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Voor u ligt ons verslag én ons plan. Het geeft een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in 2017 
en wat we willen voor 2018. Transparant en vanuit onze waarneming: wat gaat goed en wat kan 
beter. Het heeft betrekking op onze grootste groep cliënten. Ouderen die niet meer thuis kunnen 

wonen en beroep doen op ons voor de zorg- en dienstverlening.  
Het plan is tot stand gekomen naar aanleiding van het gepubliceerde Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg. Op onze website vind u onze eigen vertaling van dit kader, geanimeerd in 
tweeënhalve minuut www.vitalisgroep.nl.  
 
 
Kwaliteit 

Kwaliteit is een belangrijk begrip geworden in de zorg. Het woord kwaliteit is tegelijkertijd op vele 
manieren uit te leggen en te definiëren. Enerzijds vanuit objectieve, feitelijke criteria: het voldoen aan 
allerlei professionele standaarden. Het leveren van goede zorg. Anderzijds wordt kwaliteit 
waargenomen, door beleving en ervaring van cliënten en hun naasten. Dat betekent dat kwaliteit dus 
ook voor iedereen anders kan en mag zijn. Beide invullingen van kwaliteit komen samen in dit plan.  

 
 

Waar komen we vandaan? 
De systeemwereld en de leefwereld horen met elkaar in balans te zijn. De leefwereld — gericht op 
kwalitatief goede zorg — begint bij persoonlijke zorg en welzijn met aandacht voor de persoonlijke 
achtergrond van de cliënt. Om daar optimaal vorm aan te geven, is het belangrijk dat de 
zorgmedewerker beschikt over noodzakelijke competenties, voldoende regelruimte, een lerend en 
innovatief werkklimaat. Zo kan zowel individueel als in teamverband samen met familie en andere 

betrokkenen adequaat op steeds wijzigende situaties worden ingespeeld.  
De systeemwereld moet daarop aansluiten met procedures en richtlijnen die deze leefwereld 
ondersteunen. Zo houden beide werelden elkaar in balans. Met de nieuwe besturingsfilosofie ‘terug 
naar de bedoeling’ (2016) zetten we in op het in balans brengen van deze beide werelden. Dit in 
balans brengen ziet u terug in de acties voor de komende periode. 
 
 

Leren en verbeteren 

Als je een missie hebt, die aangeeft dat we ruimte geven aan ieders eigen leven, kan het niet anders 
dan dat je de werkwijze van 'leren en verbeteren' stevig omarmt. Wij zijn altijd in ontwikkeling: onze 
doelgroep cliënten verandert, de mogelijkheden om goede zorg te verlenen wijzigt, de externe 
omgeving waarmee we te maken verandert en de financiering. Voor ons niets nieuws.  
 
We hebben het kwaliteitskader ingepast in de huidige organisatie. Het heeft ons geholpen om zaken 

bij elkaar te brengen en een overzicht van allerlei initiatieven en samenwerkingen te maken.  
De jaarplannen van onze Resultaat Verantwoordelijke Eenheden en de begroting 2018 vormen de 
onderleggers van dit document. 
 
 
Tot slot  

Onze verslaglegging over 2017 en onze ambitie voor 2018 is er om alle betrokkenen, intern en extern, 
te informeren. Het is de eerste keer dat we op deze wijze rapporteren. 
Heeft u een vraag, of een reactie op ons plan? Reageer dan, daar zijn we alleen maar blij mee!  
We leggen u graag uit hoe we werken en hoe het gaat met onze ambities. We staan open voor 

verbetering, nieuwe ideeën, behoeften en wensen. Samen werken we aan kwaliteit. 
 
 

Namens de Vitale teams, leidinggevenden, ondersteuning, medezeggenschap en toezichthouders, 
 
 
Inge Fleischeuer 
Bestuurder     

 

 
 

 
 

http://www.vitalisgroep.nl/
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Profiel van de organisatie Vitalis 
 

 
We zijn een ouderenzorgorganisatie die naast zorg en behandeling, wonen en welzijn hoog in het 
vaandel heeft. Het gaat om de kunst van gelukkig oud zijn. 

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. 
 
Kernbegrippen 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.  
 

Doelgroepen 
Vitalis heeft verschillende cliënten: psychogeriatrische, somatische, revalidatie, Parkinson, kwetsbare 
ouderen met multidisciplinaire zorg en terminale cliënten. Voor iedere doelgroep wordt gezorgd.  
We doen dat in vier verschillende woonzorgconcepten: intensieve zorg, wijkzorg, revalidatie en 
residenties. 
  

 
Cliënten per ZZP en leeftijdsverdeling 
 

 
Tabel 1: cliënten per ZorgZwaartePakket 4-9 en leeftijdsverdeling 

 
 

 
Verder leveren we jaarlijks wijkzorg aan ongeveer 875 cliënten en zorg en behandeling aan circa 1.000 
revalidatiecliënten. 
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Cliënten per ZZP, omzet en leeftijdsverdeling  

 

 
Tabel 2: cliënten per ZorgZwaartePakket, omzet en leeftijdsverdeling 

 
 

 

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.  
 
