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Voorwoord
In 2014 is de koers voortgezet waarin een klein team, dicht bij onze
cliënt ‘mevrouw Beentjes’, de zorg en ondersteuning regelt en levert.
Deze ontwikkeling stond centraal in het programma ViVa! Verandering.
Met ViVa! Verandering heeft ViVa! zich voorbereid op de hervorming
van de langdurige zorg in 2015. Het jaar 2014 is volop gebruikt voor
het realiseren van de plannen om de organisatie toekomstproof te
laten zijn. Samen zijn we doorgegaan met het bouwen aan de kwaliteit
van leven van onze cliënten. Vanuit de vier deelprogramma’s van ViVa!
Verandering – WijkZorg, Professionalisering, ViVa! Actief en Cultuur &
Gastvrijheid – zijn flinke palen geslagen en bouwstenen gezet.
In het Meerjarenplan 2014 – 2018 benoemt ViVa! Zorggroep een aantal
rollen voor het realiseren van onze missie en visie. De rol van ‘brede dienstverlener op
het gebied van wonen, welzijn en zorg’, is in 2014 soepel opgepakt. Dit laat zich zien in
het snelle reageren op de gevolgen van de plannen van de overheid: het verhuren van
de (leeggekomen) appartementen aan ouderen met een lichte zorgvraag of indicatie
voor langdurige zorg. Ouderen betalen zelf de huur
van de woning en kopen zelf de zorg en ondersteuning in.

Het leveren
van kwaliteit
van zorg . . .

‘Kwaliteit van leven’ vraagt ook om meer dagbesteding, beweging, lichamelijk en geestelijke
activering, muziek, dans, lekker eten etc. Deze
activiteiten verrijken het leven en leiden tot meer
welbevinden van mevrouw Beentjes. Door meer in
te zetten op het welzijn binnen het dagelijkse ritme
van de cliënt, het realiseren van Uitbureaus en de
scholing van medewerkers laat ViVa! ook hierin haar
actieve rol zien.
Het leveren van kwaliteit van zorg doen wij samen met de cliënt, maar ook samen met
de zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, huisartsen, woningcorporaties en
welzijnsorganisaties.
Zo heeft in 2014 onder meer Zorggroep IJmond 2.0 een herstart gekregen: samen
ervoor zorgen dat ketenzorg verbreed wordt naar meerdere cliëntdoelgroepen.
Onze rol als expert, opleider en innovator is van belang om de komende jaren onze
kwaliteit te behouden en te versterken. In het programma Professionalisering hebben
medewerkers uit de diverse functiegroepen opleiding en scholing genoten om kwaliteit
van de zorg en dienstverlening rondom onze cliënt te verhogen.

. . . doen wij
samen met
de cliënt

Hoofdstuk

1

Zorg & Welzijn en Wonen

In dit jaarverslag leest u wat ViVa! Zorggroep vanuit haar diverse rollen bereikt heeft.
Onze lof en waardering gaat dan ook uit naar alle medewerkers die met hun niet aflatende inzet en vertrouwen in de nieuwe ontwikkelingen deze rollen hebben kunnen
opnemen. Zij maken ten slotte de kwaliteit van leven voor onze cliënt.
Lucien van Ruth
Raad van bestuur
4

ViVa! Jaarverslag 2014

ViVa! Jaarverslag 2014

5

Inleiding
ViVa! Zorggroep heeft in 2014 uitvoering gegeven aan
het transitietraject ViVa! Verandering.
Met ViVa! Verandering bereidt ViVa! zich voor op de hervorming van de (langdurige) zorg en ondersteuning die
in 2015 haar beslag krijgt. In die hervorming wordt een
groter beroep gedaan op de zelf- en samenredzaamheid van kwetsbare (wijk)bewoners.

De zorg wordt dichtbij de wijkbewoners georganiseerd waardoor ze langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundigen krijgen nieuwe bevoegdheden/
rollen zoals deelnemen in een sociaal team en
het bepalen van de omvang van de nodige zorg.

ViVa! Zorggroep helpt
alle mensen in haar
werkgebied die een vraag . . .
. . . hebben om ondersteuning
bij het realiseren van
de kwaliteit van hun leven

Bij deze hervorming worden per 1 januari 2015
bepaalde zorg- en ondersteuningstaken vanuit
het rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten
en de zorgverzekeraars. Deze overheveling gaat
gepaard met een flinke korting op de budgetten.
Voor het realiseren van deze missie en visie heeft
ViVa! Zorggroep vijf rollen benoemd. Per rol
zijn de strategische doelstellingen voor 2014
geformuleerd. De vijf rollen zijn:

zich kunnen ontplooien en partners gezamenlijke doelstellingen kunnen bereiken.
Visie
ViVa! Zorggroep biedt een pakket aan diensten
voor mensen van jong tot oud op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Dit pakket is p
 assend
bij en op maat toegesneden op de vraag en
behoeften van de individuele cliënt. ViVa!

Zorggroep sluit niets uit en levert of faciliteert alle
diensten die de cliënt het beste ondersteunen bij
de kwaliteit van leven. De inhoud hiervan wordt
bepaald door de cliënt.
In iedere wijk wordt een geheel aan diensten tot
stand gebracht om mensen in staat te stellen
het leven te kunnen leiden zoals zij dat willen.

ViVa! Zorggroep is een brede dienstverlener op gebied van wonen, welzijn en zorg;
ViVa! Zorggroep is een wijkgerichte dienstverlener;
ViVa! Zorggroep is een maatschappelijke partner;
ViVa! Zorggroep is een facilitator;
V
 iVa! Zorggroep is een expert, opleider en innovator.

Deze rollen worden later in de tekst verduidelijkt. ViVa! Zorggroep beschouwt het als haar maatschappelijke opdracht de dienstverlening aan de
Missie
mensen in haar werkgebied betaalbaar en houdViVa! Zorggroep helpt alle mensen in haar werk- baar te houden. Daarvoor regelt ViVa! Zorggroep
gebied die een vraag hebben om ondersteuning afstemming tussen deze diensten mede in sabij het realiseren van de kwaliteit van hun leven. menwerking met derden, stemt de diensten af
ViVa! Zorggroep ondersteunt deze mensen met op het sociaal netwerk van de cliënt en faciliteert
het best passende aanbod van diensten, uniek overige ondersteuning.
en op maat toegesneden, en zoekt daarbij actief
samenwerking met derden. ViVa! Zorggroep is ViVa! Zorggroep gebruikt de kernwaarden voor
een aantrekkelijke en flexibele dienstverlener de wijze waarop zij invulling aan haar dienst
waar cliënten zich aan verbinden, medewerkers verlening geef
6
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PERSOONLIJK 	 ViVa! Zorggroep heeft aandacht voor de cliënt en iedereen is voor ViVa! Zorggroep uniek;
TOEGANKELIJK  Wij helpen onze klanten snel en zijn 24 uur per dag bereikbaar
BETROUWBAAR 	

ViVa! Zorggroep komt haar afspraken na en gaat integer om met informatie;

POSITIEF 	 Door de positieve houding van ViVa! Zorggroep ondersteunt zij de cliënt bij het maken van eigen keuzes;
DYNAMISCH 	 ViVa! Zorggroep reageert alert op signalen uit de omgeving en neemt initiatief en verantwoordelijkheid;
BETROKKEN 	 Bij de cliënt, collega’s en de organisatie.

