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Viattence werkt vanuit een mensvisie en organisatievisie aan een waardevol leven voor de ouderen in 
het dorp. Wie Viattence kent, weet: we spreken veelal over de mens zien. De mensvisie beschrijft op 
welke manier we dat doen. De organisatievisie brengt tot uitdrukking op welke manier we omgaan 
met medewerkers en vrijwilligers, maar ook welke rol Viattence inneemt als samenwerkings- of 
scholingspartner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onderstaande afbeelding wordt de meerjarenvisie VIA25 beknopt weergegeven. 
 

 
 

 



 
 

 

Zoals u hierboven heeft gelezen, is het herijken van de ontwikkellijnen een essentieel onderdeel van 

de meerjarenvisie VIA25. We zetten de vijf ontwikkellijnen hieronder uiteen.  

 

Onderstaande ontwikkellijnen geven richting aan ons toekomstbeeld. Om hier goed invulling aan te 
kunnen geven, dient Viattence het primaire en secundaire werk hierop in te richten. De basis op orde 
wil zeggen dat de gehele organisatie optimaal functioneert om onze cliënten, bewoners, medewerkers 
en vrijwilligers op een zo goed mogelijke wijze van dienst te kunnen zijn. 
 
 

De uitdaging is om de leefwereld en de systeemwereld zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, 
zodat wensen en behoeften zoveel mogelijk gerealiseerd kunnen worden en aansluiten op de 
levensstijl, wat kwaliteit van leven zo groot mogelijk laat zijn! Om dat waardevol leven en die 
waardevolle dag mogelijk te maken, is het van belang ons steeds bewust te zijn van waarom we dat 
doen. 
 
 

medewerkers te binden en te blijven boeien. Door de maatschappelijke opgave zal de inhoud van 
werken aan verandering onderhevig zijn, waarbij technologie en E-Health een belangrijke rol spelen. 
Het lerend werken en continu verbeteren is als vanzelfsprekend. 
 
 

Viattence is gespecialiseerd in dementiezorg. Hiermee wil Viattence zich positioneren in de dorpen, de 
keten en samenwerkingspartners op gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Viattence werkt vanuit een 
multidisciplinaire aanpak, bij de cliënt thuis of in een van onze verpleeghuizen.  
 
 

De cliënt of bewoner leidt zoveel als mogelijk het leven zoals hij daar invulling aan geeft waarbij 
mantelzorgers, zijn naasten en vrijwilligers (informele zorg) hem bijstaan. De professionele zorg 
(formele zorg) voegt daaraan toe. Dit geldt zowel voor de thuiswonende cliënt als voor de bewoner in 
een van onze verpleeghuizen. Viattence zet in op een proactieve 
driehoeksverhouding, waarbij Viattence het informele netwerk 
kan ondersteunen op het gebied van inzetbaarheid en 
vakdeskundigheid, maar ook  vanuit de keten.  
 

 
 



 
 

Bij het schrijven van het kwaliteitsplan is ervoor gekozen de ontwikkellijnen als basis te nemen van het 

werken aan kwaliteit. Deze ontwikkellijnen zijn vervolgens vertaald naar de kaderbrief ‘Waardevol 

leven, lerend werken’. Op basis van de indeling van de kaderbrief is onderstaand hoofdstuk 

opgebouwd. In bijlage 1 wordt ter ondersteuning de link gelegd met het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg en bijlage 2 is informatie toegevoegd over de doelgroep van Viattence. 

 

Een van de ontwikkellijnen is ‘De basis op orde’. De andere ontwikkellijnen hebben dit fundament 
nodig om tot een goed resultaat te komen. Het betekent echter niet dat de 4 overige ontwikkellijnen 
wachten tot die basis op orde is. Immers: in een veranderende omgeving is het noodzakelijk dat we 
steeds gebruik maken van de laatste stand van zaken op het gebied van kennis en technologie. Kortom: 
dat we dus een adaptieve organisatie zijn.  
 
Het primaire proces en de bedrijfsvoering passen de kaders optimaal toe, dit alles vanuit de klantreis 
en de medewerkersreis. In de tweede helft van 2021 volgt er bijvoorbeeld een plan over de vertaling 
van de meerjarenvisie naar het primaire proces. Een vergelijkbaar plan zal ook volgen voor de 
bedrijfsvoering, denk bijvoorbeeld aan procesoptimalisatie in de ondersteunende processen zoals HR, 
Leren & Ontwikkelen en ICT. Dit alles om medewerkers beter te ondersteunen in de uitvoering van 
hun werk. 
 

