
Waar droomt de VVAR van? 
Onze missie: Professionele, veilige en liefdevolle zorg. Die bijdraagt aan het verbeteren van 

de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Samenwerken

Verpleegkundigen en verzorgenden binnen 
Viattence oefenen met trots hun professie uit. 
Zij zijn zelfbewuste professionals die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen. 
Leiderschap betekent dat verpleegkundigen en 
verzorgenden de regie hebben en initiatief nemen voor 
verbeteringen op de werkvloer, kansen en bedreigingen 
zien en buiten kaders en systemen denken. Het 
leiderschap is gebaseerd op de expertise en kennis over 
het verpleegkundig en verzorgend vak.

Leiderschap 

Adviseren
-  Advies uitbrengen over zorginhoud en 

beroepsontwikkeling 
-  Acties en adviezen zoveel mogelijk 

gebaseerd op de voor de beroepsgroep 
geldende kwaliteitsinstrumenten en/of 
richtlijnen

-  Onderwerpen voor advisering zijn zoveel 
mogelijk vastgesteld in overeenstemming 
met de Raad van Bestuur

Verpleegkundige en 
Verzorgende Adviesraad 

-  Goede communicatie en contact met 
bewoners/cliënten, collega’s van eigen en 
van andere disciplines, sociale netwerk 
van bewoner/ cliënt en vrijwilligers 

-  Goede communicatie en contact met 
verschillende managementlagen in de 
organisatie

-  Contacten met andere gesprekspartners 
en belanghebbenden

- Contacten met andere VAR’S in de regio
- Stimuleren van saamhorigheid

Waar richt de VVAR zich op?

Persoonsgerichte 
zorg
Iedereen is uniek. Wensen en behoeften 
van de bewoner/cliënt zijn het 
uitgangspunt. Het levensverhaal van 
de cliënt/bewoner kennen. Eigen regie. 
Aandacht voor wat de cliënt/bewoner 
nodig heeft om zich goed en gelukkig 
te voelen. Gelijkwaardigheid. Samen 
beslissen. 

-  Beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden als 
moreel kompas en leidraad voor het professioneel handelen.

-  Verpleegkundigen en verzorgenden die steeds op zoek zijn 
naar hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

-  Bijeenkomsten voor de eigen beroepsgroep
-  Ontwikkeling en inbedding van de VVAR in de organisatie
-  Het gebruik maken van (wetenschappelijke) bewezen 

methoden die aansluiten bij de zorgvraag en behoeften van 
bewoners/cliënten.

-  Mobiliseren van de verpleegkundige en verzorgende expertise
- Stimuleren van de beroepsinhoudelijke ontwikkeling

Professionele en veilige zorg 