 
 

Profiel personeelsbestand 

 
 
Tabel 3: profiel personeelsbestand, medewerkers en leerlingen. Peildatum: 30.06.2017 
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Tabel 4: in- en uitstroom naar en vanuit Vitalis (in FTE). Peildatum: 30.06.2017.  

 
 

Vitalis Werkt 
Voor Vitalis is goed en voldoende personeel het grootste aandachtspunt. Aangezien de arbeidsmarkt 
onder druk staat ( veel vraag, weinig aanbod) is geïnvesteerd in 2017 in het aantrekken van voldoende 
en deskundig personeel. We hebben dit gedaan door de op- en inrichting van Vitalis Werkt. Ons eigen 
werving- en selectiebureau, gericht op werken in de ouderenzorg.  
 
 

www.werkenbijvitalis.nl 
 

 
 
 

In 2017 heeft dit geresulteerd in een afname van vacatures in de zorg van ongeveer 70 fte.  
De vacatures die in december 2017 uitstaan bestaan voor het grootste deel uit zorgmedewerkers 

(cliëntgebonden) en zijn inclusief de uitbreiding van de formatie door de extra ontvangen financiële  
middelen voor 2018.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.werkenbijvitalis.nl/
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Hoofdstuk 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

 
 
Wat we hebben  

 

Werken vanuit woonzorgconcepten 
Vitalis heeft eind 2015 gekozen voor het werken met verschillende woonzorgconcepten die zijn 
ondergebracht in een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid-structuur: intensieve zorg, wijkzorg, 
revalidatie en residenties. Een cliënt kiest wat hij/zij nodig heeft en het beste past. Wij organiseren 
de zorg- en dienstverlening vanuit het woonzorgconcept. Zo kijken we naar het team van 
medewerkers wat hierbij aansluit, de inrichting, de ondersteuning, de activiteiten en de samenwerking 
met andere. We zijn optimaal bezig met doelgroepen en is er ruimte voor verschil. Zo ontstaat zorg 

en dienstverlening op maat.  
 
Dossier 
In 2016 hebben we ons softwaresysteem en methodiek voor het elektronisch cliëntendossier (2008) 
tegen het licht gehouden. Deze voldeden niet meer. Op basis van een intensieve pilotperiode hebben 
we per woonzorgconcept een nieuw systeem en methodiek gekozen. We werken bij Vitalis met ONS 

van Nedap voor het zorgdossier, passen de methodiek van OMAHA toe en voor het behandeldeel zijn 
we direct gestart met YSIS. Bij de revalidatieafdelingen werken zowel zorg als de behandelaren met 

YSIS.  
 
Het zorgplan 
Iedere nieuwe cliënt die binnenkomt krijgt een intake. Tijdens de intake worden binnen 24 uur de 
eerste basisafspraken en regelzaken vastgelegd. Denk aan medicatie en de basiszorg. Binnen een 

week wordt er een conceptplan opgesteld. Hierna volgt een definitief plan, wat besproken is met cliënt 
en/ of eerste contactpersoon. We voeren het plan uit, evalueren en stellen bij, in goed overleg met de 
cliënt. 
 
Moreel beraad 
Afgelopen jaar hebben we het moreel beraad ingevoerd. Het delen van een dilemma, samen met 
collega’s en waar nodig ook met cliënt/ naasten. Onze geestelijk verzorgers initiëren en organiseren 

dit beraad. Om met elkaar te leren, en om steeds opnieuw vanuit de cliënt te onderzoeken: hebben 
we het juiste gedaan? Een uitgave van twaalf gesprekken hebben we als Kerstgeschenk aan onze 
medewerkers en relaties uitgedeeld ultimo 2017.  
 

 
Wat we zien en willen 

 
Ken je cliënt 
Het echt kennen van de cliënt uit zich nog onvoldoende in het dossier. Het is daardoor niet 
overdrachtelijk, voor zowel vaste medewerkers als flexmedewerkers. 
We leggen onze gegevens, de kennis over wat we weten van een cliënt niet altijd goed vast. Voor ons 
een van de prioriteiten. Ruimte voor een eigen leven vraagt steeds investeren in wat de betekenis is 
van ‘eigen’. Ook het bevorderen van betrokkenheid bij en daadwerkelijk de eigen regie laten nemen 

door de cliënt is iets waar we nog een verdiepingsslag in kunnen maken. Deze gegevens van een cliënt 
dient in één oogopslag snel zichtbaar te zijn in het dossier voor iedereen.  
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Vaardigheden en kwaliteit: werken met een nieuw systeem en methodiek 

Het gebruiken van de ‘knoppen’ in het nieuwe systeem ONS en de kennis en toepassing van OMAHA 
methodiek is een intensief verandertraject gebleken. Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte. De focus 

ligt altijd eerst bij de primaire zorg- en dienstverlening 24/7. De overgang vraagt meer tijd. 
Medewerkers vragen om begeleiding op de werkvloer. We moeten de stap maken van 
projectorganisatie naar reguliere bedrijfsvoering. Investeren in borgen, bredere kennisverspreiding, 
monitoren en evalueren.   

We willen zien dat medewerkers beter risico’s inschatten en steeds een actueel en persoonsgericht 
zorgplan opstellen, daarover goed rapporteren en daar met elkaar over praten. 
 