Viattence stelt een waardevol leven voor de bewoners en cliënten centraal. Wat het leven of een dag 
waardevol maakt, is voor iedere bewoner of cliënt verschillend. Echter, een combinatie van onder 
andere ondersteuning, begeleiding, welbevinden, participatie en (para)medische en (verpleegkundige) 
zorg staan hierbij in elk geval centraal. De cliënt of bewoner wordt gekend in zijn wensen, behoeften, 
mogelijkheden en kwetsbaarheid. Deze worden, samen met vastgestelde zorgdoelen, opgenomen in 
het zorgleefplan van de bewoner: Mijn Leefplan.  
 
Hierbij kan gedacht worden aan wat de bewoner belangrijk 
vindt op het gebied van eten en drinken, zingeving, 
betekenisvolle daginvulling en familieparticipatie. Mijn 
Leefplan wordt voortdurend aangepast aan 
(veranderende) wensen en behoeften van de 
bewoner/cliënt. Zorgmedewerkers leren de bewoner 
kennen in nauwe samenwerking met de bewoner zelf, de 
naasten én door middel van een zo optimaal mogelijke 
multidisciplinaire samenwerking. Hierbij zijn Positieve 
Gezondheid en shared-decision-making de basis. Dit houdt 



 
 
in dat de bewoner/cliënt en de naasten in samenwerking met de zorgprofessionals keuzes maken op 
het gebied van medische zorg en welzijn.  
 
In het kader van innoveren en versterken van kwaliteit van zorg en leven voor bewoners wordt er 
lerend gewerkt. De voortdurende verandering in de zorg- en ondersteuningsvraag van bewoners, maar 
ook wensen en verwachtingen vanuit de maatschappij vraagt om een cultuur van continu leren en 
verbeteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De steeds krapper wordende arbeidsmarkt en vergrijzing en ontgroening van onze eigen medewerkers, 
maakt het tot een uitdaging om de juiste medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te 
werven. Daarbij zien we dat de zorg voor bewoners toeneemt qua complexiteit en zwaarte, waarvoor 
specifieke kennis en vaardigheden van medewerkers nodig zijn. Viattence werkt toe naar een situatie 
waarin medewerkers zoveel mogelijk verantwoordelijkheden en regelruimte hebben. Herijking van de 
regelruimte en kaders voor (zelf)organisatie is daarvoor nodig. Hier wordt aan gewerkt vanuit de 
meerjarenstrategie en daaruit voortvloeiende kaderbrief, jaarplan en opleidingsplan 2022. De 
medewerker wordt gevoed om zijn rol en functie te kunnen uitvoeren in kennis, vaardigheden en 
attitude. Het lerend werken is hiervan de basis en vormt de start van de kwaliteitscyclus. Van hieruit 
werken we toe naar persoonlijk en professioneel leiderschap.  

 



 
 

Het lerend werken is onderdeel van zelforganiserende teams, 
persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en 
organisatieontwikkeling. Wat er nodig is om de teams hiervoor uit te 
rusten, wordt het komende jaar vormgegeven. Viattence wil dit doen 
vanuit de visie op werken vanuit vertrouwen en wederkerigheid. 
Tijdens het werken kunnen er soms dingen mis gaan. Het terugdringen 
van MIC- en MIM- meldingen is dan ook niet het primaire doel, maar 
juist de openheid en veiligheid om meldingen te doen om ervan te leren 
door te evalueren, reflecteren en werkwijzen aan te passen. Door dit 
proces steeds te herhalen ontstaat er een cultuur van continu en 
systematisch verbeteren. Medio 2021 staan we nog aan het begin van 
dit proces en zijn de visie en strategische doelen hiervoor beschreven.  
  
 
 

 
Digitalisering neemt een belangrijke plaats in, binnen de ontwikkeling van Viattence. Dit is nodig omdat 
er een groeiende noodzaak is voor (zorg)technologie die aansluit op de vraag van de bewoner en een 
verbetering kan brengen in zijn leefplezier en het werkplezier van medewerkers. Voorbeelden hiervan 
zijn het cliëntportaal voor bewoners, het nieuw in ontwikkeling zijnde sociaal portaal voor 
medewerkers en de inzet van domotica. Ook kan er gedacht worden aan zorgtechnologie op het gebied 
van zorg op afstand, valpreventie en incontinentiezorg. Het is daarom belangrijk dat medewerkers ook 
digitaal vaardig zijn en zij krijgen hierbij ondersteuning vanuit het lerend werken en de E-nurses. Zie in 
bijlage 4 de visie op digitalisering.  
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Viattence staat voor waardevolle en betekenisvolle zorg verlenen. Daarom willen we investeren in 
onze (kennis)netwerken en samenwerkingen in de regio. Om dat te verwezenlijken, hebben we 
mensen en (financiële) middelen nodig. Onderstaande netwerkanalyse geeft aan welke partijen van 
groot belang zijn voor Viattence en welke veel invloed uitoefenen in relatie tot onze missie.  

