpassingen huiskamers somatiek Wissehaege (inrichting en 
sfeer) 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Prettiger woonklimaat. 

Wanneer Januari-maart 2019 
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Peppelrode 
 

Kengetallen Peppelrode 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

211 

Personeelsverloop 

- Instroom 
- Uitstroom 

26,8 

-27,8 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

17,8 

Cliënt populatie 

Totaal 
Waarvan 

- PG 
- Somatiek 
- ZZP hoog, zonder behandeling 
- ZZP laag, zonder behandeling 

 

213 
 

98 
89 
13 
8 

 
 

Actie Meer wooncomfort en persoonsgerichte zorg  

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

Op de locatie Brunswijck (2018) is geïnvesteerd in nieuwe 

zorgalarmering. Dit geeft volop mogelijkheden om te kijken naar 
leefcirkels per cliënt. Door cliënten meer ruimte te geven binnen een 
veilige omgeving, wordt meer wooncomfort en persoonsgerichte zorg 
geboden. Het werken met deze leefcirkels vraagt echter een andere 
‘mindset’ en zal op deze locatie de nodige verandering van werkwijze 
met zich meebrengen in 2019. Een nieuwe zorgalarmering op andere 

locaties zoals Peppelrode wordt gerealiseerd in 2019.  

Wanneer Geheel 2019 

 
 

Actie Open-deuren beleid Peppelrode implementeren 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Client: 
 Het vergroten van de leefcirkel van de cliënt, waardoor zij 

meer bewegingsvrijheid hebben. 
 Een grotere leefcirkel leidt aantoonbaar tot minder 

onbegrepen gedrag bij de cliënt , een groter algemeen 

welbevinden en meer beweging (wetenschappelijk 
onderzocht). 

 Het openstellen van de deuren kan ook bijdragen aan de 
ontmoeting tussen mensen, waardoor mensen zich meer 
gezien kunnen voelen en het gevoel krijgen ‘erbij te horen’.  
 

Meerwaarde voor medewerkers 
 Medewerkers krijgen naar verwachting minder te maken met 

onbegrepen gedrag bij cliënten omdat zij meer 
bewegingsvrijheid hebben en meer afleiding.  

 Er is niet altijd directe ondersteuning van zorgmedewerkers 
vereist (dit in het kader van efficiënte inzet van middelen en 
menskracht). Zo hebben zij hun handen vrij voor andere 

zorgtaken.  
 

 
 

Actie Aanschaffen extra laag/ ultra laag bedden Vonderhof 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Het verhogen van het comfort en vrijheid van de cliënt. 
 
Medewerkers hebben een alternatief voor de inzet van zwaardere 
vrijheidsbeperkende maatregelen.  

Wanneer Eerste trimester 2019 
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Actie Het aantrekken, (extra) inzetten en inwerken van personeel op 
vastgestelde momenten/gelegenheden: 

1. Extra begeleiding op eetmomenten door horecapersoneel  

2. Extra inzet van medewerkers voor activiteiten op afdelingen 
gedurende de dag 

3. Aantrekken van medewerkers voor toezicht in huiskamers tot 

21.00 uur in de avond 
4. Het aantrekken zorgpersoneel om de formatie binnen teams 

op orde te krijgen en houden  

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

De teams zijn op formatie en in balans met betrekking tot de 
personeelssamenstelling. Dit is een randvoorwaarden om invulling te 
geven aan de eerste thema’s van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg.  
 
De cliënt ervaart persoonsgerichte aandacht, passende activiteiten en 
toezicht is geborgd. 
Zie voor de concrete formatie-uitbreiding de genoemde aantallen FTE 
uitbreiding Vitalisbreed (Personeelssamenstelling). 

 
 

Actie Bouwkundige aanpassing van woonkamers/ gangen etages 
Sterrenbos Peppelrode 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Veilige woonomgeving die afgestemd is op de doelgroep. 