In de rol van brede dienstverlener is ViVa! in 2014
gestart met het verhuren van appartementen.
Wijkbewoners die geen indicatie voor langdurige zorg hebben, maar wel behoefte h
 ebben
aan een beschutte woonvorm, kunnen bij
ViVa! binnen één van de woonzorglocaties een
appartement huren. Ook cliënten met een indicatie voor langdurige zorg kunnen bij ViVa! een
appartement huren. Zij ontvangen dan zorg en
dienstverlening vanuit het Volledig Pakket Thuis
(VPT) en waar nodig kunnen zij gebruik maken
van aanvullende dienstverlening.

De doelstelling om in 2014 80 appartementen
te verhuren is ruimschoots behaald. Reeds in
september 2014 mocht ViVa! haar 100e huurder verwelkomen. Het aanbod van aanvullende
dienstverlening is nog in ontwikkeling.
Dit aanbod en de prijzen daarvan stelt ViVa! in
nauw overleg met de Centrale Cliëntenraad vast.
Het VPT is een geïntegreerd pakket van zorg en
diensten voor cliënten met een verblijfsindicatie.
De cliënten met VPT krijgen ‘intramurale zorg’ in
hun eigen woning geleverd. Het pakket bestaat
uit de volgende onderdelen: Zorg, Schoonmaak,

Alarmopvolging, Dagactiviteiten en Maaltijden.
De cliënt betaalt zelf zijn huisvesting. De huisarts
is betrokken bij de algemene zorg aan de cliënt
met VPT. Het voordeel van het VPT is dat de c liënt
meer keuzemogelijkheden heeft en dat ViVa!
meer maatwerk kan bieden. Een voordeel is ook
dat de cliënt voor een aantal diensten één aanspreekpunt heeft.
Een ander speerpunt voor 2014 was het investeren in welzijn van de cliënt. Investeren in welzijn
is het investeren in ‘kwaliteit van leven’ voor alle
cliënten van ViVa!. Het gaat hierbij om het welzijn binnen het dagelijkse ritme van de cliënt in
de eigen woonomgeving (welzijn thuis). Maar
ook om aanvullende welzijnsactiviteiten (welzijn
uit). In het kader van het project ViVa! Actief is op
elke locatie van ViVa! Zorggroep een Uitbureau
opgericht. Het Uitbureau organiseert welzijns

activiteiten, individueel of in groepsverband.
Een deel daarvan wordt vergoed vanuit de AWBZ
(vanaf 2015 WLZ). Het is mogelijk om tegen betaling deel te nemen aan extra activiteiten. De
cliënten zijn tevreden over het aanbod van de
Uitbureaus, er zijn veel aanmeldingen en cliënten
waarderen de activiteiten gemiddeld met een 8.
Om de medewerkers beter toe te rusten voor de
welzijnstaken hebben zij in het kader van het project ViVa! Actief de volgende opleidingen gevolgd:

Resultaten Uitbureau
Alle Uitbureau-locaties zijn geopend, het activi
teitenaanbod is terug te vinden opwww.vivalavie.
nl.Hieronder volgt een overzicht van een aantal activiteiten / speerpunten van het Uitbureau:
2
 51TV: rapportage over de Winterfair in Meerstate
op zaterdag 29 november.
O
 pening nieuw welzijnsaanbod Uitbureau
Beverwijk met Olga Commandeur.
E
 r zijn nieuwe Alzheimerkoren opgestart in 2014.
E
 r is een nieuw Uitbureau-product ontwikkeld
in samenwerking met de dagverzorging: ‘de
inloop’. Het gaat om een inloop voor mensen met
beginnende dementie- / geheugen-problemen.
Eén ochtend per week met elkaar in gesprek over
ziekteverloop en beweegactiviteiten ondernemen.
Een soort voorportaal voor de geïndiceerde dagopvang. Stichting Welzijn geeft aan dat zij graag doorverwijzen naar ViVa! voor dergelijke activiteiten, zij
hebben namelijk die PG-expertise niet in huis.

e leergang Uitbureau voor medewerD
kers 
welzijn in de regisseursrol is in september gestart, na een kick off in juni 2014.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
visie op wonen-welzijn-zorg, marketing,
WijkZorg intramuraal: samenwerking met
de zorg, dagopvang en activiteiten per doelgroep in samenwerking met behandelaren.
Voor 2015 staat de samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers gepland.
 e eerste groep verzorgende IG-er heeft de
D
cursus dagbestedingscoach afgerond. Dit
werd geëvalueerd met een acht, de medewerkers geven aan dat dit een omslag in de teams
teweeg brengt.
D
 rie
activiteitenbegeleiders
(Boogaert,
Stram

mer
zoom, OC Bullerlaan) hebben de
opleiding ‘meer bewegen voor ouderen’
succesvol afgerond.
8
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H
 et aanbod van de Uitbureaus groeit. 		
Er zijn wederom professionals ingehuurd om het
welzijn van bewoners te vergroten door middel
van activiteiten. Denk hierbij aan MiMakkusclown,
Diva’s dichtbij, Tai-Chi, schilderen, zangkoor.
Over de tarieven wordt scherp onderhandeld door
de locaties. Afdeling inkoop heeft onderzocht
welke tarieven markconform zijn.
V
 anaf 2015 kunnen vrijwilligers/medewerkers
cliënten vervoeren in hun eigen auto.
L ocaties zetten nieuwe welzijnsactiviteiten in naar
aanleiding van een inspiratiebeurs.
In februari wordt een aparte Uitbureau-evaluatie
opgeleverd ter bespreking met de CCR.
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Er is een notitie opgesteld ter inspiratie voor
het Uitbureau en het Facilitair Bedrijf voor het
organiseren van activiteiten in combinatie met eten
& drinken. In Westerheem wordt gestart met een
pannenkoekenlunch.
E
 r is een start gemaakt met Welzijnsgesprekken
in Huis ter Wijck. Deze zijn zeer succesvol. Deze
aanpak, waarbij de contactverzorgende en
Uitbureaumedewerker met de cliënt en zijn/haar
mantelzorger in gesprek gaan, is een voorbeeld
voor andere locaties. Het leidt tevens tot meer
aanmeldingen bij het Uitbureau.
De uitstapjes vanuit Uitbureau Beverwijk zijn een
succes, meer dan 200 aanmeldingen. De prijs is lager
door inzet van sponsorgelden: Rabobank fietstocht 21 september € 12,50 p.p. opgehaald door
25 deelnemers. En een rommelmarkt ten behoeve
van het Uitbureau, hier is € 1000,- mee binnen
gehaald en een aantal nieuwe inschrijvingen voor het

Wijkgerichte
dienstverlener
In de rol van wijkgerichte dienstverlener was
de belangrijkste doelstelling voor 2014 het
inrichten van kleinschalige, zelfsturende dienstverleningsteams. Het dienstverleningsteam
voor mevrouw Beentjes is opgebouwd uit:
e
 en basisteam:
biedt integrale onder-steuning op het gebied
van wonen, zorg en welzijn, biedt 80% van de
integrale ondersteuning aan de cliënt;
een gespecialiseerd team:
biedt de aanvullende gespecialiseerde
onder-steuning op gebied van zorg en
behandeling;
een serviceteam:
biedt de aanvullende ondersteuning op
gebied van wonen en welzijn.