 

Het samenwerken in netwerken draagt bij aan zorginhoudelijke optimalisaties. Wij zien dit als een 
gemeenschappelijke opgave voor VVT aanbieders, gemeenten en (para-) medici in de eerste lijn. Ook 
kennis van bijvoorbeeld specifieke doelgroepen, technologie en E-health worden steeds belangrijker, 
waarmee het belang van lerend werken en samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties en 
het onderwijs duidelijk naar voren komt. De komende jaren gaan we de samenwerking met deze 
partijen intensiveren, dit geldt ook voor de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. 
 

Vanuit onze netwerkanalyse hebben we gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor 
samenwerkingen in het dorp en in de regio. Daarin onderscheiden we een drietal hoofdthema’s, te 
weten: ‘samenwerken met andere zorg- en welzijnsorganisatie’, ‘focus leggen op onze kracht van het 
bieden van multidisciplinaire (thuis-)zorg’ en ‘Viattence positioneren vanuit haar expertise’.  ieronder 
 etten wij de e drie thema’s verder uiteen: 
 

 

• Dienstverlening 

• Samen opleiden    

• Gezamenlijke inzet personeel   

• Informatie voorziening delen (ICT)   

• Expertise delen   

• Stage lopen binnen andere organisaties – kennis verrijken    



 
 

• Preventieve zorg   

• Multidisciplinaire zorg, met zorgaanbieders in de regio 

• Regiovisies VVT-organisaties: Zwolle, Apeldoorn en Veluwe   

• Lerend netwerk met collega-organisaties 

• Netwerk dementie en netwerk palliatieve Noord-Oost-Veluwe 

• Vanaf medio 2021 is Viattence aangesloten bij het Zorgkantoor Zwolle 

• Participeren in de Technologie & Zorg Academie in Zwolle 

 

  

• Samenwerking in de driehoek tussen (VVT-)zorgaanbieders, gemeenten en eerstelijns 

(para)medici.   

• Daarvoor zijn technische leveranciers en ICT leveranciers nodig als partners, omtrent 

communicatie, informatie uitwisseling et cetera 

• We gaan ons lerend netwerk in het licht van VIA25 herijken. Er is veel expertise binnen de 

organisatie aanwezig die het waard is om gedeeld te worden binnen en buiten Viattence!   

• We ontwikkelen ons tot een lerende organisatie, waarbij we zelf-oplossend vermogen van 

medewerkers stimuleren.  

• Aandacht voor wooncomfort: directe leefomgeving 

• We hebben veel expertise rondom dementie. We zijn aangesloten bij het Netwerk dementie en 

netwerk palliatieve Noord-Oost-Veluwe 

• Adviesrol richting gemeenten omtrent ketenzorg voor ouderen 

• Pro- actief zijn om onze expertise aan te bieden in de keten 

• Bereikbaarheid en beschikbaarheid voor keten- en samenwerkingspartners 

•  onsulting in de thuissituatie   OG’s, paramedici, casemanagement dementie, palliatieve zorg) 

• Multidisciplinaire aanpak – hierdoor bieden wij iets e tra’s, we werken namelijk preventief en 

voorkomen (extra) zorgkosten 

• Goed wonen bij Viattence: toekomstbestendig vastgoed is belangrijk. In 2021 wordt een 

kwalitatieve en kwantitatieve analyse gedaan, gericht op het huidige vastgoed en een strategisch 

vastgoedplan wordt ontwikkeld. 

• Vastgoed wordt in 2022 verder doorontwikkeld, waarbij verschillende woon-/zorgconcepten 

worden uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is wonen met een plus, zoals is toegelicht in de 

meerjarenvisie VIA25. 

 

Met de ontwikkeling naar 'regie bij de bewoner' is het een 
vanzelfsprekendheid dat de samenwerking tussen bewoner, 
naaste en professional anders vorm krijgt. De professionele 
zorg is geen vervanging van de zorg en ondersteuning door 
naasten, maar een aanvulling daarop. Er is in deze driehoek 
veel meer sprake van een (gelijkwaardige) samenwerking, 
ieder vanuit zijn eigen rol. Hierbij is er aandacht voor de vaak 
zware taak van mantelzorgers in de periode die vooraf is 



 
 
gegaan aan de verhuizing naar Viattence, waardoor zij soms (tijdelijk) minder belast kunnen worden. 
Zij blijven echter altijd, naast de bewoner, de belangrijkste gesprekspartner van de zorgprofessionals.  
 