Wanneer Januari-mei 2019 
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Brunswijck  
 

Kengetallen Brunswijck 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

137 

Personeelsverloop 

- Instroom 
- Uitstroom 

 

23,2 
-26,3 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

12,27 

Cliënt populatie 

Totaal 
Waarvan 

- PG 
- Somatiek 

 

132 
 

53 
67 

 

 

Actie Het aantrekken, (extra) inzetten en inwerken van personeel op 
vastgestelde momenten/gelegenheden: 

1. Extra begeleiding op eetmomenten door horecapersoneel  

2. Extra inzet van medewerkers voor activiteiten op afdelingen 
gedurende de dag 

3. Aantrekken van medewerkers voor toezicht in huiskamers tot 
21.00 uur in de avond 

4. Het aantrekken zorgpersoneel om de formatie binnen teams 
op orde te krijgen en houden  

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

De teams zijn op formatie en in balans met betrekking tot de 

personeelssamenstelling. Dit is een randvoorwaarden om invulling te 
geven aan de eerste thema’s van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg.  
 
De cliënt ervaart persoonsgerichte aandacht, passende activiteiten en 
toezicht is geborgd. 
Zie voor de concrete formatie-uitbreiding de genoemde aantallen FTE 

uitbreiding Vitalisbreed (Personeelssamenstelling). 
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Wijkzorg 
 
Bij de Wijkzorg gaat het om circa 600 cliënten die thuiszorg ontvangen en ongeveer 350 

verzorgingshuiscliënten zonder behandeling. Bij kleinschalig wonen (meerzorg) gaat om 150 
dementerende cliënten in een gesloten setting met SO of huisarts als behandelend arts. 
Wijkzorg biedt alle diensten voor ouderen in Eindhoven: van thuiszorg tot kleinschalig groepswonen, 
van maaltijd tot culturele activiteit, van vrijwilliger tot arts. Cliënten kunnen met een groeiende 
zorgvraag in hun eigen wijk blijven wonen.  
 
 

Wilgenhof 
 
Kengetallen Wilgenhof 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

81 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
15,3 
-13,2 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 

het kader van kwaliteit 

4,56 

Cliënt populatie 
Totaal 

Waarvan 
- PG 
- Somatiek 

53 
 

 
30 
17 

 
Actie Meer huiskamers, langer thuis: cluster verzorgd wonen 

Voor onze locaties waar verzorgd wonen plaatsvindt (binnen de 
Wijkzorg), gaan we huiskamers creëren waardoor cliënten langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen. Deze cliënten zijn vaak beginnend 
dementerend. Door het aanbieden van een gezamenlijke 

ontmoetingsplaats tussen de appartemeten, wordt bijvoorbeeld 
dwaalgedrag beperkt. 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Op Wilgenhof is een cluster verzorgd wonen gestart. Cliënten met een 
ZZP 4 hebben hier de mogelijkheid om in een huiskamer samen te 

komen. Hier worden vanaf begin 2019 ook extra gastvrouwen (2) 

ingezet. Zij gaan in 2x 15 uur per week nabijheid, aanwezigheid en 
begeleiding bij het eten en drinken bieden. Zij hebben grote 
toegevoegde waarde als het gaat om eenzaamheid, welzijn en 
veiligheid. Ook andere eenzame cliënten uit Wilgenhof worden 
uitgenodigd hier gebruik van te maken. Op dit moment zijn er in 
totaal 9 mensen die hier gebruik van maken.  

Wanneer Start extra huisvrouwen in Q1 2019 

 
 

Actie Vervangen telefonie en alarmering 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

De apparatuur (telefonie en alarmering) in Wilgenhof wordt dit jaar 
vervangen. Door het inzetten van nieuwe apparatuur zal het aantal 
storingen afnemen en wordt de kwaliteit van de alarmopvolging voor 
cliënten verbeterd.  

Wanneer Implementatie in de loop van 2019 
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Engelsbergen 
 

Kengetallen Engelsbergen 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

87 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
13,4 
-9,9 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

6,66 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- PG 
- ZZP hoog, zonder behandeling 

- Beschermd wonen 
- VPT 

 
90 
 

43 
35 

9 
3 

 
 

Actie Een lerende locatie 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Op Engelsbergen willen we een leeromgeving voor medewerkers 
creëren. Daarin zien we een belangrijke rol voor bedside-teaching, 
klinische lessen en een introductieweek voor leerlingen. Aandacht voor 
intervisie, reflectie op dagelijks handelen en kwaliteit van zorg. 
Hiervoor worden extra uren vrijgemaakt voor geheel 2019.  