Visie dementie 
De visie dementie is ontwikkeld. De implementatie van deze visie vraagt voor sommige teams nog de 
nodige aandacht. Met name teams waar bijvoorbeeld een geleidelijke overgang zichtbaar is in de tijd 
van cliënten met een lichte zorgvraag naar steeds meer cliënten met een intensievere en complexere 

zorgvraag.  
Ook het eten en drinken voor deze doelgroep cliënten vraagt nog aandacht. We hebben een duidelijke 
aanpak: voldoende en goed eten en drinken. Immers, dit heeft samen met beweging invloed op  een 
langer leven. De voorwaarden zijn nog niet altijd zichtbaar in gedrag, zoals de afname van 
dieetvoeding.   

 
 

 

Hoofdstuk 2 Wonen en welzijn 
 

 
 
Wat we hebben 
 

Vitalis locaties 
De locaties van Vitalis zijn tot ultimo 2015 in eigen bezit geweest. We hebben altijd veel aandacht 
gehad voor de eigenheid, onderhoud en uitstraling van onze locaties. De couleur locale stond hoog in 
het vaandel: een  typische sfeer en uitstraling passend bij de doelgroep en geografische ligging zie je 
nog steeds terug. We blijven hier samen met onze vastgoedpartners in investeren. Zo staan er voor 
2018 enkele renovaties op de planning: het plein van Brunswijck, de kleinschalig groepswoningen van 

Kronehoef en de Horst en het verder opknappen van Vonderhof.  
 
Voeding en wasserij 

We hebben twee belangrijke diensten goed geëvalueerd en opnieuw aanbesteed: een lekkere warme 
maaltijd en een goede wasservice. Omdat we steeds klachten kregen over deze dienstverlening.  
Samen met de leden van de Centrale Cliëntenraad zijn de leveranciers beoordeeld op smaak en 
beleving / kwaliteit en service, prijs en aanbod. Er is een andere leverancier gekozen, de 

implementatie start in 2018. Tegelijkertijd start op veel locaties een traject voor de betrokken 
medewerkers gericht op service attitude en gastvrijheid.  
De maaltijd is vaak het hoogtepunt van de dag, die willen we op het hoogste niveau laten beleven en 
beoordelen. Dit geldt zeker zo ook voor de was. We monitoren strak of we de gewenste verbeteringen 
realiseren.  
Bijzonder aan dit proces is de samenwerking geweest met de leden van de Centrale Cliëntenraad. Zij 
hebben actief geparticipeerd vanaf het begin aan deze projecten: van het opstellen van een 

Programma van Eisen, bezoeken aan leveranciers, proefsessies, beoordeling op prijs. Een co-creatie 
die we graag vaker herhalen.  
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Kunst en cultuur 

Vitalis staat bekend om haar eigenzinnige invulling van kunst en cultuur. We zijn ervan overtuigd dat 
kunst en cultuur onderdeel is van het leven en bijdraagt aan een gelukkig leven, ongeacht leeftijd of 

beperking. Bijzondere activiteiten, samenwerkingen zoals die met het Parktheater en uitingen zijn 
hiervan het resultaat. Zo hebben we in 2017 deelgenomen aan de Dutch Design Week, lichtfestival 
GLOW en het Kunstblok gestationeerd. Kunstblok is een initiatief van Vitalis, waarbij de verbeelding 
van ontmoetingen tussen kunstenaars en cliënten centraal staat.  

 
Activiteiten 
Bij Vitalis is veel te doen. Om een overzicht te bieden en mensen te interesseren en te activeren is de 
Vitalis UIT-Agenda gelanceerd. Neem gerust eens een kijkje: er is wekelijks een scala aan activiteiten. 
Onze ruim 1.200 vrijwilligers helpen ons hierbij. Een super gewaardeerde club enthousiaste mensen 
die zich inzetten bij Vitalis.  
 

Restaurants 
Vitalis heeft op iedere locatie diverse horecafaciliteiten, zoals een Belgisch café op Peppelrode, het 
grand café op Wissehaege en het restaurant op de Horst. Ruim aanbod, mogelijkheden en een 
aantrekkelijke inrichting zorgen ervoor dat naast cliënten, ook wijkbewoners, bezoekers van cliënten 
en medewerkers graag bij ons komen eten.  

 
 

Wat we zien en willen 
 
Bezetting en invulling van welzijn 
De toenemende complexiteit en intensiteit van de zorg, de krapte op de arbeidsmarkt: we willen meer 
doen aan activiteiten en voeding op groeps- en individueel niveau passend bij het woonzorgconcept. 
Dat vraagt wel om creatieve oplossingen: inzet van medewerkers met een andere studieachtergrond, 

studenten, vrijwilligers en het netwerk van de cliënt. 
 
Netwerk van de cliënt: open en transparant participeren & communiceren 
De communicatie en participatie van de familie, het netwerk van de cliënt is nog niet op het gewenste 
niveau. In 2018 vindt een uitrol plaats van Caren Zorg (onderdeel van ONS): een communicatiemiddel 
waardoor cliënt, familie en naaste inzage heeft in het dossier 24/7. Dit bevordert vanuit beide kanten 
de informatie en afstemming over de inzet en manier waarop de zorg wordt geleverd.  