Het bespreken van wat naasten en zorgprofessionals van elkaar (kunnen en mogen) verwachten, welke 
beperkingen hieraan zijn en wat zij voor elkaar kunnen betekenen, is een belangrijke voorwaarde. We 
werken ernaar toe dat het werken in de driehoek door alle geledingen van Viattence wordt 
ondersteund en wordt toegepast in de klantreis en de medewerkersreis. 

 
 

 
 

De visie op kwaliteit van zorg bij Viattence is dat er samen met de familie en het sociale netwerk voor 
wordt gezorgd dat de bewoner zoveel als mogelijk het leven kan voortzetten, zoals hij of zij dat wenst 
of dat er oplossingen worden gezocht om welbevinden zo optimaal mogelijk te maken. De relatie 
tussen de cliënt, de naasten en de zorgprofessional staat centraal. De bewoner met zijn of haar 
levensverhaal is het vertrekpunt. Het werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg is een 
voortdurend proces, waar door alle medewerkers van Viattence actief aan gewerkt moet worden. De 
nadruk wordt gelegd op het continu leren als basis voor kwaliteitsverbetering. Dit geldt zowel voor 
zorg thuis als zorg binnen onze woonzorglocaties.  

 

 

Bron: Waardigheid en Trots 



 
 

Viattence is een organisatie in ontwikkeling. Dit vraagt om medewerkers die willen en kunnen bouwen 
aan een toekomstbestendige organisatie. Door lerend werken als uitgangspunt te nemen, is er sprake 
van continu verbeteren. We dagen onze medewerkers uit om zelf tot oplossingen te komen en bieden 
hen een veilige en vertrouwde omgeving waar we mogen leren. Met elkaar én van elkaar: we leren 
van elkaar en stellen elkaar vragen. We nemen de tijd om te reflecteren op ons eigen handelen. 

In de interactie tussen zorgvrager en zorgverlener wordt de kwaliteit gemaakt. Wat heeft de 
zorgverlener nodig om goed gehoor en invulling te kunnen geven aan deze zorgvraag? Dit is waar 
lerend werken start. Viattence faciliteert de professional om vakkundig te kunnen zijn én blijven. 

 

• Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt vanuit lerend werken 
komend jaar geëvalueerd, en verder doorontwikkeld. 

• Het integreren van de Wet zorg en dwang in de zorgprocessen 

• Het eenduidig toepassen en evalueren van methodisch handelen 

 

 

 

 



 
 

Om inzicht te krijgen in kwaliteit registreert Viattence verschillende soorten kwaliteitsinformatie. De 
kwaliteitsinformatie wordt gehaald uit Mijn Leefplan. Op het moment van schrijven van dit 
kwaliteitsplan is niet bekend welke drie kwaliteitsindicatoren basisveiligheid voor 2022 worden 
vastgesteld. Daarnaast wordt dan bepaald welke (minimaal) twee indicatoren Viattence hieraan 
toevoegt.  

  



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Voor alle locaties geldt dat het accent ligt op het lerend samenwerken en specifiek op continu 
verbeteren.  De verbeterborden worden ingezet op de woongroepen om cyclisch met elkaar te leren, 
tevens worden hiermee knelpunten binnen de woongroep adequaat opgepakt en uitgevoerd. 
Volgende doelstelling is dat bewoner adequate zorg en behandeling krijgt met accent op proactief 
handelen (middels MDO, artsenvisite met SBAR en bewonersbespreking). Verder zal er meer 
afstemming plaatsvinden en samengewerkt gaan worden tussen de locaties, dagbesteding en 
thuiszorg. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde visie en er worden mogelijkheden gezocht om de zorg- en 
dienstverlening in het dorp te versterken. 
 

Op  is er een leerwerkgroep actief. Doelstelling is om de samenwerking tussen de 

diverse betrokkenen te verstevigen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de leer-en 

werkresultaten. Dit om het concept ook naar andere locaties toe te brengen en eventueel uit te 

breiden met andere opleidingen (zo mogelijk niveau 4 of MMZ-opleiding). Hiervoor is een 

projectsamenwerking gestart met de ROC's Deltion en Landstede en de zorginstelling WZU Veluwe. 

Doelstelling hierbij is om het werkplekleren nog verder te professionaliseren. Verder zal ook de 

kwaliteit van zorg aandacht krijgen. Medewerkers worden ondersteund om in een leerwerkgroep de 

kwaliteit te monitoren.  