Wanneer Geheel 2019 

Actie Ontvlechten van taken 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Vanuit de krapte in de arbeidsmarkt zijn we creatief in het aannemen 
van personeel. Nieuwe functies ontstaan die gericht zijn op het 

ontzorgen van verzorgenden en verpleegkundigen en extra aandacht 
voor cliënten. Daarbij kijken we naar het ontvlechten van taken.  

Wanneer Q1 en Q2 2019 

 

 

Actie Digitale toedienregistratie 
De implementatie van een elektronisch toedienregistratie-systeem in 

de wijkzorg door middel van het systeem NCare. 
Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

Engelsbergen is de pilotlocatie voor digitale toedienregistratie van 

medicatie. Door dit te digitaliseren willen we medicatiefouten 
verminderen.  

Wanneer Implementatie Q2  
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Cascade/ ’t Lint/ Kortonjo 
 

Kengetallen Cascade/ ’t Lint en Kortonjo  
2018 

 

Aantal medewerkers werkzaam,  

uitgedrukt in FTE 

59 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
6,9 
-5,1 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 

het kader van kwaliteit 

3,72 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- ZZP hoog, zonder behandeling 

- ZZP laag, zonder behandeling 

 
85 
 

75 

4 

 

Actie CarenZorgt 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

We willen CarenZorgt implementeren zodat cliënten en eventueel 
mantelzorgers eenvoudig mee kunnen kijken in ons digitale dossier. 
Hiermee vergroten we de betrokkenheid rondom de zorg.  

Wanneer Implementatie Q3 

 
 

Actie Dagbesteding 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Voor cliënten op ’t Lint gaan we dagbesteding opzetten. Hiermee 
zorgen wij ervoor dat zij meer dagstructuur en activiteiten krijgen.  

Wanneer Q1 en Q2 2019 

 
 

Actie Digitale toedienregistratie 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Als de pilot op Engelsbergen succesvol is willen we als volgende 
locatie deel gaan nemen aan de digitale medicatietoediening.   

Wanneer Q3 2019 
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Fakkellaan 
 
 

 
 
 
 
 

Kengetallen Fakkellaan 2018 Niet verder uitgesplitst vanwege  
de kleine omvang 

 
 

Actie Inzet uren inzet in de omloop 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Op de Fakkellaan werken we naast een vaste medewerker per woning 
ook met een extra omloop-medewerker. In 2019 willen we daar extra 
uren inzet voor creëren. Op die manier is er nog meer aandacht voor 
de cliënten.  

Wanneer Gedurende 2019 

 
 

Actie Aandacht voor agressie bij cliënten  

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Medewerkers volgen een extra scholing rondom agressie bij cliënten. 
Hiermee willen we ervoor zorgen dat er nog beter gehandeld wordt als 
cliënten agressief gedrag laten zien en dat we hier ook preventief op 
in kunnen gaan. 

Wanneer Q1 en Q2 2019 

 
 

Actie Meer welzijn 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

Iedere woning heeft een budget van € 500,- per maand gekregen in 

2019 voor het aanbieden en organisatie van extra welzijnsactiviteiten. 
Er worden diversen mensen ‘ingehuurd’ om de cliënten beter te 
voorzien van welzijn (denk aan schoonheidsspecialiste, wandelclub). 
Hiervoor zijn ook uren ondersteuning/coördinatie vrijgemaakt. Er is 
een commissie die in samenspraak met de 4 woningen hierin de kar 
trekt. De focus ligt op meer levendigheid. 

