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Het streven naar balans
We blikken terug op een bewogen jaar dat in het teken heeft 
gestaan van verandering. Het coronavirus heeft in 2020 veel 
invloed gehad op het leven, het werk en de omgang met 
elkaar. Zowel voor bewoners en cliënten en hun naasten, als 
onze medewerkers en vrijwilligers, maar ook studenten en 
samenwerkingspartners. Alles wat zo vanzelfsprekend was, werd 
opnieuw uitgevonden.  

Balans (her)vinden

Het coronavirus heeft impact gehad op de zorg en 
ondersteuning. Het jaar 2020 stond in het teken van het vinden 
van balans tussen welzijn en veiligheid. Dit maakt dat we enkele 
voorgenomen werkzaamheden niet konden uitvoeren zoals van 
tevoren gepland. 

Ondanks alle uitdagingen - of misschien wel dankzij - is 2020 ook 
een jaar geweest waarin we veel hebben geleerd en waarin snel 
is geschakeld. Een voorbeeld hiervan is de evaluatie met naasten 
van bewoners en cliënten over de eerste coronagolf. Deze 
hebben ons waardevolle inzichten opgeleverd. Ook is er meer 
aandacht geweest voor hygiëne en preventie én is de samenhang 
tussen Viattence Vitaal, zorg en welzijn versterkt. Veel is ingezet 
op digitalisering en digitaal communiceren, zowel voor cliënten 
en naasten als voor medewerkers en vrijwilligers. Dit om digitaal 
warme contacten tóch mogelijk te maken. 

Reviews Zorgkaart Nederland

Zorgen doen we samen. Samen met naasten, medewerkers en 
vrijwilligers dragen we verantwoordelijkheid voor het bieden van 
veilige zorg én oog houden voor de behoeften van bewoners.

Evaluatie met naasten 

Na de eerste coronagolf is Viattence - in nauwe samenwerking 
met de cliëntenraad - in gesprek gegaan met naasten om de 
eerste coronagolf te evalueren. De resultaten hebben geleid 
tot een betere bezoekregeling én op maat gemaakte afspraken 
rondom de wensen en behoeften bij coronabesmettingen. Het 
grootste leerpunt is communicatie op ieder niveau. 

Doen wat belangrijk is voor mensen

locatie: aantal 
waarderingen zorgkaart 

nederland

 cijfer 
zorgkaart 
nederland 

NPS scores 
cliËnten

Aantal bewoners 
per 31-12-2020

De Klaarbeek 21 8.3 47 62

De Nieuwe Antoniehof 9 8.7 38 27

De Speulbrink 27 8.0 40 93

Korteslag 6 8.6 47 12

Turfhorst 12 8.4 71 30

Veldheem 11 8.5 31 34

Weidebeek 5 8.3 7 25

Hofje Wendakker 26 8.0 45 95

Totaal / Gemiddelde 117 8,4 41 378
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Herdenking 
Op verschillende manieren is binnen Viattence aandacht besteed 
aan de gevolgen van het coronavirus. 

Herdenkingsboom 

In de binnentuin van Hofje Wendakker in Heerde is een 
herdenkingsboom geplaatst. Deze boom herinnert ons aan 
een moeilijke en verdrietige periode waarin naasten door het 
coronavirus afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde(n). 
Een periode waarin wij afscheid hebben moeten nemen van 
enkele van onze zeer gewaardeerde cliënten en bewoners. Ook 
herinnert de boom ons aan herstel, hoop en samenwerking.

ViaSteun

De coronapandemie resulteerde in een zware last voor de 
medewerkers, zowel fysiek als geestelijk. Om hen bij te staan in 
hun vragen en zorgen is ViaSteun opgericht. Dagelijks was een 
medewerker beschikbaar om een luisterend te bieden, eventuele 
vragen te beantwoorden en om te zien naar collega’s. 