Op  vragen de bewoners met gedragsproblematiek de aandacht.  Dit doel wordt ook 

in 2022 als belangrijk speerpunt gezien. Doelstelling is de versterking van de multidisciplinaire 

samenwerking, waarin bewoner adequate ondersteuning en begeleiding krijgt.  

 krijgt te maken met de effecten van de voorbereidingen van de gewenste 

nieuwbouw, wat vraagt om uitwerking van onze visie op wonen, welzijn, zorg en behandeling voor 

(toekomstige) bewoners. Dit zal in nauwe samenwerking met medewerkers en leden van de 

cliëntenraad uitgevoerd gaan worden.  

 
 

 

Wezep heeft drie woonzorglocaties te weten: Veldheem, Turfhorst, 
Weidebeek en voor alle locaties is er een dagbestedingslocatie: De 
Samenhof. Locatiegegevens zijn opgenomen in bijlage 5.  

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
Binnen de beide locaties wordt ervaren dat de complexiteit van de zorgvragen van de bewoners 
toeneemt. Enerzijds is de zorgvraag complexer omdat mensen langer thuis wonen en pas later in het 
ziekteproces bij Viattence komen wonen, anderzijds doordat er een grotere groep bewoners is met 
psychiatrische problemen in combinatie met complexe lichamelijke problematiek en/of dementie. Dit 
wordt door de zorgverleners vooral ervaren in een toename van onbegrepen gedrag. Ook voelen 
zorgverleners zich onvoldoende weerbaar wanneer zij te maken krijgen met een incident en weten zij 
niet altijd hoe te handelen. De doelstellingen zijn: kennis en vaardigheden vergroten in kader van 
omgaan met onbegrepen gedrag. 

 
Doordat mensen pas later in hun proces van lichamelijke en/of cognitieve achteruitgang bij ons komen 
wonen, is het leren kennen van het levensverhaal van de bewoner van groot belang bij het goed 
kunnen afstemmen van de zorg en de manier waarop iemand de zorg en ondersteuning als prettig 
ervaart. Een goede samenwerking met zogenoemde informele zorgverleners (mantelzorgers/andere 
belangrijke personen uit de omgeving van de bewoner/vrijwilligers) is daarvoor een belangrijke basis. 
Deze samenwerking wordt echter regelmatig als complex ervaren. Wat mantelzorgers en 
zorgverleners 'goede zorg' vinden voor de bewoner ligt niet altijd op een lijn en zorgverleners ervaren 
weerstand in deze samenwerking. Ook wordt aangegeven dat mantelzorgers 'mondiger' worden en 
voelen de betrokken zorgverleners zich niet altijd voldoende toegerust om hier op de juiste manier 
mee om te gaan.  Doelstelling is het versterken van de samenwerking in de driehoek. 
 
Voor locatie  geldt dat de woonzorgassistenten (niveau 1) een scholing krijgen in 
kader van gastvrijheid, aandacht voor eten en drinken en kennis van de bewoner met dementie. Zij 
zijn veel in de huiskamer aanwezig en krijgen hierdoor ondersteuning bij het vormgeven van de visie 
van Viattence. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Locatie  ziet ook dat zorgvragen voor bewoners veranderen en er vaker sprake is van 

onbegrepen gedrag. Doelstelling is de individuele ondersteuningsvraag goed in beeld hebben 

(levensverhaal) en dat vraagt juiste kennis, op de juiste plek en op het juiste moment. Voor het team 

worden interactieve bejegeningssessies (bewonersbespreking) georganiseerd. Multidisciplinaire 

samenwerking is van belang. Door zorgmedewerkers deel te laten uitmaken van het kernteam wordt 

Heerde heeft twee woonzorglocaties, te weten: Hofje Wendakker, 
Korteslag en voor alle locaties is er een dagbestedingslocatie: De Wissel. 
Locatiegegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 
 

In Epe zijn er twee woonzorglocaties te weten: De Klaarbeek, De Nieuwe 
Antoniehof en voor alle locaties er een dagbestedingslocatie: De Wijerd. 
Locatiegegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 
 



 
 
het proces van continu leren verbeterd. Ook aandacht voor nieuwe medewerkers die de visie een 

aanpak vanaf het begin aangereikt zal krijgen. 

Als tweede speerpunt staat de groei in de samenwerking driehoek bewoner- informele zorg – 

medewerker. De uitbraak van Covid-19 en de hierbij behorende beperkingen in sociaal contact heeft 

er onder andere toe geleid dat de opgebouwde samenwerking in de driehoek onder druk is komen te 

staan. Het opnieuw vormgeven van de samenwerking in de driehoek vraagt om aandacht. Dit krijgt 

vorm in mantelzorgavonden. De contactverzorgende bespreekt met naasten de rol die zij/ hij wil 

aannemen ten aanzien van zorg en welzijn passend bij de bewoner. De afspraken staan genoteerd in 

Mijn Leefplan en worden tweemaal per jaar met naasten geëvalueerd. 