Wanneer Q1 en Q2 2019 
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Theresia 
 
Kengetallen Theresia 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

55 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
8,2 
-8,3 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

3,28 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- ZZP hoog, zonder behandeling 
- ZZP laag, zonder behandeling 

 
58 
 

49 
6 

 
 

Actie CarenZorgt 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

We willen CarenZorgt implementeren zodat cliënten en eventueel 

mantelzorgers eenvoudig mee kunnen kijken in ons digitale dossier. 
Hiermee vergroten we de betrokkenheid rondom de zorg. Om hierop 
voorbereid te zijn organiseren we een extra scholing rondom 
rapporteren. Op die manier zijn onze rapportages ook nog prettiger 
leesbaar voor cliënten en mantelzorgers.  

Wanneer Q1 2019 

 
 

Actie Methodisch werken met het elektronisch cliëntsysteem 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Binnen de teams wordt n.a.v. de audits scholing gegeven over 
methodisch werken in het ECD. De dossiers worden opnieuw 
aangemaakt waarbij we extra aandacht hebben voor het juist 
toepassen van de Omaha systematiek. Aandachtsvelders coachen 
collega’s individueel waar nodig. Rapportage doen we middels de 
SOAP methode.  

Wanneer Q1 2019 

Actie Extra aandacht voor hygiëne 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

We gaan de ‘properdoos’ invoeren waar materialen zitten voor extra 
aandacht rondom hygiëne binnen de teams. Hiermee verbeteren wij 

schoon en veilig werken voor cliënten en collega’s.  

Wanneer Q1 2019 
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Horst / Kronehoef 
 

Kengetallen Horst-Kronehoef 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

136 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
21,0 
-19,8 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

13,44 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- ZZP hoog, zonder behandeling 
- ZZP laag, zonder behandeling 

 
138 

 
118 
10 

 
Actie Inzetten woonbegeleiders 

Resultaat cliënt/ 

medewerkers 

We gaan meer woonbegeleiders inzetten op de Horst/Kronehoef. 

Hiermee vergroten wij de aandacht voor het welzijn bij cliënten. Ook 
denken we dat het echt ‘kennen’ van de cliënt en daarop inspelen 
daarmee vergroot wordt.  

Wanneer Vanaf Q2 2019 

 
 

Actie Inzet extra personeel door inzet doktersassistent 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Door op piekmomenten (08.00-13.00 uur) een doktersassistent in te 
zetten om alle vragen/acties naar apotheek en huisartsen uit te 
voeren, kan de zorg met minder verstoringen (verhoogd kwaliteit van 
zorg) hun werk goed uitvoeren. Daarna kunnen ze de taken weer 
overnemen van wat is blijven liggen. Het bellen naar bv de apotheek 

of een huisarts kan namelijk veel tijd in beslag nemen. Dit gaat dan 
niet ten koste van de zorg die geleverd wordt. 

Wanneer Proefplaatsing gerealiseerd voor 4 maanden vanaf januari 

 

 

Actie Bezetting woonkamers in het kader van Cluster verzorgd 
wonen 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Doordat er overdag een mogelijkheid is (en uitbreiding in de avond) 
voor de bewoner om in gezamenlijkheid met andere cliënten op te 

trekken, koffie te drinken, te eten, etc.  wordt dit vorm gegeven met 
professionele krachten en vrijwilligers. 
Resultaat voor de bewoner kan zijn: terugdringen van eenzaamheid 
door opbouw sociale contacten, betere dagstructuur met als voordeel 
een beter dag en nachtritme, betere intake (en controle) op voeding 
en vocht 

Wanneer Doorstart vanaf januari en uitbreiding vanaf april 2019 

 
 

Actie MIC-procedure verbeteren 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Een aantal HBO-studenten hebben als afstudeeronderzoek de MIC 
procedure. De verbeterresultaten hiervan willen we in 2019 
implementeren. Daarmee verwachten we dat het melden en opvolgen 

van meldingen bij zal dragen aan veilige zorg.  

Wanneer Februari-juli 2019 
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Berckelhof 
 
Kengetallen Berckelhof 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

69 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
14,4 
-11,7 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

3,22 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- PG 
- ZZP hoog, zonder behandeling 
- VPT 

 
60 
 

27 
25 
4 

 
 

Actie Methodisch werken met het elektronisch cliënt systeem en 

toegang voor eerste contactpersoon tot ECD 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

De cyclus van het ECD wordt op methodische wijze uitgevoerd volgens 
de ONS structuur en OMAHA systematiek.  
Eerste contactpersonen hebben transparant toegang tot het ECD 

binnen de gehele locatie (actie ligt nu bij verpleeghuissetting) 
Rapportage wordt zoveel mogelijk gedaan vanuit de SOAP methodiek.  