 

Aandacht voor bewegen: genieten van omgeving en ruimte  
Lekker in je vel zitten betekent ook letterlijk de ruimte om te bewegen. De bewegingsruimte van PG-
cliënten is soms nog beperkt, terwijl de behoefte er juist is. We gaan de ruimte vergroten door een 
open-deuren beleid te realiseren op een aantal plaatsen.  
 
 

 

Hoofdstuk 3 Veiligheid 
 

 
 
Wat we hebben 
 
Medicatie 
Medio 2017 is er extra aandacht uitgegaan naar medicatie. Ook de Inspectie wees ons hier op. Aan 
de hand van onze interne analyse, de implementatie van Medimo (Elektronisch Voorschrijf Systeem) 
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en onze gesprekken met de apotheek is de veiligheid van de medicatiedistributie aangescherpt en 

verbeterd:  
 Elektronisch aftekenen (iPad) op een medicatielijst die altijd up-to-date is, 

 duidelijk overzicht medicatiedeeltijden per cliënt, 
 cliënt is herkenbaar door middel van foto’s, 
 systeem is gekoppeld aan het cliëntdossier, 
 tijdsbesparing bij medewerkers, hierdoor kan er meer tijd en aandacht aan de cliënt gegevens 

worden, 
 per geneesmiddel is makkelijk extra informatie op te zoeken, bijvoorbeeld over uiterlijk, 

bijsluiterinformatie en gebruikersprotocollen. 
Er zijn een aantal maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn de 
herziening van de afdelingsvoorraad, medicatieretourboxen en sleutelkasten. 
 
Veiligheid van personen en gebouwen  

Met de bestaansgeschiedenis als woningcorporatie is in het verleden geïnvesteerd en prioriteit 
gegeven aan de veiligheid van personen en gebouwen. Dat vertaalt zich in een goed georganiseerde 
bedrijfshulpverlening: qua bezetting, hulpmiddelen, opleiding en oefeningen. Incidenten zoals een 
brand of ontruiming, zijn nooit leuk om mee te maken maar niet 100% te voorkomen. Het helpt als 
je dan de crisis snel kan beheersen. Ook een personenzoekinstallatie, toegangscontroles tot en in de 

gebouwen, legionella en voedselveiligheid zijn georganiseerd, worden getest en geëvalueerd.  
Tevens is geïnvesteerd in goede werkafspraken met de nieuwe eigenaren van onze locaties over dit 

onderwerp. Wooninc. heeft eind 2015 het merendeel van onze locaties overgenomen. Waar we 
voorheen overal zelf voor verantwoordelijk waren, hebben we nu regulier overleg met de 
verantwoordelijke van Wooninc. over dit onderwerp. Voorbeeld hiervan is dat Vitalis verantwoordelijk 
is en blijft voor het organiseren van de BHV organisatie, Wooninc. daarentegen is verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de certificering van de brandmeldinstallaties.  
We vinden elkaar samen in de organisatie van jaarlijkse informatiebijeenkomsten voor onze cliënten, 

waar onderwerpen als brandveiligheid (verzorgd door de brandweer) tot en met babbeltrucs (verzorgd 
door de wijkagenten) besproken worden.  
 
Specialisaties gericht op ouderenzorg 
Door het hebben van een eigen club van artsen, paramedici en ondersteuning gericht op ouderenzorg, 
werken we continue aan kwaliteit van onze behandelingen voor ouderen. Bewegingsleer en 
muziektherapie hebben zich het afgelopen jaar sterk geprofileerd, en met succes.  We blijven 

investeren in specialisaties, omdat de complexiteit en intensiteit toeneemt. Wil je goede zorg- en 

behandeling als integraal aanbod bieden, dan moet je weten waar je op moet inzetten om betere 
goede zorg te geven aan ouderen.  
 
Antibiotica 
Jaarlijks neemt Vitalis deel aan de SNIV (Landelijke Surveillance van Infectieziekten). De uitkomsten 
geven ons inzicht in het antibioticagebruik en de mogelijke verbeteringen op dit gebied. Ook zijn we 

aangesloten bij het regionale netwerk gericht op de hygiëne en infectiepreventie.  
 
 
Wat we zien en willen 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VIBM) 

Naar aanleiding van interne audits is gebleken dat de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen 
nog aandacht vraagt. De protocollen en het beleid is grotendeels op orde, maar de registratie en 
evaluaties nog niet. Concrete afspraken tussen zorg en behandeling (wie doet wat wanneer) is van 
belang. De koppeling tussen twee systemen speelt hierbij een rol. Ook willen we het beleid aanvullen 

voor de extramurale situatie: cliënten zonder BOPZ-status. We merken dat ook hier steeds meer 
sprake is van de inzet van maatregelen. Tot slot blijft de ambitie om steeds minder, of minder zware 
maatregelen in te zetten: 

 

Jaar en kwartaal  Aantal BOPZ-plaatsen Aantal VIBM 

2016, Q4 452 539 

2017, Q1 459 502 

2017, Q2 459 462 

 
Ter illustratie: de bewegingsmelder is in september 2017 190 keer ingezet, de verpleegdeken wordt 
niet ingezet.  
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Zorgalarmering 

Veiligheid betekent ook alarm kunnen maken als er iets niet goed is en een snelle reactie op een 
alarm. Eind 2017 hebben we onze gezamenlijke visie op zorgalarmering verkend: goed uitgerust zijn. 