“ Mijn moeder is opgenomen op Turfhorst. Ik ben heel tevreden over de 
“ Mijn moeder is opgenomen op Turfhorst. Ik ben heel tevreden over de zorg en de liefdevolle bejegening door de verzorgenden. Ook wordt er voor 

zorg en de liefdevolle bejegening door de verzorgenden. Ook wordt er voor voldoende afleiding gezorgd: spelletjes, zingen en af en toe een etentje. 
voldoende afleiding gezorgd: spelletjes, zingen en af en toe een etentje. Ook heel fijn dat er zelfgemaakte maaltijden worden geserveerd. Zoveel 

Ook heel fijn dat er zelfgemaakte maaltijden worden geserveerd. Zoveel 
lekkerder en gezonder. “lekkerder en gezonder. “

- quote via zorgkaartnederland.nl -- quote via zorgkaartnederland.nl -

HERSTEL, HOOP 
EN SAMENWERKING
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Van en met elkaar leren

Kerngetallen Medewerkers
(excl. stagiaires en vakantiekrachten) 

December 
2019

December 
2020

Aantal medewerkers 1013 993

Aantal FTE 507 539

Gemiddelde leeftijd 45 jaar 44 jaar

Gemiddelde deeltijdfactor 0,48 FTE 0,54 FTE

Instroom 194 121

Uitstroom 172 159

Realisatie verhouding 
zorgmedewerker/client

0,935 FTE 1,1 FTE

Viattence blijft in samenwerking met Deltion College 
en Landstede betrokken bij de verdere uitwerking van 
geïntegreerde leervormen en (werk)begeleiding. Zodat 
ook in de toekomst nieuwe instroom vormgegeven 
kan worden.

Verzuimpreventie 

Het is van belang om ‘veilig en gezond werken’ structureel 
in te bedden in de organisatie. Viattence  heeft een nieuw 
verzuimproces dat nog beter aansluit bij de uitgangspunten van 
Positieve Gezondheid. Door een inzetbaarheidscoach prominent 
in te zetten als procesbegeleider op het gebied van Gezond 
Werken is er meer aandacht voor verzuimpreventie. 

Analyse verloop 

Om beter aan te kunnen sluiten op het landelijke thema 
‘Behoud van zorgprofessionals’ - dat door het ministerie van 
VWS is geïnitieerd om personele tekorten in de sector Zorg 
en Welzijn terug te dringen - is in 2020 analyse gemaakt van 
de oorzaken van het verloop bij Viattence. De acties die uit de 
analyse voortvloeien, zijn een gezamenlijk aandachtspunt voor 
de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, leidinggevenden, de 
Ondernemingsraad en HRM. 

Melding incidenten medewerkers (MIM)

In 2020 hebben medewerkers 298 meldingen gedaan van 
incidenten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019. Bij 
deze meldingen wordt vaak de expertise van de psycholoog of 
GGZ verpleegkundige ingeschakeld. Er is doorlopend aandacht 
voor MIM meldingen, onder andere tijdens carrouselgesprekken.

Leren & Ontwikkelen
Vialeren, het leer- en ontwikkelplatform van Viattence, is op 2 
november 2020 van start gegaan. Het programma stelt collega’s 
in staat zich te ontwikkelen op vakinhoudelijk en persoonlijk 
gebied. Op het tijdstip, de plek en het tempo dat het beste bij 
hen past. Binnen ViaLeren kunnen zij rekenen op een groot 
aanbod E-learnings, waarbij verschillende manieren van leren 
gecombineerd kunnen worden, namelijk 260 in totaal. Er 
zijn in 2020 al 2032 van de in totaal 4083 competenties voor 
2020/2021 behaald.

Hybride leren 

Sinds september 2020 is hybride leren voor alle BBL’ers met 
niveau 2 en 3 beschikbaar. Het mooie van deze leervorm is dat 
de praktijk leidend is, dit biedt de mogelijkheid om van en met 
elkaar te leren. Docenten van Landstede en Deltion College 
uit Zwolle komen eens per 2 weken naar Epe om les te geven. 
De eerste 7 studenten hebben in februari 2021 hun diploma in 
ontvangst mogen nemen. 

Een greep uit de E-Learnings 

in ViaLeren 

Meest gevolgd: 

• Privacy
• Wet Zorg en Dwang

•  Wet Zorg en Dwang 

praktijk
• Dementie
• INR prikken

Voorbeelden E-Learnings: 

• Voeding en slikken 

• Onbegrepen gedrag

•  Hygiënisch reinigen en 

schoonmaken 

• Veilig verplaatsen
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Kwaliteit van zorg wordt gevormd door de relatie tussen de cliënt 
of bewoner, zijn naasten en onze medewerkers. Dat is de basis 
van het kwaliteitsmanagement van Viattence.