Wanneer Gedurende 1ste half jaar 2019 

 
 

Actie Proeftuin Berckelhof op het gebied van innovatie (zorg) 
technologie 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Binnen Berckelhof gebruiken we slim en efficiënt van technologische 
mogelijkheden, waardoor de cliënt beter, sneller bediend kan worden. 

De technologie is ondersteunend aan de fysieke zorgteam die hierdoor 
efficiënter met hun fysieke inzet om kunnen gaan. Het werk en 
woonklimaat binnen Berckelhof wordt hierdoor optimaler 

Wanneer Gedurende geheel 2019 met uitloop naar 2020 

 
 

Actie Optimaliseren van de team door inzet van wezijnmedewerkers 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Binnen heel Berckelhof zijn/worden medewerkers geworven die met 
name ingezet worden voor welzijn van de cliënt. Dit in combinatie met 

huishoudelijke werkzaamheden. 
Binnen de te formeren huiskamer binnen wijkzorg en de huiskamers 
van verpleeghuiszorg zijn deze medewerkers werkzaam. Daarnaast 
zijn deze medewerkers medeverantwoordelijk voor de huishoudelijk 
taken binnen de locatie. Cliënten zien hierdoor minder verschillende 
‘gezichten’. Tevens zijn de medewerkers intensiever betrokken bij de 
woonomgeving van de cliënt. 

Cliënten krijgen hierdoor meer aandacht die de welzijnsbeleving 
vergroot. Het wonen binnen Berckelhof wordt door deze uitbreiding 
van de Vitale teams veiliger. Het zorgteam worden meer ontlast 
omdat zij de cliënt kunnen toevertrouwen aan de welzijnsmedewerker.  

Wanneer Eerste trimester 2019 
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Actie Creëren (T)huiskamer in het verzorgingshuis zodat cliënten 
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  
De huiskamer wordt begeleid door woonbegeleiders met 

ondersteuning van zorgmedewerkers en welzijnsmedewerkers vanuit 
het team huishoudelijke dienst. 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Functie (t)huiskamer 
 Het tegengaan van eenzaamheid.  
 Gedragsproblematiek proberen te voorkomen. 
 Signaleren van patronen – veiligheid vanuit het oogpunt 

‘zelfstandig’ wonen  
 Cliënten met ondervoeding eventueel te stimuleren door het 

aanbieden van gezamenlijke maaltijden. 

 Het aanbieden van een structurele dagbesteding. 
 Stimuleren van hun eigen kracht: meedoen!  

Wanneer (T)huiskamer gereed 11-2-2019 
(Visie) ontwikkeling gedurende 2019 

Actie Niet directe zorgtaken meer delegeren aan de 
welzijnsmedewerkers. Dit vraagt om afstemming tussen 
coördinator WMO-Huishoudelijke Hulp en zorgteams van de 
wijkzorg 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

I.v.m. krappe arbeidsmarkt: ontzorgen van verzorgenden en 
verpleegkundigen.  

Afstemming niet zorgtaken overdragen naar de welzijnsmedewerkers 
middels looproutes 

Wanneer Gereed eind Q2 2019 
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Residenties 
 
Ons residentiele woonzorgconcept biedt de cliënt alles wat nodig is om excellent te blijven wonen en 
leven. Luxe appartementen in Eindhoven en Heerlen met extra geschoold personeel, innovatieve 
digitale hulpmiddelen, culinair en cultureel vertier. Dit bieden wij op zes locaties in Eindhoven en op 

onze locatie in Heerlen aan.  
 