Dat betekent het vervangen van oude systemen en voor de intensieve zorg willen we meer 
persoonlijke (op maat) alarmering zoals camera’s, bewegingssensoren, rookmelder, videofoon en hals 
alarm. 
 

Veilig en hygiënisch werken  
In 2017 is extra aandacht uitgegaan naar veilig werken en hygiëne. Door het auditspel ‘Wie is de mol?’ 
wat op een aantal locaties heeft plaatsgevonden, heeft het kwaliteitsonderwerp nadrukkelijk op de 
agenda van de teams gestaan. We zijn ons meer bewust geworden van de spelregels. In 2018  is dit 
een aandachtspunt: het blijven monitoren en elkaar aanspreken over de uitvoering van onze 
afspraken.  
 

Kwaliteitsindicatoren: veiligheid 
Vitalis levert ook jaarlijks de set gegevens aan over de kwaliteitsindicatoren. Vermelding van deze 
gegevens inclusief een analyse over de ontwikkeling vindt plaats op onze website in 2018. 
 
 

 

Hoofdstuk 4 Leren en verbeteren van kwaliteit  
 

 
 
Wat we hebben 
 

Vitale teams 
Bij Vitalis werken we met ongeveer 100 teams. Teams die goed zijn, teams die beter zijn en onze 
beste teams. We hebben een dashboard ontwikkeld zodat teams zelf de kwaliteit van hun uitvoering 
inzichtelijk hebben, alles gericht op de driehoek: 1) cliënten, 2) medewerkers en 3) organisatie.  
Aan de hand van eigen verbeterplannen per team en de audits op kwaliteitsonderwerpen rapporteert 
het team drie keer per jaar over hoe het gaat. 
Daarnaast hebben we enkele methodieken voor de cyclus werken aan kwaliteit: 

 aandachtsvelders en commissies 
 trainingen en online leren 
 lerend netwerk 
 

Aandachtsvelders en commissies 
In onze organisatie werken we met een eigen kwaliteitssysteem. Leren en verbeteren staat centraal, 
door middel van eigen regie en dichtbij de bron. We hebben gemerkt dat grote kwaliteitscommissies 

niet voldoende effectief en efficiënt werken. Medewerkers moeten zelf weer eigenaar worden van 
kwaliteitsonderwerpen en elkaar opzoeken. We hebben aandachtsvelders en commissie bij Vitalis, die 
samen werken aan kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze zijn structureel en richten zich op één 
kwaliteitsonderwerp. Teams en locaties bepalen zelf welke kwaliteitsonderwerpen passen bij de 
doelgroep cliënten van dat team. We hebben op de volgende kwaliteitsonderwerpen aandachtsvelders: 
cliëntdossier/zorgplan, medicatie, MIC, hygiëne, handelingsregister, ergocoach/fysieke belasting, 

BOPZ en wondzorg (wisselend en afhankelijk van het woonzorgconcept). 
 
De aandachtsvelders: 

 voelen zich eigenaar van het onderwerp,  
 communiceren in het team over de ontwikkeling van het kwaliteitsonderwerp,  
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 leggen verbeteringen voor,  

 rapporteren aan managers,  
 staan in contact met de commissie  

 en voeren audits uit.  
 
De commissies zijn op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving, innovatie, 
scholing, best pratices) en de ontwikkelingen binnen Vitalis door gesprekken met de aandachtvelders. 

Simpel door contact te hebben en informatie met elkaar te delen, groeit de kennis en ervaring van 
ieder team.  
De aandachstvelders en commissies zijn nagenoeg ingevuld. Voor 2018 is het van belang dat we gaan 
doen wat we hebben afgesproken en ze optimaal ondersteunen.  

 
Klassikale trainingen en online leren 
Het afgelopen jaar zijn er weer veel medewerkers geschoold. De aantallen en de top vijf laten de 

relatie zien met de kwaliteitsthema’s die spelen: 
Klassikale trainingen: 

 7179 inschrijvingen 
 Top vijf: vaardigheidsexamen medicatie, BHV-herhaling, vaardigheidsexamen uitscheiding, 

fysieke belasting voor de zorg en vaardigheidsexamens wondzorg, decubituspreventie en 

zwachtelen. 
 

Online leren: 
 16.666 online leer interventies  
 Meest bekeken per rubriek: zelfredzaamheid, werken met OMOHA systeem, omgaan met 

slikproblemen, basisinformatie dementie, bloedsuiker prikken en insuline injecteren. 
 
Daarnaast richten we incidenteel taskforces in, als we geconfronteerd worden met signalen waarmee 

we direct wat willen. Deze zijn tijdelijk met een directeur als voorzitter. In 2017 zijn de taskforces 
cliëntdossier, BOPZ/VBM, MIC en Klachten opgericht.  
 