Uitbureau.
Op diverse locaties is aandacht besteed aan de
nationale burendag eind september, specifiek op
Heemswijk is een marketingcampagne opgezet.
Op een aantal locaties zijn beweegweken georga
niseerd met ondersteuning van het ViVa! Actief
beweegteam. Op locaties waar de beweegweek
heeft plaatsgevonden wordt gezorgd voor structurele opvolging: bowlen, zwemmen, koersbal, etc.
Familienet wordt bij steeds meer locaties uitgerold,
in 2014 zijn Heemswijk, Meerstate (incl. Heemstate),
OC Bullerlaan, Strammerzoom en Geesterheem
gestart.
De actie in samenwerking met de stichting GetOud
is gestart. Negen bewoners kregen de vraag: waar
kan ik u voor wakker maken? Vervolgens is deze wens
uitgevoerd en gefotografeerd.
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ViVa! Jaarverslag 2014

Binnen de extramurale zorg zijn kleinschalige
basisteams ingericht voor alle wijken. Binnen
de intramurale zorg werden de twee pilots in
woonzorgcentrum Huis ter Wijck en verpleeghuis Heemswijk met de invoering van kleinschalige, zelfsturende basisteams succesvol
afgerond.
Op basis van de resultaten uit de pilots is gestart
met de invoering van kleinschalige, z elfsturende
basisteams op alle intramurale locaties.
Om vanaf de start vanuit een meer integrale
dienstverlening te werken werd bij de invoering
nauw samengewerkt met het Facilitair Bedrijf
(FB) en de afdeling Behandeling, Consultatie
& Advies (BC&A). Het werken in kleinschalige
basisteams wordt enthousiast ontvangen door
cliënten, mantelzorgers en medewerkers.
Aanvullend op de basisteams is in 2014
gewerkt aan het ontwikkelen van gespecialiseerde teams. Binnen deze teams zijn de
gespecialiseerd verzorgende, gespecialiseerd

verpleegkundige, paramedische en medische
expertise vertegenwoordigd.

De inzet van multidisciplinaire behandelexpertise, in nauwe samenwerking met het basisteam, levert een belangrijke bijdrage aan de
integrale ondersteuning van de kwaliteit van
leven van de cliënten. In de regio Beverwijk
is een gespecialiseerd team opgezet voor
extramurale cliënten en in Huis ter Wijck en
Heemswijk draait een pilot met een gespecialiseerd team. Het wijkbehandelteam, dat de
cliënten eerstelijnszorg levert, maakt onderdeel

Het werken in
kleinschalige basisteams
wordt enthousiast . . .
. . . ontvangen door
cliënten, mantelzorgers
en medewerkers
uit van het gespecialiseerd team. Belangrijke
doelstelling voor 2014 was het op een succesvolle manier ontsluiten van de multidisciplinaire behandelexpertise richting bewoners,
of ze nu wonen in één van onze huizen of in
de wijk, en ongeacht de financiële grondslag
(bijvoorbeeld AWBZ, ZVW, particulier). In 2014
heeft ViVa! hiervoor een aantal stappen gezet,
in 2015 volgt de verdere ontwikkeling waarbij
rekening wordt gehouden met de wijzigingen
in het zorgstelsel.
Tenslotte is een start gemaakt met het ontwikkelen van serviceteams op Huis ter Wijck.
Medewerkers van het Facilitair Bedrijf en medewerkers vanuit het Uitbureau werken gezamenlijk aan het neerzetten van een attractief
aanbod op het gebied van wonen en welzijn.
Ook hier gaat het om zelfsturende teams die
nauw gaan samenwerken met basisteams en
gespecialiseerde teams ten behoeve van het
welzijn van mevrouw Beentjes.

Maatschappelijk partner
In 2014 was een belangrijke doelstelling om
de organisatie mee te laten buigen met de
wijzigingen in het zorgstelsel en ervoor zorg te
dragen dat ViVa! Zorggroep voor alle producten
en diensten weer contracten kon afsluiten met
zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes.
ViVa! Zorggroep is er in geslaagd om voor alle
zorg en ondersteuning afspraken te maken met
oude en nieuwe partners.
ViVa! Zorggroep werkt verder aan het toekomstbestendig maken van haar organisatie.
Mede door bezuinigingen in de collectieve
sector zal ViVa! een flexibele en slanke organisatie moeten zijn. ViVa! Zorggroep werkt aan
een nieuw inrichtingsplan voor de organisatie, waarbij het management- en ondersteuningsmodel ingrijpend wordt gewijzigd. In
2015 krijgt dit zijn definitieve beslag. In 2014
heeft ViVa! Zorggroep samen met het Rode
Kruis Ziekenhuis, Heliomare, Dijk en Duin en
Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland
de keten Zorggroep IJmond 2.0 doorontwikkeld. Deze Zorggroep geeft vorm en inhoud
aan een gezamenlijke nieuwe toekomst met
betrekking tot ketensamenwerking in MiddenKennemerland, waarbij de ketenzorg wordt verbreed naar meerdere cliëntdoelgroepen. In het
hoofdstuk Samenwerkingsrelaties wordt nader
ingegaan op het onderdeel samenwerking.
Nieuw in 2014 is de voorbereiding van de
oprichting van sociale teams in diverse gemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Heiloo, Castricum,
Uitgeest en Velsen). De zorgverzekeraars hebben
voor verschillende gemeenten de prestatie wijkgericht werken bij ViVa! Zorggroep ingekocht.
De prestatie wijkgericht werken richt zich op
collectieve taken in de wijk zoals signaleren, preventie en het versterken van het wijknetwerk.In
goede samenwerking met andere p
 artijen in de
wijk heeft het sociaal team onder meer als doel
dat de wijkbewoners zo lang mogelijk meedoen
in de maatschappij. In 2014 is de gemeente
Beverwijk hiervoor een pilot gestart. De activiteiten van ViVa! vanuit de Zichtbare Schakel die in
2014 nog doorliepen, vormen een goede basis
voor het werken in een sociaal team.
ViVa! Jaarverslag 2014
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Toos Ploegaert vertelt over het sociaal team
Wat houden de werkzaamheden
van een wijkverpleegkundige in een
sociaal team in?
In april 2014 is de gemeente Beverwijk
een pilot gestart met twee sociale
teams voor de wijken Kuenenplein/
Plantage en Prinsenhof.
De professionals van verschillende
organisaties zoals Socius, SWB, MEE
en de gemeente werken samen in het
sociaal team. Om brede ervaringen op
te doen binnen de pilot is gekozen voor
een verschillend accent in deze teams.
Team Kuenenplein/Plantage kreeg
als aandachtsgebied ‘jeugd’ en team
Prinsenhof ‘zorg en gezondheid’.
Om het team Prinsenhof voldoende
toe te rusten op dit accent is het
versterkt met de inzet van een wijkverpleegkundige van ViVa!
De activiteiten van het sociaal team zijn
gericht op preventie, het versterken van
netwerken, het aanspreken op eigen
kracht van de burger en SAMENkracht
(wederkerigheid). Het sociaal team
stuurt erop dat mensen zoveel mogelijk
op eigen kracht oplossingen bedenken, met inschakeling van de omgeving, met vrijwilligers of met inzet van
algemene voorzieningen. Het doel
is uiteindelijk dat er een verschuiving
plaatsvindt van langdurige/ specialistische zorg naar lichte/ kortdurende
zorg en van preventie/lichte/ kortdurende zorg naar eigen oplossingen,
inzet sociaal netwerk, verbindingen
netwerken in de buurt en inzet vrijwilligers. Ook ontwikkelt het sociaal team
12
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een efficiënte regievoering en een
integrale aanpak volgens het principe
1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur in
gevallen waar meer dan één hulpverlener of instantie betrokken is.
Wat is de meerwaarde
van een sociaal team?
De ervaring in 2014 heeft geleerd dat
de kruisbestuiving van de verschillende
professionals binnen het team van
meerwaarde is voor goede ondersteuning voor de burgers van de wijk.
De generalistische werkwijze haalt
overlap uit de ondersteuning. Door
de positie in de wijk is het sociaal team
laagdrempelig en dichtbij.
Door krachten met elkaar te verbinden
ontstaan nieuwe initiatieven voor en
door bewoners uit de wijk...
Wat wil je zelf bereiken
met het sociaal team?
Ik zou graag zien dat we een steentje
kunnen bijdragen aan het wij-gevoel
in de buurt. Dat je weet wie er naast je
woont en daar ook contact mee hebt.
Dat je elkaar weet te vinden en hulp
durft te vragen als het even nodig is.
Hulp durven vragen is nog niet vanzelfsprekend, we proberen het vaak zelf op
te lossen tot het escaleert. Ik zou willen
dat het niet zover komt, maar vroegtijdig ofwel hulp vragen om mee te kijken
aan de buren, vrienden en familie,
of aan het sociaal team om samen te
kijken wat de buren, familie en vrienden
voor elkaar kunnen doen.