ProMuscle

Ben Kuiper en Casper van Langen (fysiotherapeuten bij 
Viattence) hebben in 2020 onderzoek gedaan naar het 
ProMuscle-concept: een bewezen methode om de spierfunctie 
te verbeteren door middel van krachttraining en verhoogde 
eiwitinname. In een pilot is dit concept in het dagelijkse leven 
van twee woongroepen ingebed. Op beide woongroepen zijn de 
gestelde doelen van het onderzoek grotendeels behaald. 

Hygiëne

Er is in 2020 veel aandacht geweest voor 
hygiënisch werken met behulp van training 
on the job en instructiefilmpjes. Daarnaast zijn 
observaties gedaan tijdens een uitbraak, waarvan de uitkomsten 
zijn besproken met de ziekenhuishygiënisten en teamleden. 

Medisch dossier

Tussen januari en mei 2020 heeft Viattence de overstap gemaakt 
naar het medisch dossier Ysis. Hiermee is vooruitgang geboekt 
in de werkprocessen voor  artsen, psychologen en paramedici. 

LEREN EN WERKEN AAN KWALITEIT 

Evaluatie verbeterpunten

In het laatste kwartaal van 2020 hebben teams gereflecteerd op hun eigen 
werk. Ze hebben zelf verbetervoorstellen voor het jaar 2021 ingebracht. 

THEMA Ontwikkelpunten in 2019 Wat is in 2020 verbeterd?

Levensverhaal De werkwijze om het levensverhaal op te halen is 
verschillend, hierdoor kan de verdieping per bewoner 
verschillen.

Er is extra aandacht geweest voor het uitwerken van 
het levensverhaal. Op de locaties De Speulbrink en 
De Nieuwe Antoniehof zijn alle levensverhalen van de 
bewoners opnieuw in kaart gebracht. 

Waardevolle dag Geen ontwikkelpunten Binnen Mijn Leefplan is een cliëntprofiel aange-
maakt. Hierin vertelt de bewoner wie hij is, welke 
mensen hij graag om zich heen heeft en hoe hij de 
dag graag vult. 

Mijn Leefplan De mate waarin behoefte-doel-actie (BDA) is uitge-
werkt, kan verschillen per woongroep. 

In evaluatiegesprekken zijn naasten en bewoners 
gevraagd wat voor hen belangrijk is tijdens de coro-
napandemie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 
BDA van alle bewoners. De E-nurses hebben klinische 
lessen ‘Rapporteren op doel’ gegeven aan zorgmede-
werkers.

Signaleren en preventie Het vastleggen van signalen en opvolging in Mijn 
Leefplan kan beter.

Er wordt steeds vaker multidisciplinaire acties uitge-
zet rondom valrisico’s.

Melding Incident Cliënt Het blijft een punt van aandacht, om de opvolging 
gestructureerd op te pakken in het team.

Bij De Nieuwe Antoniehof worden MIC-meldingen 
structureel bij ieder teamoverleg besproken. Zo no-
dig wordt naar aanleiding hiervan actie ondernomen.

Locatie Aantal 
bewoners 
31-12-2020

Medicatie 
incidenten 

2020

Decubitus 
2020

Afspraken 
over Eten 

en drinken  
januari/

februari 2020

De Klaarbeek 62 163 4 29 

De Nieuwe 
Antoniehof

27 37 - 18 

De Speulbrink 93 116 1 67 

Korteslag 12 8 - 11 

Turfhorst 30 27 2 13 

Veldheem 34 34 1 17 

Weidebeek 25 14 1 12 

Hofje 
Wendakker 

95 88  3 53 

In januari 2020 bezocht de Inspectie van 
Jeugd en Gezondheidszorg De Speulbrink 
in Vaassen. Tijdens het bezoek toetste de 
Inspectie de verbetermaatregelen, naar 
aanleiding van een calamiteitenmelding. 

De inspectie constateerde dat de geboden 
zorg op De Speulbrink bij vier normen 
volledig voldoet, bij vier normen grotendeels voldoet en bij twee normen grotendeels 
niet voldoet. Dit betekent dat verbeteringen 
mogelijk en nodig zijn.