Lerend netwerk 
Vitalis maakt onderdeel van het lerend netwerk ‘Klavertje Vier’ te weten: 

 Valkenhof, Valkenswaard (www.valkenhof.com) 
 St. Annaklooster, Eindhoven (www.sintannaklooster.nl) 

 St. Joriszorg, Oirschot (www.joriszorg.nl) 

De vier organisaties zijn onderdeel van de metropool regio Eindhoven en omgeving. 
Het lerend netwerk begeeft zich op drie niveaus: 

 Medewerkers: accent op werkbezoeken, uitwisseling van best practices in de praktijk  
 Adviseurs gericht op kwaliteit, beleid en veiligheid: accent op consultatie en benchmark 
 Bestuurders: accent op intervisie  

Op alle niveaus worden verbindingen gelegd, tussen de vier organisaties en ook vanuit de organisatie 

naar een ander niveau. In 2017 heeft de inhoud van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
hoofdzakelijk op de agenda gestaan en heeft de eerste uitwisseling plaatsgevonden tussen de 
organisaties. Zo functioneert de adviseur Kwaliteit van St. Annaklooster als onafhankelijk voorzitter 
van een Prisma team bij Vitalis en hebben we elkaars Kwaliteitsplannen besproken. 
In 2018 gaan we gerichter inzetten op halen en brengen bij elkaar aan de hand van ‘roefelmomenten’: 
gericht aan de hand van een kwaliteitsonderwerp bij elkaar op bezoek. We maken helder wat we 

geleerd hebben. 
 
 
Wat we zien en willen 

 
Nieuwsgierigheid 
Medewerkers in de zorg gaan niet zo snel uit zichzelf op bezoek bij anderen. We zijn druk met onze 

eigen zorg- en dienstverlening. Toch levert een kijkje bij de buren vaak veel op. In 2018 willen we de 
nieuwsgierigheid laten toenemen om vaker buiten je team andere op te zoeken. We stimuleren dit 
actief.  
 
Anders leren en organiseren 
De Vitalis Leer Omgeving is het resultaat van ruim acht jaar investeren in opleidingen voor en door 
mensen. Iets om te koesteren. Toch zien we, mede vanuit de ontwikkeling van Vitale teams, dat we 

het anders moeten gaan organiseren op inhoud. Van taakgericht naar bewuste afweging, van minder 
opgelegd wat standaard is naar opbouwen vanuit de teams, maatwerk en specialisaties. We zetten in 
op:  

 verbinden: samenwerking tussen verschillende disciplines, 
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 inspireren: buiten de klaslokalen en dwars door de organisatieonderdelen heen, 

 inspireren: anders denken en doen. 
 

Klachten, incidenten en calamiteiten 
We registeren bij Vitalis een groot aantal meldingen voor en van medewerkers en cliënten. Afgelopen 
jaar zijn we onszelf bewust geworden dat we kwaliteitscyclus niet altijd volledig goed volbrengen, 
zoals het analyseren tot de kern van de echte oorzaak, verbanden aanbrengen en het blijven 

monitoren (opvolgen) tot er daadwerkelijk resultaat is geboekt. Dat is jammer, want we laten leer- 
en verbeterpunten liggen. 
We hebben daarom een concreet aantal acties in gang gezet: 

 Oprichting centrale MIC-commissie: breder kennis en ervaring delen buiten teams en locaties. 
 Vervanging van het MIC-MIM systeem: gebruiksvriendelijker en betere tools om oorzaken te 

achterhalen en de opvolging van meldingen verbeteren. 
 Aansluiting regionale onafhankelijke Klachtencommissie, aanscherping van het 

klachtenregeling conform de WKKGZ en de invulling van de klachtenfunctionarissen bij Vitalis. 
 Bewustwording van de ontwikkeling van klachten, incidenten en calamiteiten (stoplichtscore). 
 Uitvoeren van Prisma-analyses door een onafhankelijk team als er sprake is van ernstige 

gevolgschade/ dodelijk ongeval. 
 

Vitale teams, de beste teams 
Onze ambitie is helder: behoren tot de top-10 van beste zorginstellingen voor ouderen van Nederland. 

Dat betekent dat we inzetten op een groei naar de beste Vitale teams. 
 
Blijven leren en verbeteren 
Dit document bevat de ambitie en richting voor 2018. We blijven dit plan actualiseren: we stellen bij 
en vullen aan naar aanleiding van de trimesterrapportages, adviezen van interne en externe 
stakeholders en nieuwe inzichten. Tevens verantwoorden we ons ook gedurende het jaar, over zowel 

de harde cijfermatige als de zachte, beschrijvende resultaten. 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Leiderschap, governance en management 
 

 
 
Wat we hebben 
 

Terug naar de bedoeling in de besturing van de organisatie  
Met de keuze in 2016 voor wijziging van de organisatiestructuur is een belangrijke slag gemaakt om 
meer focus aan te brengen en bezig te zijn met de echte bedoeling van de organisatie Vitalis: het 
verlenen van goede zorg aan ouderen en het in balans brengen in de leef- en systeemwereld. 