Facilitator
ViVa! Zorggroep wil een facilitator zijn voor de
ondersteuning van haar cliënten. Het kan hierbij
gaan om het faciliteren van ondersteuning door
vaste medewerkers en leerlingen/stagiaires,
maar ook om het faciliteren van informele zorg
(zoals mantelzorgers en vrijwilligers).
Mantelzorgondersteuning is een belangrijk
speerpunt voor ViVa! Zorggroep. Mantelzorgers
zijn onmisbaar, niet alleen om cliënten met
behoud van eigen regie te ondersteunen maar
ook om de ingeslagen weg op het gebied van
welzijn voor iedere cliënt en bewoner waar te
maken. ViVa! Zorggroep biedt mantelzorgondersteuning via MaatjeZ.
In 2014 heeft ViVa! Zorggroep sterk ingezet op
de flexibiliteit en mobiliteit van haar personeelsbestand. Om in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op de veranderende klantvragen, is
het nodig dat ViVa! Zorggroep haar personeels
bestand flexibiliseert. Het inzetten van een instrument voor strategische p
ersoneelsplanning
ondersteunt daarbij.
ViVa! Zorggroep kiest ervoor om te werken met
vaste kernteams met daaromheen een teamge-

bonden flexibele schil. Het team heeft zo zelf
de middelen in handen om flexibel in te kunnen
spelen op de klantvragen.
Per 1 januari 2014 is binnen ViVa! Zorggroep
het organisatieonderdeel ViVa! Flex ingericht.
Randstad ondersteunt ViVa! Zorggroep bij het
poolmanagement en het poolbeheer van deze
flexibele schil. Eind 2014 is met de vakbonden
een nieuw Sociaal Plan overeengekomen waarin
diverse mobiliteitsbevorderende maatregelen
zijn opgenomen.

Expert, opleider en
innovator
Expertise, opleiding en innovatie zijn nodig om
de komende jaren dienstverlening op niveau
te realiseren en zo een toekomstbestendige en
solide organisatie te blijven.
Demografische en nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot andere functies en met
inzet van Zorg op afstand en E-Health technologie kan de dienstverlening slimmer en efficiënter
worden georganiseerd.
Dit vraagt om innovaties in het werkproces en
ViVa! Jaarverslag 2014
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Conny Jansen vertelt over de
Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ)
Wat houdt de zorg en behandeling
op de Afdeling Geriatrische
Revalidatie in Meerstate in?
In 2013 is gestart met een inhoudelijke en organisatorische
doorontwikkeling van de Geriatrische
Revalidatie. De Afdeling Geriatrische
Revalidatie in Meerstate begeleidt
revalidanten in de klinische situatie
en leert revalidanten omgaan met
beperkingen om zo spoedig mogelijk
thuis te kunnen functioneren.
Het gaat bijvoorbeeld om cliënten
met CVA/COPD of cliënten met
orthopedische problematiek/
traumatologie en amputaties.
Om de opname zo kort mogelijk te
houden wordt soms ook ambulante
nazorg in de thuissituatie ingezet.
Op de Afdeling Geriatrische
Revalidatie werkt het multidisciplinaire team intensief samen om het
proces van de revalidant optimaal te
laten verlopen.
De GRZ afdeling werkt vanuit een
therapeutisch klimaat. Wat houdt
dat precies in?
Bij Geriatrische revalidatiezorg is
sprake van ‘op herstelgerichte zorg’
die wezenlijk verschilt van zorg in
verpleeghuizen waar wonen en welzijn belangrijk items zijn. De verschillende disciplines begeleiden de revalidanten naar terugkeer in de oude
woonsituatie. Er heerst op de afdeling
dan ook een stimulerend klimaat: een
gestructureerd oefenklimaat waarbij
behandeling en zorg in de dagelijkse
praktijk zijn geïntegreerd. Naast de
14
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verschillende behandelaars zoals
fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
specialisten ouderengeneeskunde
hebben ook de verzorgenden en
verpleegkundigen en gastvrouwen
een belangrijke rol in het dooroefenen
van de geleerde activiteiten.
Het zorgleefplan is uitgewerkt tot
een Revalidatie Behandel Plan, dat
gericht is op het revalidatieproces
van de cliënt waarbij de vraag van de
cliënt centraal staat
De afdeling Geriatrische Revalidatiezorg hecht veel belang aan de
kwaliteit van zorg. Welke ontwikkelingen staan daarin centraal?
In 2014 heeft de afdeling GRZ vooral
de inrichtingen van alle processen
verbeterd met behulp van zorglogistieke
principes. Op het gebied van in-,
door en uitstroom zijn doelstellingen
gemaakt en grotendeels behaald.
Het revalidatieproces van de
revalidant is altijd leidend bij alle
inhoudelijke en organisatorische
veranderingen en afspraken die
gemaakt zijn en zullen worden.
In 2015 werkt ViVa! samen met het
RKZ aan de keten Collum Care. Hierbij
gaat het om de vaststelling van de inen exclusie criteria voor cliënten,
de aanmelding en planning van
cliënten en de transmurale overdracht.
Ook ontwikkelt de GRZ in 2015 de
klinimetrie binnen de verschillende
zorgpaden en is er bijzondere aandacht
voor kennisontwikkeling en interventies bij pijnbeleving.