De inspectie heeft voldoende vertrouwen 
in de wijze waarop Viattence stuurt op 
de kwaliteit en veiligheid van zorg. Naar 
aanleiding van het inspectiebezoek heeft De 
Speulbrink de verbeterpunten opgepakt en is de voortgang ervan nauwlettend gevolgd in 
een dashboard. 
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De PREM (Patiënt Reported Experience Measure) is een gestan-
daardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, 
analyseren en rapporteren. De meting is in het voorjaar van 2020 
uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbu-
reau Mediquest.

Er zijn 121 PREM-waarderingen gegeven. Van de 121 
respondenten antwoordden 118 cliënten 'JA' op de vraag of zij 
Viattence aanbevelen bij familie en/of vrienden. Slechts 1 cliënt 
antwoordde 'NEE' op die vraag. 

Locatie Aanbeveling 
2019

Aanbeveling 
2020

Aantal 
respondenten 

2020

Cijfer Zorgkaart 
Nederland

Aantal 
waarderingen

Zorgkaart 
Nederland

Aantal cliënten 
per 31-12-2020

Thuiszorg Epe 8,6 8,4 35 8.2 14 84

Thuiszorg Heerde 8,6 7,8 25 8.2 18 59

Thuiszorg Vaassen 8,1 8,0 37 8.6 5 70

Thuiszorg Wezep 8,0 8,2 24 8.1 4 36

Beelden van Kwaliteit
Beelden van Kwaliteit biedt op een beschrijvende manier informatie over kwaliteit en ontwikkeling. In het najaar van 2020 
hebben zes teams deelgenomen aan Beelden van Kwaliteit. Thema’s die veelvuldig aan de orde kwamen, zijn het geven en 
ontvangen van feedback en het bewaken van (professionele) grenzen. Andere thema’s zijn: de betekenis van de waardevolle 
dag, levensthema’s als dood en verdriet, regie van bewoners en cliënten en reflectie op eigen handelen. 

Ook het optimaliseren van de samenwerking tussen de zorgteams en de medewerkers van Viattence Vitaal of Bedrijfsvoering 
is besproken. In bijna alle gesprekken met de teams is de impact van corona op het dagelijkse leven en werken binnen de 
locaties aan de orde geweest. In de borgingsgesprekken hebben alle teams hun ontwikkelagenda vastgesteld. 

netwerken

Radicale vernieuwing

Viattence heeft deelgenomen aan de volgende actieteams van 
Radicale Vernieuwing: ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van 
cliënten (Wzd)’, ‘Radicale vernieuwing zorgonderwijs’ en ‘Reflectie op 
de Crisis’.Doel van het actieteam was meer diepgaand met elkaar 
te reflecteren op ons eigen handelen als zich een ernstige crisis 
voordoet, zoals corona. Hoe kun je ondanks een crisis toch zo goed 
mogelijk bij organisatiewaarden en de waarden van bewoners en 
naasten blijven?

Samenwerking in de regio

Met betrekking tot Covid-19 is een mooie samenwerking ontstaan 
tussen verschillende zorgorganisaties op de Veluwe. Zo is er een 
gezamenlijke ‘VVT teststraat’ in Wapenveld opgezet. Daarnaast zijn 
ervaringen, werkwijzen en draaiboeken uitgewisseld. Ook hebben 

we elkaar ondersteund in de beschikbaarheid van Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM). Daarnaast heeft Viattence 
werkafspraken gemaakt met de GGD-NOG over het preventief 
testen van medewerkers. In de thuiszorg hebben we met andere 
organisaties in de regio IJsselland bijgedragen aan speciale routes 
voor cliënten met (een verdenking van) corona die thuis moeten 
blijven en zorg nodig hebben. 

Eind 2020 hebben vierdejaarsstudenten van Deltion college een 
onderzoek uitgevoerd, gericht op (online) communicatie tussen 
cliënten, zorgverleners en naasten. Aanleiding was de eerste 
coronagolf in het voorjaar van 2020 en de wensen en behoeften van 
cliënten en naasten tijdens een tweede coronagolf. Zo is binnen 
de thuiszorg onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde 
van beeldbellen. We hebben de adviezen van de studenten ter 
harte genomen en zijn gestart met 2 E-healthprojecten gericht op 
beeldbellen en medicijndispencers. 