We zien dit steeds meer terug in de manier van besturen: goede zorg, toewijding en 
kwaliteitsbewustzijn wordt dan directer opgemerkt. Dit is een betrouwbaardere graadmeter dan welke 
audit dan ook. We vertrouwen meer op wat we kunnen ‘merken’ dan op wat door anderen voor 
leidinggevenden, bestuur en toezichthouders wordt ‘gemeten’. We staan meer in verbinding met de 
werkvloer: we ruiken, zien, luisteren en voelen wat daar leeft en speelt.  
 
De bestuurder verwelkomt iedere nieuwe medewerker en vertelt over de besturingsfilosofie van Vitale 

teams en bezoekt tweewekelijks teams. Over haar ontmoetingen en ervaringen schrijft ze een blog. 
De managers en directeuren werken op gezette tijden mee in de zorg. 
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Tot slot hebben we eind 2017 ook onze juridische structuur is versmald. In plaats van diverse 

stichtingen is er een stichting Vitalis WoonZorg Groep, waar alle activiteiten en medewerkers 
onderdeel van uit maken. Met deze fusie zijn tevens de statuten geactualiseerd. Deze voldoen volledig 

aan de geldende versie van de Zorgbrede Governancecode (2017).  
 
Inspraak en afstemming 
De relatie met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad is goed. De medezeggenschapsorganen 

hebben zich gelijktijdig met de organisatie ontwikkeld. Zo participeren zij actief in de werving- en 
selectieprocedure van nieuwe bestuurders en toezichthouders, werkt de Ondernemingsraad met 
klankbordgroepen op specifieke thema’s en hebben leden van de Centrale Cliëntenraad deelgenomen 
in het project voor de keuze van een nieuwe leverancier voeding en wasserij. Ook in deze overleggen 
stellen we onszelf steeds de vraag: wat is de bedoeling?  

 
Wat we zien en willen 
 
Vitale teams: goed, beter, best. 

De periode naar Vitale teams ging gepaard met een reorganisatie: er is een laag uitgesneden binnen 
alle bedrijfsonderdelen. Vooral de laag bij de bedrijfsondersteuning heeft het zwaar gehad. Voor Vitale 
teams is het juist van belang dat er een goed georganiseerde en simpele bedrijfsondersteuning is. We 
hebben geconstateerd dat het proces van Vitale teams wat stagneerde omdat we veel vacatures 
hadden. Gezamenlijk hebben we geconcludeerd aan het begin van 2017 dat het Rijnlands denken, 
waarbij eigenaarschap naar de teams en het proces ‘terug naar de bedoeling’ zich nog in een 
beginstadium bevindt. We moeten met elkaar ‘de bedoeling’ blijven laden. Sessies met Jaap Peeters 

en Jaap van der Meij hebben daaraan bijgedragen.  
 
Voor de zomervakantie hebben we een organisatiescan laten doen. Waar staan we nu echt? De 
belangrijkste conclusie is dat het proces naar Vitale teams nog steeds wordt omarmd. Men wil het 
doorzetten. Maar we hebben ook geconstateerd dat we nog meer moeten doorpakken in de betekenis 
van alle dag. Vandaar dat we samen, met hulp van buiten, een vijfmaanden lang intensief traject met 

elkaar zijn aangegaan. Een traject waarbij we dwars door de organisatie gaan en twee belangrijke 
hoofdvragen opnieuw beantwoorden: 

1. Wat is een Vitaal team? 
2. Wanneer doet een Vitaal team het goed? 

 
We starten met de herijking van de visie en het benoemen van onze belangrijkste waarden op het 
niveau van de directie en de consequenties hiervan voor onze organisatie. Daarna gaan we zo snel 
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mogelijk naar de hoe-vraag in de teams. Welke bouwstenen missen we nog (omvang teams, coaching, 

dashboards, rolverdelingen)? 
 

Concreet willen we door onze besturingsfilosofie ‘terug naar de bedoeling’ dat de professional weer 
aan het roer staat en resultaat boeken in het aantal betere en beste Vitale teams.  
 
 

 

Hoofdstuk  6 Personeelssamenstelling 
 
 

 
 
Vitalis heeft circa 100 zorgteams van verschillende omvang en met een grote verscheidenheid aan 

doelgroepen. Afhankelijk van deze twee factoren, omvang en doelgroep, wordt jaarlijks de zorginzet 
normatief vastgesteld. Vitalis presteert qua omvang overhead, huisvestingskosten en materiele kosten 
op gemiddelde van de landelijke benchmark. We hebben begin 2017 een representatieve steekproef 
gedaan. Algemeen beeld is dat we kunnen voldoen aan de primaire zorgvraag, maar dat we meer 
verpleegkundigen willen omdat de zorg complex is en we meer toezicht en activiteiten voor onze 
psychogeriatrische cliënten willen. Daarop stuurt de organisatie. 
 