versterking van de expertise zoals op het terrein
van de geriatrische revalidatiezorg en op het
gebied van overige dienstverlening. In 2014 is
een begin gemaakt om verpleeghuis Meerstate
door te ontwikkelen als een gespecialiseerd
verpleeghuis. De bedoeling is dat samen met
het Kenniscentrum van ViVa! de expertisefunctie
ook verder wordt versterkt voor de doelgroepen psychiatrie/ NAH/dementie en complexe
somatiek. De opleidingsfunctie is onlosmakelijk
verbonden met de expert- en innovatiefunctie.
In 2014 is daarom een vervolg gegeven aan
het versterken van de professionaliteit van
medewerkers. Een belangrijk onderdeel was
de verdere ontwikkeling van de profielen op
basis van de 7 CanMeds rollen. Naast de profielen voor de verpleegkundigen niveau 4 en 5
werden ook profielen ontwikkeld voor medewerkers op de deskundigheidsniveaus 2 en 3.
De profielen gaan uit van generieke functies
voor medewerkers met niet alleen rollen op het
gebied van de zorg maar ook met betrekking tot
wonen en welzijn. Op basis van deze profielen
zijn voor alle deskundigheidsniveaus functie
typeringen gemaakt. Versterking van de professionaliteit gaat ook gepaard met voortdurende
ontwikkeling van medewerkers. In 2014 ontvingen 50 intramuraal verpleegkundigen hun certificaat voor de leergang Excellerende Verpleging.
Daarnaast wordt door het NCOI in samenwerking met ViVa Zorggroep een verkorte HBO-V
opleiding ontwikkeld voor verpleegkundigen
niveau 4 met potentie om door te groeien naar
niveau 5. Tevens is een start gemaakt met het
ontwikkelen van een nieuw opleidings- en ontwikkelingsprogramma. ViVa! Zorggroep wil voor
alle medewerkers binnen de basisteams op de
verschillende niveaus een opleidingscarrousel
starten met een looptijd van 3 jaar waarbinnen zij
een aantal leerdoelen/leerpunten moeten behalen. Er zijn een aantal leeractiviteiten verplicht en
een aantal facultatief.

Verbinding
Het programma Zichtbare Schakel beoogt een
goede/betere afstemming tussen preventie,
wonen, welzijn en zorg in de wijk. Zo ontstaat een
sluitende zorg- en dienstverlening, die inspeelt op

de behoefte van (met name kwetsbare) wijkbewoners. Doel is om die kwetsbare wijkbewoners te
bereiken en hen verpleegkundige ondersteuning
in de wijk te bieden, zonder domeindiscussies te
voeren.
Vanaf 2009 is door de wijkverpleegkundigen van
ViVa! Zorggroep invulling gegeven aan het project
Zichtbare Schakel in verschillende gemeenten in
Kennemerland: Beverwijk, Heemskerk, Castricum
en Heiloo. Vanaf 2013 zijn deze gelden overgeheveld naar de gemeenten en zijn de activiteiten
ook in 2014 gecontinueerd met uitzondering van
Heiloo.
Met de gemeenten heeft
ViVa! afgestemd dat het
zwaartepunt van de verpleegkundige inzet in 2014
ligt op de preventieve huisbezoeken bij kwetsbare
burgers. In dit huisbezoek
bespreekt de wijkverpleegkundige met de burger waar
ondersteuning nodig is en
hoe deze ondersteuning
te realiseren: waar mogelijk
neemt de bewoner zelf de regie om de ondersteuning zo efficiënt en effectief mogelijk te
maken, waar nodig ondersteunt de wijkverpleegkundige met raad en daad. Naast deze individuele hulp, investeert de wijkverpleegkundige in het
bouwen en onderhouden van een lokaal netwerk
van formele en informele aanbieders, om bij vragen snel en adequate afspraken te maken over
de 
cliëntondersteuning. Op lokale bijeenkomsten zijn de wijkverpleegkundigen aanwezig voor
gezondheidsadviezen voor jong en oud.

Het palliatieve netwerk
zet zich in voor de kwaliteit
en samenhang . . .
. . . in de zorg voor patiënten
die ongeneeslijk ziek zijn
en hun naasten

Met de inhoudelijke samenwerking in 2014 inzake
de wijkverpleegkundige inzet, is een basis gelegd
om in 2015 samen mét gemeenten invulling te
geven aan de (sociale) wijkteams en de beoogde
nieuwe rol van de wijkverpleegkundige, gepositioneerd naast de huisarts.
Hoewel door de bezuinigingen het professionele ondersteuningsaanbod verschraalt, zorgt
de wijkverpleegkundige samen met het sociaal
wijkteam dat de kwetsbare burgers niet buiten de
boot vallen.
MaatjeZ heeft in 2014 in opdracht van de
vier regiogemeenten Beverwijk, Heemskerk,
ViVa! Jaarverslag 2014
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Castricum en Uitgeest het mantelzorgbeleid van
die gemeenten uitgevoerd. Dit gebeurt in de
vorm van individuele advisering van mantelzorgers, groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers
en ondersteuning van de professionals in het
werkveld van zorg en welzijn. Daarnaast heeft
MaatjeZ verbindingen gelegd met en tussen
andere organisaties in zorg en welzijn in de regio,
met als doel uitwisseling van kennis en ervaring
op het gebied van mantelzorgondersteuning.
Uitgangspunt voor mantelzorg-ondersteuning is
het versterken van de eigen kracht en eigen regie
waardoor de mantelzorger zo lang als mogelijk
en gewenst, de mantelzorgtaken kan uitvoeren.
In 2014 is hard gewerkt aan de volgende
onderwerpen:

 e mantelzorger als partner in de (professionele) zorg: samenD
werken met de mantelzorger is belangrijk voor het welzijn van de
cliënt. De mantelzorger kent de cliënt erg goed en samen met de
begeleidende professional vormt hij/zij een belangrijk deel van het
steunsysteem. De goede samenwerking tussen mantelzorger en
professional levert een tevreden cliënt op.
Een ‘scholingsaanbod’ voor mantelzorgers waarin zij allerlei
informatie krijgen waardoor hun zorgtaken vergemakkelijken
Versterking/verbreding van het sociale netwerk rond de cliënt
door de inzet van de methodiek ‘familiezorg’ en de praktische werkwijze ‘netwerkversterking.

MaatjeZ haakt in op de actuele o
 ntwikkelingen
rond de decentralisatie van zorgtaken naar
gemeenten en heeft in 2014 aansluiting gezocht
bij professionele zorgverleners en sociale (wijk)
teams. Doel is het (h)erkennen van mantelzorgers
en het bekendmaken van MaatjeZ voor
mantelzorgondersteuning.
De decentralisaties in 2015 moeten ertoe bijdragen dat de eigen kracht en het sociale netwerk
van burgers bij een ondersteuningsvraag als
eerste worden ingezet. Bestaande collectieve
voorzieningen in een gemeente dragen bij aan
het behoud van zelfregie. Het accent zal namelijk
steeds meer liggen op eigen kracht en participatie in de samenleving. Dit vraagt een andere kijk
op zorg en participatie van burgers én professionals en een andere rol van de mantelzorger
16
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Ketenzorg
In 2014 is de bestuurlijk ambitie binnen Zorggroep
IJmond 2.0 verder ontwikkeld.
Op 2 juli 2014 hebben de bestuurders van het
Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, Dijk en Duin,
Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en
ViVa! Zorggroep een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
De gemeenten en zorgverzekeraars zijn geïnformeerd over de samenwerking en de wens om
deze te verbreden. Op de volgende thema’s zijn
professionals onder leiding van ketencoördinatoren actief:
Dementie
Chronisch neurologische aandoeningen
Kind en Jeugd:
Obesitasketen
Helikopterpoli
Gerontopsychiatrie
Overdracht (thema is in 2014 toegevoegd)
Palliatief Netwerk
ViVa! Zorggroep werkt met verschillende organisaties, waaronder de meeste VBZ- (Vereniging
Bedrijfstak Zorg)leden, samen op het gebied van
palliatieve zorg in onder meer de regio Middenen Zuid-Kennemerland. In het netwerk zitten
vertegenwoordigers van hospices, ziekenhuizen,
huisartsen, specialisten en verschillende thuiszorgorganisaties. Het netwerk zet zich in voor
de kwaliteit en de samenhang in de zorg voor
patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Vanuit deze samenwerking is met ondersteuning van het Integraal Kankercentrum Nederland
een consultteam opgericht. Zorgverleners
kunnen bij dit consultteam terecht voor advies
bij alle vragen op het gebied van palliatieve zorg.
Bijvoorbeeld over de behandeling van pijn, maar
ook over onderwerpen als angst en palliatieve
sedatie.