Residenties Petruspark 
Kengetallen Petruspark 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

21 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
11 

-8,5 

Cliënt populatie VPT 7 

 

Residenties Wilgenhof 
Kengetallen Residentie Wilgenhof 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

9 

Personeelsverloop Nagenoeg 
0 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

 

Cliënt populatie VPT 2 

 

Residenties De Hoeve 

Kengetallen Residentie de Hoeve 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  

uitgedrukt in FTE 

6 

Personeelsverloop Nagenoeg 
0 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

 

Cliënt populatie VPT 7 

 

Residenties Gennep  

 

Kengetallen Residentie Gennep 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

9 

Personeelsverloop Nagenoeg 
0 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

 

Cliënt populatie VPT 3 
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Residenties Genderstate 

Kengetallen niet verder uitgesplitst vanwege de 
beperkte omvang 

 

 

 

Residenties Parc Imstenrade 

Kengetallen Parc Imstenrade 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  

uitgedrukt in FTE 

70 

Personeelsverloop Nagenoeg 

0 

Cliënt populatie 
Totaal 
Waarvan 

- PG 
- VPT 

 
64 
 

13 
51 

 

 

Actie Restauant La Valeur doorontwikkelen in maaltijdvoorziening 
en begeleiding voor kwetsbare cliënten  met o.a. een VPT 
indicatie 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Cliënten ervaren een prettige maaltijdvoorziening met extra 
begeleiding die zij nodig hebben. Er is een goede 
afstemming/samenwerking tussen de medewerkers van La Valeur en 
de zorgteams. 

 

Wanneer Geheel 2019 

 
 

Actie Introductie benaderingswijze cliënten (ketenzorg dementie 
Parkstad) 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Sociale benadering dementie en Positieve gezondheid zijn 
geïntroduceerd. 

Wanneer Start in eerste halfjaar 2019 

 
 

Actie Vertaling resultaten onderzoek ‘Blauwe zones’ met 9 
leefstijlfactoren naar Brand voor de residenties 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Het residentieel woonzorgconcept wordt verdiept met 9 
leefstijlfactoren waardoor cliënten langer gezond en oud worden. 

 

Wanneer 2019 
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Onderstaande acties hebben betrekking op alle residenties: 

 

Actie Methodisch werken en vergroten eigenaarschap: betere 

monitoring, werken vanuit ieders eigen kracht, eigen en 
teamverantwoordelijkheid. 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Plan-do-check-act integreren binnen de methodiek en daadwerkelijk 
naar handelen: verplicht teamoverleg en een bijbehorende agenda die 
is afgeleid van het dashboard.  

Wanneer Geheel 2019 

 
 

Actie Trainen Gastvrijheid (focus op klant en klantrelatie) alle 
teams/medewerkers om nieuw elan te geven aan werken binnen de 
residenties. Coachen op de werkvloer en voorbeeldgedrag 
management. 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Cliënten ervaren bovengemiddelde cliënt- en servicegerichte attitude 
medewerkers. Medewerkers vertonen cliënt- en servicegerichte 
houding. Er ontstaat storytelling door cliënten en medewerkers. 

Wanneer Geheel 2019 

 

 

Actie Introductie rol mantelzorg ondersteuner Volledig Pakket Thuis 
en op particuliere basis 

Resultaat cliënt/ 
medewerkers 

Meer ruimte te creëren voor eigen keuzes, het volgen van behoeften 
en ondersteunende werkzaamheden die cliënten als waardevol 
ervaren waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. 

Wanneer Geheel 2019 

 
 
Revalidatie 
 
Kengetallen Revalidatie (GRZ) 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  
uitgedrukt in FTE 

70 

Personeelsverloop 

- Instroom 
- Uitstroom 

 

14,7 
-14,9 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 
het kader van kwaliteit 

1,18 

Cliënt populatie 
Totaal 

Waarvan 
- Somatiek 
- DBC dag 
- Eerstelijns 

 
95 

 
20 
61 
6 

 
 
Behandelgroep  
 
Kengetallen Behandelgroep 2018  

Aantal medewerkers werkzaam,  

uitgedrukt in FTE 

68 

Personeelsverloop 
- Instroom 
- Uitstroom 

 
12,2 
-11,2 

Aantal extra te werven medewerkers in 2019 in 

het kader van kwaliteit 

5,33 

 


