
 

Ontwikkelingen  Heerde Ontwikkelingen  wezep

Ontwikkelingen  vaassenOntwikkelingen  epe

• Afspraken uit carrouseldagen uitvoeren

• Samenwerking met Vitaal intensiveren

• Samenwerking met dagbesteding Wissel intensiveren

• Verbinding met de wijk bevorderen

• Teamsamenwerking optimaliseren

• Rollen en taken verduidelijken

• Teamcoaches inzetten op teams t.b.v. goede zorg

• Inspelen op onbegrepen gedrag

• Dagbesteding ouderen met dementie

• VPT en MPT bevorderen voor zorg thuis

Jaar-Kwaliteitsplan 2021
Zie de ouderen in het dorp. Het dorp als basis voor ouderenzorg van de toekomst.

Kwaliteitsmanagement biedt inzicht in 

Observeren-reflecteren-leren

prOjecten:

Mijn leefplan

Cliëntportaal

Beelden van Kwaliteit opvolgen  
en intensiveren

Aantrekkelijk werkgeverschap  
- HR plan

Slimmer rapporteren en 
registreren

Aanstellen van E-nurses

Leiderschap 2.0

Wet zorg en dwang

bewoners 
110

vrijwilligers 
103

medewerkers 
102 fte

waarderingen  
5

ToTaalscore  
7,9

nPs score:  
47

bewoners 
89

vrijwilligers 
133

medewerkers 
89 fte

waarderingen  
21

ToTaalscore  
8,1

nPs score:  
38

bewoners 
92

vrijwilligers 
129

medewerkers 
74 fte

waarderingen  
3

ToTaalscore  
8,4

nPs score:  
28

bewoners 
90

vrijwilligers 
100

medewerkers 
90 fte

waarderingen  
5

ToTaalscore  
9,0

nPs score:  
38

• Inspelen op zorgvraag somatische bewoners Veldheem

• Leerwoongroep door ontwikkelen

• Samenwerking met Vitaal intensiveren

• Dorpskern overleggen intensiveren

• Geleerde lessen uit coronatijd inzetten

• Nieuwbouw Mariënrade

• Woongroep overleggen stimuleren

• Teamcoaches inzetten op teams

• Samenwerking met Vitaal intensiveren

•  Verbinding met wijk d.m.v. Buurtpunt
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tHUiszOrg
• Kwaliteitskader wijkverpleging

• Planning=realisatie

• Digitale medicatieregistratie

• Netwerkzorg

• Pilot logeerzorg

• Wet zorg en dwang

• Leiderschap 2.0

• Werken vanuit de dorpskernen

• Opleidingen en e-learning voor medewerkers

• Leereffecten van coronacrisis doorvoeren

• Capaciteitsmanagement

• Duurzaamheid en toekomstbestendig vastgoed

• Administratieve lastenverlichting

• E-health en informatiemanagement

•  Binden en boeien van medewerkers

•  Kwaliteitsindicatoren en borging  
kwaliteitsmanagementsysteem

bedrijfsvOering

viattence vitaal
• Werken vanuit de dorpskernen

• Wet Zorg en dwang

• Zintuigelijke beleving

• Cliëntagenda in Mijn Leefplan

• ANW diensten samenwerking regio Zwolle

• Palliatieve zorg

 in cijfers:
medewerkers 
987 in aantal 
534 fte

Viattence
Vitaal

cliëntenraad 
OnderneMingsraad 
vvar

ToTaalscore  
8,3

Jaar-Kwaliteitsplan 2021

viattence

• OR: Boeien en binden van medewerkers

• OR: Balans werk-privé

• CCR: Medezeggenschap cliënten

• CCR: Wet zorg en dwang

• CCR: Aandacht voor personeelstekorten

• VVAR: Meer begeleiding leerlingen 

• VVAR: Scholing en ondersteuning bij 
onbegrepen gedrag

Kwaliteitsmanagement biedt inzicht in 

Observeren-reflecteren-leren

2020

cliënTen 
520

medewerkers 
75 fte

waarderingen  
41

ToTaalscore  
8,2

2020 in cijfers

Zie de ouderen in het dorp. Het dorp als basis voor ouderenzorg van de toekomst.

bewoners 
381
cliënTen Thuiszorg
520

vrijwilligers 
475

waarderingen  
54