Zichtbare
Schakel / Sociaal
Team . . .
. . . de wijkverpleegkundige
voor een
gezonde buurt

Begin 2015 ondertekenen de deelnemers
van het netwerk een convenant voor verdere
verbetering van de palliatieve zorg. Het netwerk
streeft naar de ontwikkeling van ketenzorg op
het gebied van palliatieve zorg.
ViVa! Jaarverslag 2014
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Dementie
In 2014 is de dementiezorg getoetst aan de
Zorgstandaard Dementie. Dit heeft inzicht
gegeven in de sterke en zwakke onderdelen van
de keten. Aan de hand hiervan is een activiteitenplan opgesteld.
De samenwerkingspartners hebben in 2014 onder
andere gewerkt aan de volgende onderwerpen:
optimalisatie van de samenwerking
rondom diagnostiek
evaluatie en uniformering van de
activiteiten op het gebied van
vroeg- signalering en preventie
versterking van de extramurale
dementiezorg
 inventarisatie van de initiatieven
op het gebied van mantelzorgondersteuning
Chronisch neurologische aandoeningen
In 2014 is met name ingezet om de ketenzorg
zoals we die nu kennen voor CVA/NAHpatiënten te verbreden naar andere Chronische
Neurologische aandoeningen (CNA) zoals MS,
Parkinson en NMA. Daarnaast is het eerstelijnsnetwerk CNA geprofessionaliseerd, heeft er
kennisuitwisseling tussen
professionals plaatsgevonden door twee geaccrediteerde scholingen
en is een benchmark
CVA uitgevoerd. Tevens
is er in samenwerking
met HKZ een normenstelsel voor ketenzorg
ontwikkeld.

Het afgelopen
jaar is de keten
gerontopsychiatrie . . .
. . . opgestart en is
er een gezamenlijk
activiteitenplan opgestart

Gerontopsychiatrie
Het afgelopen jaar is de keten gerontopsychiatrie opgestart en is er een gezamenlijk activiteitenplan ontwikkeld wat ingaat op thema’s als:
dagbesteding, vroegsignalering op depressie

en angst, het stroomlijnen van de uitstroom van
cliënten vanuit GGZ-instellingen (zoals Dijk en
Duin en RIBW) naar de zorgaanbieders in de regio.

18
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Kinderobesitas
Er zijn veel initiatieven in de regio voor kinderen met overgewicht en obesitas. Momenteel
is deze zorg versnipperd. Het afgelopen jaar
is gewerkt aan het komen tot één zorgpad
voor de regio Midden-Kennemerland. De verschillende behandeltrajecten zijn beschreven,
zodat deze vergeleken kunnen worden en in de
toekomst getoetst kunnen worden op behandeluitkomsten. Bij dit thema is het onderdeel
JGZ van ViVa! Zorggroep betrokken.
Overdracht
Om te bepalen wat bij de overdracht tussen behandelaren verbeterd kan worden,
heeft in 2014 onder professionals van alle
organisaties van Zorggroep IJmond en de
eerstelijns p

aramedici een inventarisatie
plaatsgevonden van de knelpunten binnen de
overdracht. Uit deze inventarisatie zijn twee
thema’s gekozen om mee aan de slag te gaan:
‘Zorgverlenerskaart’ en ‘Warme overdracht’.
De zorgverlenerskaart (centraal overzicht van
alle behandelaren en hun contactgegevens) is
gereed en wordt begin 2015 gepresenteerd.
De richtlijn Warme Overdracht is gereed en
wordt uitgerold onder professionals.
Helikopterpoli
Dit thema richt zich op de multidisciplinaire
samenwerking tussen onder andere de
kinderneuroloog en de kinderrevalidatiearts.
In samenwerking met de kinderpsycholoog,
kinderergotherapie, -logopedie, -fysiotherapie en onderwijskundig consulent wordt
achter één loket vroegtijdig in kaart gebracht
wat de oorzaak is van leer- en ontwikkelproblemen bij kinderen in relatie tot medisch
neurologische problematiek.
Kinderen krijgen zo in eén keer een juiste
diagnose zonder eerst langs allerlei verschillende hulpverleners te moeten gaan.
De multidisciplinaire poli start vanaf januari
2015 met haar activiteiten.

Yvonne Lycklama en Trees Rijke vertellen over palliatieve zorg…
De gespecialiseerd verpleegkundigen
hebben op bepaalde aandachtsgebieden bijzondere expertise in huis.
Met welke expertise ondersteunen
jullie de basisteams en de cliënten?
Samen met mijn collega Trees Rijke ben ik
gespecialiseerd verpleegkundige van ViVa!
Zorggroep. Trees Rijke is oncologieverpleegkundige en ik heb mij gespecialiseerd
in palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg
in de laatste levensfase van de cliënt en
binnen onze organisatie hebben we daar
veel mee te maken. Wij willen, in nauwe
samenwerking met de basisteams, bereiken dat ViVa! Zorggroep zich onderscheidt
door zijn uitstekende palliatieve zorg.
In 2014 hebben Trees en ik de verzorgenden binnen de verschillende intra- en extramurale teams gecoacht in het vroegtijdig
signaleren van palliatieve symptomen
volgens de methodiek Signaleringsbox.
Hiervoor hebben we als ViVa! subsidie
gekregen. In de praktijk blijkt het een ontzettende uitdaging om samen tijd te vinden
voor cliëntenbesprekingen aan de hand van
deze methode. Inmiddels zijn de verzorgenden enthousiast over de methodiek
want het is een praktisch hulpmiddel om
mee aan de slag te gaan. Hierdoor komen
de verzorgenden in hun kracht te staan en
kunnen ze de cliënten meer kwaliteit van
leven en sterven bieden, en dat is ons doel!

Hoe is de samenwerking tussen de
gespecialiseerd verpleegkundgen
en de wijkverpleegkundigen/huisartsen?

Gelukkig weten de wijkverpleegkundigen
ons steeds beter te vinden. Vaak blijkt dit
een waardevolle aanvulling voor cliënt en
wijkteam. Het geeft nieuwe inzichten en
in samenspraak met huisarts en het team
weten we regelmatig de symptoomlast te
verminderen door onze specifieke kennis
en ervaring. Dat geeft ook steun aan de

partner en/of mantelzorgers, die regelmatig kampen met overbelasting.
Een positief resultaat is ook dat een aantal
huisartsen onze meerwaarde heeft e
 rvaren
en hun patiënten een kennismaking met
ons adviseren. De basis van ons werk is
het vanuit deskundigheid doorvragen,
stil staan bij vragen, emoties, lasten en
bewust maken van keuze mogelijkheden.
Dit vergroot de draagkracht van cliënt en
naaste(n), vermindert hun last en bevordert
daarmee hun eigenwaarde. Want dat is
misschien wel het mooiste van ons werk,
dat je helpt hun zelfregie bewust te laten
worden, zelfs in tijden van angst en grote
onzekerheid.