Observatie verpleeghuis

Gerda: “Kees, wil je me helpen de was op te vouwen?” 
Meneer Visser: “Ja hoor, is goed.” 
Gerda geeft meneer twee handdoeken. 
Gerda: “Mevrouw Heldoorn wilt u ook meehelpen?” 
Mevrouw Heldoorn: “Nee.” 
Gerda geeft een nachtjapon aan mevrouw 
en mevrouw gaat vouwen.  
Gerda vouwt een onderbroekje op. Mevrouw Heldoorn 

vouwt de handdoeken op en meneer Visser kijkt toe. 
Gerda: “Deze is van u.” Ze houdt een dameshemd 
omhoog. 
Meneer: “Nee toch, hahaha.” 
Gerda: “Hahaha, ik loop u te foppen.” 
Gerda: “Mevrouw Heldoorn bedankt voor het helpen.” 
Mevrouw glimlacht en knikt.

Cliëntervaring wijkverpleging (thuiszorg verpleging & verzorging)
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OVERZICHT EN ANALYSE ONVRIJWILLIGE ZORG

Elle belt aan en mevrouw Fidder doet open. Ze lopen naar de woonkamer. 
Mevrouw gaat in de stoel zitten en legt de benen op een krukje voor haar. 

“U ziet er goed uit”, zegt Elle.
Mevrouw doet de armen omhoog, vouwt haar handen samen. Haar gezicht 

straalt, de mondhoeken gaan omhoog, haar ogen glimmen.
“Weet je, ik heb zo’n goed nieuws, de bloeddruk is gezakt. Van 

tweehonderdvijfentwintig naar honderddrieëndertig over tachtig. Ik ben zo 
ontzettend dankbaar.”

Ze laat de armen zakken en vouwt de handen voor haar op schoot. 
Elle: “Dat is geweldig nieuws. Ik zal het even opschrijven.” Ze pakt een stukje 

papier, noteert de waarden en stopt het in haar uniformjasje.
Elle: “Ik zou u wel een knuffel willen geven.”

Observatie wijkverpleging  
(thuiszorg verpleging & verzorging)

Locatie Vrijheids-
beperkende maat-

regelen (Bopz)

Stappenplannen 
onvrijwillge zorg 

(Wzd)

Categorie

De Klaarbeek 25 1 Insluiten

De Nieuwe Antoniehof 17 3 Het toedienen van vocht, voeding en medicatie
Toedienen van psychofarmaca
Insluiten

De Speulbrink 30 3 Insluiten 2x
Het toedienen van vocht, voeding en medicatie

Korteslag 8 2 Het toedienen van vocht, voeding en medicatie
Beperken van de bewegingsvrijheid

Turfhorst 23 5 Beperking van de bewegingsvrijheid 2x
Het toedienen van vocht, voeding en medicatie 2x
Toedienen van psychofarmaca

Veldheem  26 1 Toedienen van psychofarmaca

Weidebeek  18 0

Hofje Wendakker 48 9 Beperking van de bewegingsvrijheid 3x
Insluiten
Toedienen van psychofarmaca 3x
Het toedienen van vocht, voeding en medicatie

Observatie Viattence Vitaal

Meneer Kleingeld bezoekt op woensdag de dagverzorging
Als Dennis binnenkomt, vertelt collega Gerrie van de dagverzorging dat ze al een 
stukje met meneer Kleingeld hebben gelopen. Ze legt uit tot waar, zodat Dennis 

weet hoe ver hij al is geweest.
Meneer Kleingeld heeft net een kopje thee voor zich staan.

“Dat doe ik dadelijk”, zegt meneer tegen de medewerkers, wijzend naar zijn thee. 
Hij staat op en Dennis helpt hem in zijn jas. Meneer probeert zelf zijn rits dicht te doen. 

Na vier pogingen vraagt Dennis: “Zal ik even helpen?”  
“Eerst, eerst”, zegt meneer. Hij laat de rits los. Zijn armen hangen langs zijn lichaam 

en zijn jas is open. Hij kijkt naar Dennis. Dennis doet het eerste stukje. 
“Nou, probeer maar”, zegt Dennis. “Mag u het zelf verder doen.”  

“Wilt u de pet nog op?”, vraagt Dennis. 
Meneer haalt zijn pet uit zijn zak en zet hem op. 

“Tot zo”, zegt hij tegen de andere cliënten.