Wat we hebben  
 
Kwantiteit en kwaliteitsslag 
De zorg wordt steeds complexer en intensiever. De gemiddelde leeftijd van onze cliënten stijgt en de 
hogere ZorgZwaartepakketten (ZZP’s) nemen toe. Dit vraagt een kwantiteit- en kwaliteitsslag van de 
personeelssamenstelling. 
We merken een krapte op de arbeidsmarkt van verzorgende, verpleegkundige en Specialist 

Oudergeneeskunde. Dat betekent aandacht voor en het behoud van medewerkers. We zoeken en 
zetten creatieve en flexibele oplossingen in. Alles om ervoor te zorgen dat de teams de juiste en 
stabiele samenstelling gaan krijgen en de formatie op orde blijft.  
 
Vrijwilligers 
Diverse activiteiten, van het serveren van een drankje of maaltijd, de reparatie van rolstoelen tot het 

begeleiden naar een therapie worden mogelijk gemaakt door onze ruim 1.200 vrijwilligers. Zij zijn de 
smeerolie en blijven ons trouw. Vrijwilligers worden begeleid en opgevangen door onze coördinatoren 
en de contactpersonen op de afdeling. Zij vormen de verbinding en zorgen voor afstemming met de 

Vitale teams. In 2018 voeren we weer ons vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uit. Waardering, 
begeleiding en behoeften zijn onderwerpen van het onderzoek. 
 
 

Wat we zien en willen  
 
Per team een duidelijke kwaliteit en kwantitatieve mix op basis van behoefte van de doelgroep. 
We investeren in meer personeel: 

 meer deskundigheid voor de primaire zorg, met name bij de intensieve zorgmomenten, 
 het welzijn, extra ruimte voor dagverzorging en welzijnsactiviteiten, 
 en het toezicht in de huiskamer te (blijven) borgen.  

Dit doen we door het aantrekken van verzorgend en verpleegkundig personeel, en teams te laten 
omringen door anderen. Denk aan horeca medewerkers, studenten en vrijwilligers. Uiteraard 
ingewerkt en begeleid door onze Vitale teams. 
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Met behulp van begrote cijfers en realisatie van formaties per teams, locaties en verdeling over 
functies (2017-2018) maken we aantoonbaar dat we ook daadwerkelijk de financiële gelden inzetten 

voor bijvoorbeeld het aannemen van senior verpleegkundige en extra inzet op de kleinschalig 
groepswonen bij Wijkzorg. 
 
 

 

Hoofdstuk 7 Hulpbronnen 
 

 
 
Wat we hebben 
 

WoonincPlusVitalis 
Met ons gezamenlijk Klantencentrum organiseert Wooninc. met Vitalis samen één aanspreekpunt voor 
alle vragen over wonen, zorg en welzijn in Eindhoven en omgeving. Het is het punt waar informatie, 
kennis, vraag en aanbod voor ouderen in Eindhoven samen komt. We bedienen alle wijken in 
Eindhoven en werken nauw samen met partners zoals de gemeente Eindhoven (WIJ-Eindhoven) om 
steeds de ouderen goed en deskundig te bedienen, te adviseren en te begeleiden. 
 

Draadloos netwerk, overal 
In 2017 hebben we ook flink geïnvesteerd in overal draadloos netwerk. Voor onze cliënten, bezoekers 
en medewerkers en vrijwilligers. Een service die in een digitaal tijdperk niet kan ontbreken en goed 
moet zijn.  
 
Wat we zien en willen 
 

Van project naar een going concern proces  
Door de overgang naar enkele nieuwe bronsystemen hebben we onze bedrijfsprocessen opnieuw 
beoordeeld. In 2018 ligt de focus op optimalisatie van deze processen in de reguliere organisatie en 
maximale ondersteuning en verbinding met de teams. We willen zien dat er proactief verbinding wordt 
gemaakt tussen Vitale teams en de ondersteuning.  
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Hoofdstuk 8 Gebruik van informatie  
 

 
 

Wat we hebben, zien en willen 
Vitalis maakt gebruik van twee manieren van de tevredenheid van cliënten onderzoeken: 

 de NPS-score middels de uitkomsten op Zorgkaart.nl, al dan niet met behulp van 

onafhankelijke interviewers 
 het meten van de cliënttevredenheid kort en cyclisch middels een (dynamische) vragenlijst 

bij de bron. De uitkomsten worden verwerkt op cliëntniveau in ONS. Antwoorden worden 
individueel en cliëntoverstijgend ingezet om gerichte verbeteracties in te zetten. Deze 
vragenlijst heeft het cliënttevredenheidsonderzoek gebaseerd op de landelijke CQ vervangen. 
Deze methodiek sluit beter aan bij de besturingsfilosofie ‘terug naar de bedoeling’: dichtbij, 

het kennen van je cliënt en vanuit zelfsturing direct verbeteracties doorvoeren.  
 Per Vitaal team kijken we gericht naar de verbeteringen. 

 
We willen onze scores op ZorgkaartNederland intra- als extramuraal ten opzichte van 2017 
verbeteren. De scores (peildatum: november 2017) zijn als volgt: 
 

 
 
 
In het najaar van 2017 is een start gemaakt met het sturen op waarderen binnen één van de drie 
sectoren: thuiszorg, verpleeghuiszorg, revalidatiezorg. Onze communicatie (flyer) is hier op 

aangepast. Ook dat moeten we terug gaan zien vanaf 2018. 