Hoe zorgen jullie voor het behoud van
de kwaliteit binnen jullie expertise?
Naast de reguliere werkzaamheden als
gespecialiseerd verpleegkundige werk ik
nog als verpleegkundig consulent voor het
Landelijke Consultteam Palliatieve Zorg.
De telefonische consultatie voor artsen
en andere zorgverleners is zeer leerzaam.
Door de verplichte c asuïstiekbesprekingen
en bijscholing blijf ik op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen, richtlijnen en inzichten. Dit geef ik weer door aan c ollega’s,
cliënten en huisartsen. Dit jaar heb ik
als consulent ook trainingen v erzorgd
over de Signaleringsbox voor andere
thuiszorgorganisaties.
Als organisatie zijn we actief binnen
het Netwerk Palliatieve zorg Midden
Kennemerland. Hierin werken wij intensief samen met onder andere het RKZ en
andere zorgaanbieders met het doel de
regionale keten te verbeteren. Daarom
verschijnt er binnenkort een gids waarin
palliatieve patiënten kunnen vinden welke
zorg elke organisatie biedt. Het vraagt om
continu actief netwerken om met elkaar in
verbinding te blijven en dat maakt ons werk
zo leuk en afwisselend!
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deringen en mogelijkheden, consequent wordt
uitgevoerd.
Ook in het afgelopen jaar zijn belangrijke vorderingen gemaakt in de realisatie van de huisvestingsstrategie in de regio.

Wonen bij
ViVa! Zorgroep
In 2013 heeft ViVa! Zorggroep besloten om –
anders dan andere zorginstellingen – in plaats
van woon-zorglocaties te sluiten, juist de
bestaande capaciteit aan geschikte zorgappartementen in haar locaties beschikbaar te
houden voor toekomstige zorgvragers. Uit een
in opdracht van ViVa! Zorggroep uitgevoerd
onderzoek door TNO blijkt dat de bestaande
capaciteit aan zorg-appartementen in de woonzorglocaties van ViVa! Zorggroep vanaf 2015
ontoereikend is om de zwaardere zorgvraag
(ZZP4 en hoger) in de regio te huisvesten.
Omdat ViVa! Zorggroep rekening moet houden
met de door de zorgverzekeraars (zorgkantoren) ingekochte zorg, is ViVa! Zorggroep overgegaan tot verhuur van zorgappartementen in
haar woon-zorglocaties. Op 31 december 2014
huurden 117 bewoners een appartement bij ViVa!
Zorggroep. Al deze bewoners beschikten over
een indicatie voor een Volledig Pakket Thuis (VPT).
20
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Bij VPT is sprake van het zogenaamd scheiden van
wonen en zorg. De bewoner betaalt zelf de huur,
terwijl de zorg, maaltijden, schoonmaak en activiteiten vanuit de AWBZ worden gefinancierd.
Het succes van deze verhuur kan deels worden verklaard uit de investeringen die ViVa!
Zorggroep in de afgelopen jaren heeft gepleegd
in haar dienstverlening en in de kwaliteit van haar
huisvesting. Verspreid over het werkgebied zijn
moderne wooncomplexen gerealiseerd, waar
‘prettig wonen en leven’ voorop staat.
De appartementen in deze gebouwen hebben
doorgaans een gescheiden woon- en slaapgedeelte, eigen sanitair, een kookgelegenheid en
een eigen tuin of balkon. De zorg wordt georganiseerd en geleverd vanuit de coulissen van het
appartementen-complex.
Bouwactiviteiten bij ViVa! Zorggroep
ViVa! Zorggroep werkt, samen met gemeenten en
woningcorporaties, planmatig aan de optimalisering van het huisvestingsaanbod voor ouderen
en zorgbehoevenden in de regio. De huisvestingsstrategie van ViVa! Zorggroep is vastgelegd
in een Masterplan, dat anticiperend op veran-

Beverwijk
Samen met woningcorporatie Woonzorg
Nederland en een ervaren regionale renovatieaannemer is in 2014 gestart met de modernisering en grootschalige renovatie van Lommerlust.
In de samenwerking is actief en succesvol gezocht
naar betaalbare oplossingen die v oldoen aan de
gewenste inrichting en mogelijkheden van het
pand.
Na de renovatie zijn er in Lommerlust 104 appartementen: 76 tweekamer-appartementen, 4
driekamerappartementen en 24 groeps- en
eenkamer-appartementen. De 2- en 3-kamer
appartementen hebben een eigen woon- en
slaapkamer, berging, eigen sanitair en privé buitenruimte. Deze woningen zijn zowel geschikt
voor langdurige intramurale zorg als voor
scheiden van wonen en zorg. De 24 groeps- en
eenkamerwoningen hebben alle eigen s anitair.
De groepswoningen zijn gesitueerd op de
begane grond, met directe toegang tot de tuin
en voorzien van ruime huiskamers.
Naast renovatie van de appartementen zijn ook
de algemene voorzieningen volledig gerenoveerd. De belangrijkste ingrepen zijn:
 e tuin (voorheen parkeerterrein) aan de
D
voorzijde van Lommerlust wordt opnieuw als
besloten tuin ingericht voor de bewoners van
Lommerlust.
De kapper en de winkel verhuizen naar de
voorzijde van het pand en grenzen straks aan
het restaurant aan de Peperstraat.
Het restaurant wordt opnieuw ingedeeld en
ingericht voor ongeveer 60 zitplaatsen. Aan
het restaurant grenzen een leestafel, een zithoek met zicht op de tuin en een biljarthoek.
Drie ruimten voor dagbehandeling worden

gerealiseerd in de laagbouw achter het huisje
van Aagje Deken en Betje Wolff.

Heemskerk
Vanwege de voorgenomen sloop in 2015 van de
locatie Heemstate (gelegen op het terrein ‘Dijk
en Duin’ van de Parnassia Groep in Castricum)
heeft ViVa! Zorggroep in 2014 een verbouwing voorbereid en gestart om een afdeling in
Meerstate (Heemskerk) geschikt te maken voor
herhuisvesting van deze bewoners. Op Nieuw
Heemstate wonen bewoners met cognitieve
problemen in combinatie met ernstige gedragsproblematiek en psychogeriatrische bewoners
met een psychiatrische component.
De verbouwing voor Nieuw Heemstate op
Meerstate omvat een uitbreiding van het aantal
woon-/slaapkamers via ombouw van kantoren
en aanpassing van algemene voorzieningen.
Daarnaast
dienen
voor het herhuisvesten van de bewoners van Heemstate
aanvullende
investeringen te worden
gedaan in de realisatie van algemene
voorzieningen.
Zo
worden er extra rookruimten gecreëerd,
zusterposten aangepast, extra bouwkundige
bescherming in de appartementen ten behoeve
van deze bewonersgroep en in terreinvoorzieningen in verband met de BOPZ-status van deze
bewoners.
Ook voor een andere locatie van ViVa! Zorggroep in Heemskerk – Waterrijck – is in 2014 een
verbouwingsplan uitgewerkt. De 4 bestaande
groepswoningen met 6 zit-/slaapkamers worden
ieder vergroot met 2 extra zit-/slaapkamers.