In het najaar 2020 is de overstap gemaakt van Bopz naar de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieronder volgen gegevens 
over de toepassing van onvrijwillige zorg. In de tabel zijn cijfers opgenomen, daarna volgt een analyse.
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

Raad van Bestuur en management

Van 1 december 2019 tot en met juli 2020 heeft Dick ten Brinke 
de functie van Raad van Bestuur ad interim vervuld. Destijds is 
besloten de functie van Manager Bedrijfsvoering te laten vervallen. 
De werkzaamheden zijn toebedeeld aan de Raad van Bestuur. 

In die tussenliggende periode is een zorgvuldige werving- en 
selectieprocedure onder externe begeleiding doorlopen. Naast 
de Raad van Toezicht heeft een afvaardiging van de organisatie 
deelgenomen aan de selectiecommissie, bestaande uit onder 
meer de Cliënten- en de Ondernemingsraad. 

Op 1 augustus 2020 is Wiesje Heeringa aangetreden als 
eenhoofdig Raad van Bestuur. Daarnaast zijn in het najaar van 
2020 de eerste stappen gezet naar een meerjarenplan: Via25.

Analyse toepassing 
onvrijwillige zorg
Viattence neemt deel aan het netwerk 
‘Radicale Vernieuwing’. Dit netwerk 
heeft een aantal aanbevelingen 
opgesteld ten aanzien van de Wzd, 
waarmee we aan het werk zijn gegaan. 
Op een aantal punten wijken we af 
van de wet. Zo hanteren we geen 
stappenplan voor iedere vorm van insluiting, bijvoorbeeld in 
het geval van een gesloten voordeur van een locatie. Dat doen 
we in openheid en lerend met elkaar, met de bedoeling van de 
wet voor ogen. Hierin is de dialoog gezocht met onder andere 
beroepsverenigingen, CIZ, zorgkantoren en de Inspectie van 
Gezondheidszorg en Jeugd.

We controleren altijd of de bewoner en/of diens vertegenwoor-
diger instemt met de zorg. Wanneer er geen sprake is van in-
stemming of bij twijfel hierover, doorlopen we het stappenplan 
van de Wzd. De wet schrijft voor dat het stappenplan altijd 
wordt ingezet bij de categorieën: gedragsmedicatie (buiten 
de richtlijn), beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting. 
Viattence kiest ervoor om het stappenplan alleen in te zetten 
bij onvrijwillige zorg, ongeacht de categorie. 

Indien er sprake is van instemming, wordt deze opgenomen 
als BDA (behoefte-doel-actie) in Mijn Leefplan en wordt deze 
tijdens het bewonersgesprek geëvalueerd.

stappenplannen

Het aantal stappenplannen in 2020 is minder dan de ingezette 
vrijheidsbeperkende maatregelen in 2019. De meeste 
middelen worden vrijwillig ingezet, daarom zijn er minder 
stappenplannen. Daarnaast heeft Viattence de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in persoonsgerichte zorg. Hierdoor komt verzet 
minder vaak voor.

Of een stappenplan gevolgd wordt bij het gebruik van 
gedragsmedicatie verschilt per locatie. Er is een brede 
opvatting over het werken binnen/buiten de richtlijn. Echter, 
de werkwijze binnen Viattence is erop gericht voor iedere 
bewoner het gebruik van gedragsmedicatie tot een minimum 
te beperken en waar mogelijk af te bouwen.

Er wordt verschillend gedacht over de frequentie van evaluatie 
van gedragsmedicatie (buiten de richtlijn), beperking van de 
bewegingsvrijheid of insluiting. Dit gebeurt tenminste twee 
keer per jaar. De vraag is of dit voldoende is om te blijven 
aansluiten op behoeften van bewoners die mogelijk in de loop 
van de tijd veranderen.

Terugdringen van onvrijwillige zorg

Met behulp van persoonsgericht werken worden teams waar 
nodig begeleid om zo vroeg mogelijk de zorg zodanig te 
organiseren dat onvrijwillige zorg vermeden wordt. Hierbij zien 
we mooie successen, maar ook aandachtspunten. 

•  Het komt voor dat middelen ingezet worden, die mogelijk 
voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld een 
persoonsgerichte benaderingswijze. 

•  Het inzetten van bedden waarbij bedhekken half omhoog 
kunnen, heeft bijgedragen aan het verruimen van vrijheid van 
de bewoners.