In locatie  wonen vooral bewoners met dementieel syndroom en er is een 
huiskamer voor bewoners met somatische aandoeningen. De aantallen op de wachtlijst (veel 
psychogeriatrie) komen niet altijd overeen de appartementen die leegkomen.  Dit vraagt onderzoek 
om te kijken of de hele De Nieuwe Antoniehof mogelijk voor bewoners met dementie gebruikt kan 
gaan worden.  Dit heeft o.a. gevolgen voor deskundigheid van zorgteam en behandelaren. 
 
Verder wil De Nieuwe Antoniehof aandacht hebben voor continu leren en hiervoor het verbeterbord 
gaan inzetten. De Nieuwe Antoniehof wil ook aandacht geven aan eten en drinken, met name 
slikproblematiek. Wordt er goed gesignaleerd en volgens protocol gehandeld. In kader van 
onbegrepen gedrag en het adequaat handelen hierin sluiten ze aan bij de Klaarbeek. 
 

 
 
 
 

 
 
Het methodisch werken vraagt aandacht in Vaassen. Hiermee wordt bedoeld: de basis op orde 
brengen door te werken volgens plan en/of protocol. Een aantal speerpunten zijn: Mijn leefplan, 
onvrijwillige zorg en medicatieveiligheid. Dit alles met als doel dat bewoner goede en veilige zorg krijgt 
en er een hoge mate van welbevinden is. 
 
Er is een verandering te zien in de zorgvragen van bewoners, zowel op het terrein van de psychiatrie 
als van de ouderdom. Dit is een complexe groep bewoners die een geheel eigen manier van 
ondersteuning vraagt. Dit vraagt kennis en vaardigheden op een breder terrein. Hierin worden 
medewerkers ondersteund door nauwere samenwerking met (externe) deskundigen en scholing. 
 
Ook de samenwerking in de driehoek wordt opgepakt. We hebben aandacht voor het vormgeven van 
informele zorg door verwachtingsmanagement: bij de intake voorzien we mantelzorgers van juiste 
informatie over wat we kunnen bieden. Ook kunnen zorgmedewerkers meer invoelen in de 
belevingswereld van de mantelzorgers. Zonder oordeel kunnen luisteren met oprechte interesse in de 
ander is hierbij van wezenlijk belang. Verder wordt op deze locatie aandacht geschonken aan de 
opvolging van een MIM-melding in het kader van goed werkgeverschap en veilig kunnen werken. 
 
       

Vaassen heeft één woonzorglocatie: De Speulbrink en een 
dagbestedingslocatie De Flank.  Locatiegegevens zijn opgenomen in bijlage 
5. 
 



 
 

Er wordt in alle dorpskernen van Viattence thuiszorg geboden. Dit gebeurt onder verschillende 
financieringsstromen te weten; ZVW, WLZ en WMO.  
 
Vanaf juli wordt er weer een stijging van de productie en wordt er gewerkt aan nieuwe uitdagingen, 
namelijk: 

• Project eHealth, medicijndispenser 

• Meet & Greet organiseren specifiek voor 
de thuiszorg, met als doel de formatie op 
orde te krijgen. Hierbij de juiste functiemix 
per team in ogenschouw nemend. 

• Samenwerking met Viattence Vitaal, 
verpleegkundige dienst en intramuraal 
optimaliseren 

• Positioneren van de casemanagers 
dementie binnen de thuiszorg 

• In samenwerking met andere organisaties 
in de regio de ongeplande zorg in de nacht 
in organiseren. 

 

De WMO vraagt ten aanzien van 
huishoudelijke verzorging aandacht voor de 
fysieke en mentale belasting van de 
medewerkers doordat de cliënten steeds 
langer thuis wonen en een zwaardere 
(psychische) hulpvraag hebben.  

 

 

 

 

Alle dorpskernen benoemen het belang van multidisciplinair samenwerken, om de bewoner de zorg 
en ondersteuning te bieden die hij nodig heeft bij de vormgeving van een waardevolle dag. Dit doen 
de artsen en behandelaren van Vitaal in verbinding met de cliënt, zijn naasten en andere betrokken 
zorgprofessionals en Positieve Gezondheid is hierbij het uitgangspunt. Verder zal Vitaal zich het 
komende jaar richten op het positioneren van behandelaren in de eerste lijn in de verschillende 
dorpskernen en zal er een verkenning plaatsvinden op het gebied van multidisciplinaire (thuis)zorg. De 
mogelijkheden voor specialistische zorg op bijvoorbeeld het gebied van de ziekte van Parkinson of 
dementie worden onderzocht.  

 

 



 
 

 

Viattence geeft binnen het kwaliteitsplan vorm aan haar streven om het lerend werken en continu 

verbeteren centraal te stellen. Op het gebied van personeelsbestand en -samenstelling, komt een 

aantal van de ontwikkellijnen van Viattence op de volgende wijze tot concreetheid.  

Viattence werkt aan het optimaliseren van de processen om medewerkers te ondersteunen in hun 
werk. Op het gebied van in-, door- en uitstroom, denk bijvoorbeeld bij het inwerken en welkom voelen 
maar ook aan het optimaliseren van maatwerk in het leerproces. 
Een zelf organiserend team heeft behoefte aan helder beschreven rollen en verantwoordelijkheden. 
In het najaar van 2021 wordt dit nader beschreven in het plan ‘Primaire proces en rolduidelijkheid’, 
naar verwachting zal dit begin 2022 worden ingevoerd.  
 

Goed Werken binnen Viattence betekent dat er voldoende medewerkers zijn, die vanuit de 
kernwaarden bijdragen aan het verlenen van zorg. In 2022 investeert Viattence onder andere in meer 
MBO-4 en HBO geschoolde medewerkers. Hiermee wordt binnen de teams in het primair proces 
gewerkt aan nog betere kwaliteit van zorg. Door middel van het proje t “ ybride  eren”, in 
samenwerking met de ROC's Deltion en Landstede en zorginstelling WZU Veluwe, wordt gewerkt aan 
concretisering van werkplekleren in de praktijk. 
 
Om medewerkers in staat te stellen vakkundig te blijven, wordt Leren & Ontwikkelen een centraal 
thema. De leervraag ontstaat hierbij zoveel mogelijk vanuit het zorgproces. Ook voor ondersteunende 
diensten zal in 2022 invulling gegeven worden aan het begrip ‘Een leven lang leren’. 
 
 e hnologie speelt een steeds belangrijkere rol bij het  on reet vormgeven van “anders werken”. 
Viattence is daarom aangesloten bij de Technologie Zorg Academie (TZA). Door middel van Lerend 
Werken kunnen medewerkers kennis maken met de mogelijkheden die technologie biedt in de zorg 
voor onze bewoners en cliënten. 
 

Naast de samenwerking in de leerwoongroep, is Viattence ook op andere gebieden gericht op 
samenwerking. Viattence neemt deel aan het Contactpunt Zorg: een samenwerking tussen diverse 
zorginstellingen in de regio Stedenvierkant waarin bijvoorbeeld wervingscampagnes en 
voorlichtingssessies worden vormgegeven. In 2022 zal ook binnen de eigen regio gekeken worden naar 
verdere mogelijkheden van samenwerken om kennis te delen en te vermeerderen. 

Lerend Werken is ook nauw verbonden aan het (verder) vormgeven van de processen op het gebied 
van informele zorg. Ook hierin zal gekeken worden hoe het digitale leerplatform 
(leermanagementsysteem, LMS) ingericht kan worden om kennis te delen en te faciliteren in het 
samenwerken met vrijwilligers en naasten. 



 
 
 

 
In de maand augustus van 2021 is het gezondheidspercentage 93,38%. Ten opzichte van de regio en 
de branche is dit een vergelijkbaar percentage. Viattence werkt vanuit het thema ‘Veilig & Gezond 
werken’ aan vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij wordt uitgegaan van een integrale 
benadering van gezondheid. In 2022 zal onder andere met een hernieuwd beleid vooral geïnvesteerd 
worden in preventie van verzuim en behoud van medewerkers. Hierbij zijn het langdurig verzuim en 
vitaliteit van de oudere medewerker extra aandachtspunten. 
 
 
 

 
Met alle bovenbeschreven acties werkt Viattence aan het vormgeven van de integratie van duurzame 
inzetbaarheid, diversiteit, talentmanagement, ontwikkeling van medewerkers, werving van personeel 
en het gebruik maken van heldere processen en analytics: een dashboard waarin enkele zaken op 
gebied van in-, door-, uitstroom, verzuim, talent en strategische personeelsplanning bij elkaar komen. 
Er wordt geïnvesteerd in mbo-4 en hbo-geschoold personeel. 
 