•  Het meebewegen met wensen van de bewoner, bijvoorbeeld 
wanneer een bewoner zich verzet tijdens de Algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL). In dit geval wordt de 
ADL stopgezet. Ook wordt gebruik gemaakt van begeleiding 
en domotica om risico’s te beperken zodat bewoners zich vrij 
kunnen bewegen op de locatie.

De analyse is opgesteld door de commissie Vrijheid & Veiligheid die 
de voortgang van de Wet zorg en dwang volgt binnen Viattence. 
De commissie  bestaat uit twee Wzd-functionarissen, twee 
verpleegkundigen en de adviseur kwaliteit.

C0lofon
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Alle informatie over Viattence is tevens te vinden op www.
viattence.nl/overviattence. Hierop vindt u de financiële 
verantwoording in de jaarrekening 2020 en daarnaast zijn de 
jaarrekening en prestatiegegevens over 2020 gepubliceerd op 
www.jaarverantwoordingzorg.nl.  
Het kwaliteitsplan 2020 met verbeteracties vindt u op 
www.viattence.nl/kwaliteitsplan/. De jaarverslagen van de 
Cliëntenraden treft u aan op www.viattence.nl/clientenraad.

raad van toezicht centrale cliëntenraad ondernemingsraad v-var

Bestuurswissel Procedure bestuurswissel Procedure Bestuurswissel  INR prikken

Jaar- en kwaliteitsplan 2021 Jaar- en Kwaliteitsplan 2021 
(Instemming)

Jaar- en kwaliteitsplan 2021 
(Input)

 Jaar- en kwaliteitsplan 2021

Jaarverantwoording 2019 incl. 
jaar- en kwaliteitsverslag 2019

Jaar- en kwaliteitsverslag 2019 
en adviesaanvraag Jaarrekening 
2019

Jaar- en kwaliteitsverslag 2019 
en Jaarrekening 2019

(Input)

Stand van zaken Covid-19 Stand van zaken Covid-19 Stand van zaken Covid-19 
(o.a. bezoekersregeling, en-
quête medewerkers)

Jaar- en kwaliteitsverslag 2019

Evaluatie deconcentratieplan 
en Hofje Wendakker

(o.a. bezoekersregeling, en-
quête cliënten)

Evaluatie Hofje Wendakker Input bezoekregelingen i.v.m. 
Covid-19

Werving nieuw RvT-lid 
aandachtsgebieden  HRM en 
bedrijfskunde

Evaluatie Hofje Wendakker Werving- en selectieprocedure 
nieuw lid RvT

Bespreken van Learning Ma-
nagement System

Organisatieontwikkeling Werving- en selectieprocedure 
nieuw lid RvT

Adviesaanvraag Organisatie-
ontwikkeling
(incl. vervallen functie Manager 
Bedrijfsvoering)

In kaart brengen van specialisa-
ties van medewerkers zorg en 
Viattence Vitaal

Digitalisering Positionering Viattence en 
organisatieontwikkeling

Herbenoeming lid RvT Verbeteren samenwerking 
intramuraal, extramuraal, be-
handelaars en huisartsen

Implementatie Wet Zorg en 
Dwang

Herbenoeming lid RvT AVG / Privacybeleid in relatie 
tot cliëntportaal

Digitaal en efficiënt werken

Twee Themabijeenkomsten: 
‘Toekomst van de Zorg voor 
Ouderen’ en ‘Positionering’ 

Adviesaanvraag pilot vrijheid 
en veiligheid

Evaluatie huisvesting Het 
Station Epe

Wet zorg en dwang

Verkenning ontwikkeling Mari-
enrade Wezep

WMCZ 2018 HRM visie 2020 en prioritering 
onderwerpen

Zelfevaluatie RvT, onder ex-
terne begeleiding

Financiële rapportages 2020 en 
begroting 2021

Instemmingsaanvraag samen-
werking arbodienstverlener

Gezamenlijk overleg Zorgkan-
toor

Roosterbeleid

ZZP stuurinstrument 2.0 en 
vertaling naar de uren/rooste-
ren m.b.t. Covid-19

Onderstaand staat een beknopte weergave van de hoofdthema’s, naast de reguliere 
kwartaalrapportages, waarover gesprekken zijn gevoerd met de Raad van Bestuur:

in