 



 
 
  



 
 

Vanuit onze herijkte organisatie- en mensvisie werken we aan een waardevol leven voor de oudere in 
het dorp. Dat doen we vanuit dat wat ons eigen en uniek maakt, en onder andere vanuit het principe 
van lerend werken. Nu en in de nabije toekomst zullen we in nauwe samenwerking met elkaar, met 
naasten én met (scholings-)partners werken aan de speerpunten die per dorpskern zijn geformuleerd 
en die allemaal verband houden met de ontwikkellijnen als onderdeel van VIA25. Wat niet veranderd 
is en ook niet zal veranderen, is de manier waarop we in gezamenlijkheid en door middel van 
verbinding komen tot dat resultaat. Ook in de toekomst is samenwerken (in de driehoek) van wezenlijk 
belang. Immers: zorgen doen we samen.  
 
 

 



 
 

 

https://www.viattence.nl/ontwikkellijnen-viattence


 
 

Viattence sluit ieder jaar voor het verlenen van zorg contracten af met gemeenten, zorgverzekeraars 
en het zorgkantoor van Zilveren kruis. Voor vastgoedinvesteringen op het gebied van wonen met zorg 
gaat het om Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancierde zorg. Van het zorgkantoor ontvangt Viattence 
middels de Regioplannen Verpleging en Verzorging de vraagontwikkeling in het werkgebied. Dezelfde 
cijfers gebruikt het zorgkantoor om te besluiten welke (persoonsvolgende) WLZ budgetten de 
komende jaren moeten worden ingezet om te voldoen aan de vraag. 
 

In onderstaande afbeeldingen wordt informatie gegeven over de financieringsstroom, het aantal 

cliënten per doelgroep en het type zorgverlening: met of zonder behandeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Inleiding 

 
 
 

Organogram 

 
KPI’s – Succes factoren 

Ontwikkellijn KPI Toelichting 

A: Basis op orde   

B: Waardevol leven   

C: Goed werken bij Viattence   

D: Samenwerken in het dorp   

E: Informele zorg   

 

 

 

 

 

 

 

                                     Werkplan … 2022     Naam: …. 



 
 

Doel 1: …. 
Ontwikkellijn A: Basis op orde 

Waarom 

 

Huidige situatie 

 

Gewenste situatie 

 

Acties Wie Q1 Q2 Q3 Q4 

      

 

Doel 2: … 
Ontwikkellijn B: Waardevol leven voor de oudere in het dorp 

Waarom 

 

Huidige situatie 

 

Gewenste situatie 

 

Acties Wie Q1 Q2 Q3 Q4 

      

 

Doel 3: … 
Ontwikkellijn C: Goed werken bij Viattence 

Waarom 

 

Huidige situatie 

 

Gewenste situatie 

 

Acties Wie Q1 Q2 Q3 Q4 

      

 

Doel 4: …  
Ontwikkellijn D: Samenwerken in de regio 

Waarom 

 

Huidige situatie 

 

Gewenste situatie 

 

Acties Wie Q1 Q2 Q3 Q4 

      

 



 
 

Doel 5: … 
Ontwikkellijn E: Informele zorg 

Waarom 

 

Huidige situatie 

 

Gewenste situatie 

 

Acties Wie Q1 Q2 Q3 Q4 

      

 



 
 

https://www.viattence.nl/visie-op-digitalisering
https://viattence.sharepoint.com/RVT/intern/vergaderstukken%202017/2021/20210330_RvT%2030%20maart%202021/20210330_15b1%20Visie%20op%20digitalisering-infographic.pdf


 
 

  

 
Locatie Weidebeek  
Rozenbottel 1, 8091 SB Wezep  
KvK nr. 000028208137   
Capaciteit 23 bewoners   
 
Locatie Turfhorst  
Noordsingel 253, 8091 XM Wezep  
KvK nr. 000028208145   
Capaciteit 30 bewoners   
 
Locatie Veldheem  
Klinkenberg 58, 8091 GZ Wezep  
KvK nr. 000030722160  
Capaciteit 34 bewoners   
   

 
Locatie Hofje Wendakker  
Wendakker 2, 8181 RM Heerde  
KvK nr. 000028208153   
Capaciteit 96 bewoners   
 
Locatie Korteslag  
Korteslag 25, 8181 GP Heerde  
KvK nr. 000028208161  
Capaciteit 12 bewoners   
   

  
Locatie De Klaarbeek  
Roggestraat 1, 8162 WW Epe  
KvK nr. 00028208188  
Capaciteit 62 bewoners   
 
Locatie De Nieuwe Antoniehof  
Sint Antonieweg 4, 8161 CG Epe  
KvK nr. 000035827831  
Capaciteit 31 bewoners   
   

 
Locatie De Speulbrink, Brunholdplaats 5, 8171 VA Vaassen  
KvK nr. 000028208196  
Capaciteit 93 bewoners  
 

 