De renovatie met
beperkt nieuwbouw maakt
dat de bewoners . . .
. . . langer in hun
vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen

Castricum
In nauwe samenwerking met woning-corporatie
Kennemer Wonen (Alkmaar) heeft ViVa!
Zorggroep in de afgelopen jaren gewerkt aan
de gefaseerde nieuwbouw van De Boogaert.
Na oplevering van de eerste fase in 2012, is in
2014 de tweede fase opgeleverd. Als gevolg
daarvan zijn in juni 36 bewoners uit hun tijdelijke
huisvesting in De Boogaert doorverhuisd naar
In april / mei 2015 wordt Lommerlust weer in hun definitieve appartement in De Boogaert.
ViVa! Zorggroep heeft nu 76 appartementen in
gebruik genomen door ViVa! Zorggroep.
ViVa! Jaarverslag 2014
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Vennootschappen

De Boogaert: 32 in zit-/slaapkamers in groepswonen en 44 appartementen die geschikt zijn
voor zowel intramurale zorg als scheiden wonen
en zorg.
Akersloot
In 2014 is de modernisering en renovatie van
Strammerzoom afgerond. De bewoners zijn in
maart 2014 terugverhuisd van hun tijdelijke huisvesting in hotel ‘De Rijper Eilanden’ in De Rijp
naar Akersloot. Op de dag van hun terugkomst
had de buurt de vlag voor hen uitgestoken.
De renovatie met beperkte nieuwbouw maakt dat
de bewoners langer in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen binnen Akersloot. In
Strammerzoom zijn 32 lichte, moderne en
comfortabele appartementen gerenoveerd.

De afwerking van de wanden, de verlichting en
aankleding zijn geheel aangepast aan de hedendaagse eisen. De locatie is uitgebouwd met een
nieuw gebouw voor de dagbesteding. Inspiratiebron voor de vorm van de nieuwbouw vormde de
Noord-hollandse stolpboerderij. De ‘boerderij’
is met een tuinderskas gekoppeld aan het hoofdgebouw. Aan de nieuwbouw grenzen twee grote
tuinen. De dagbesteding is zowel voor bewoners
van de locatie als voor buurtgenoten met een
indicatie voor dagactiviteiten. De bewoners uit
Akersloot kunnen ook deel nemen aan de activiteiten, maaltijden en bijeenkomsten die worden
georganiseerd in het Trefpunt (restaurant).
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Heiloo
De nieuwbouw van De Loet is in december 2014
door de aannemers aan ViVa! Zorggroep overgedragen. In De Loet zijn 100 zorgappartementen
en 24 zorgeenheden voor psychogeriatrische
cliënten gerealiseerd. De zorgappartementen

variëren in samenstelling en grootte van studio’s
van ongeveer 46m² tot 3 kamerappartementen (met 2 balkons en 2 badkamers) van 88m².
In januari 2015 zijn de bewoners, die tijdelijk
op Klein Varnebroek hebben gewoond, terugverhuisd naar locatie De Loet. Naast de bewoners van het woon-zorgcentrum kunnen ook de
omwonenden gebruik maken van de dienstverlening in De Loet. Een greep uit het aanbod:

 aast de ontvangstbalie is een winkel, waar
N
dagelijkse boodschappen kunnen worden
gekocht. Verder is er een biljart, een loungegedeelte en een kapsalon.
Sensia B.V.
Vanaf januari 2014 is de afdeling ViVa! Flex in de
In 2014 zijn de voorbereidingen voor vervangende plaats gekomen van Sensia B.V. Sensia B.V. is
nieuwbouw van Overkerck volledig uitgewerkt. sindsdien een lege vennootschap. ViVa! Flex is de
ViVa! is voornemens op deze locatie 68 zorgappar- afdeling binnen ViVa! Zorggroep die verantwoortementen van ongeveer 60 m² te realiseren. Het delijk is voor de flexibele inzet van medewerkers.
betreft hier 2-kamerappartementen die uiteraard De doelstelling van ViVa! Flex is om op een
volledig voorbereid zijn op het kunnen leveren van efficiënte en effectieve wijze de flexibele inzet
zorg en die qua indeling daarop ook zijn uitgelegd. van medewerkers te garanderen. Met ViVa! Flex
Ook zijn op deze locatie op de begane grond wijk- speelt ViVa! in op de hervorming van de (langvoorzieningen voorzien zoals een restaurant en durige) zorg en ondersteuning en de Wet Werk
ruimten voor dagbehandeling. Zodra aan alle nood- en Zekerheid. Samen met de strategische partner
zakelijke voorwaarden zijn voldaan (financiering, Randstad geeft ViVa! Zorggroep vorm en inhoud
positief aanbestedingsresultaat, onherroepelijke aan het poolmanagement van ViVa! Flex.
omgevingsvergunning), verhuizen de bewoners
van Overkerck naar de tijdelijke huisvesting op Klein ViVa! Thuis B.V.
Varnebroek. Daarna zal het huidige gebouw worden Vanaf 1 januari 2010 is ViVa! Thuis een 100% dochgesloopt. Verwachte bouwtijd is ruim anderhalf jaar. ter van ViVa! Zorggroep. ViVa! Thuis is onderdeel

 et restaurant dat uitkijkt over de vijver is
H
dagelijks geopend voor koffie en thee, maar
ook voor een lunch en een warme maaltijd.
Ook kan een zaal worden gehuurd voor een
feest (inclusief catering).
In De Loet worden door het Uitbureau regelmatig uiteenlopende (deels te betalen)
activiteiten georganiseerd zoals handwerken,
zitdansen, creatieve- en muziekactiviteiten,
kienen en film kijken.
Op de eerste etage zijn goed ingerichte

praktijkruimtes aanwezig waar bewoners en
omwonenden terecht kunt voor behandeling
zoals fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie,
logopedie en psychologie.
ViVa! Jaarverslag 2014
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van het cluster Huishoudelijke Zorg. Binnen
dit cluster wordt onder andere Hulp bij het
Huishouden geleverd aan inwoners van de aanbestedingsgebieden IJmond, Noord HollandNoord, Zaanstreek-Waterland en Haarlem en
omgeving.
Gedurende het jaar 2014 is binnen het cluster
de focus een goede dienstverlening naar cliënten. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van
de cliëntevaluaties. In 2014 heeft ViVa! Thuis in
de gemeente Haarlem meegedaan met de pilot
‘Huishoudelijke Ondersteuning’. In deze pilot is
ervaring opgedaan met de doelstelling ‘schoon
en leefbaar huis’.
Binnen de dochter ViVa! Thuis wordt ook
extramurale thuiszorg geleverd. ViVa! Thuis


kent in het werkgebied een grote groei van
cliënturen. Naarmate cliënten ouder worden,

hebben zij meer behoefte aan ondersteuning
en kunnen zij naast hulp bij het huishouden, ook
thuiszorg geleverd krijgen. Op deze wijze levert
ViVa! Zorggroep integraal een compleet pakket
aan diensten wat geheel tegemoet komt aan de
wens van de cliënt.
ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk om in
gesprek te zijn en te blijven met haar opdrachtgevers, de gemeenten. In 2014 heeft dat vooral
in het teken gestaan van het verder opbouwen
en uitbouwen van de relatie en het met elkaar
vooruit kijken naar de aanstaande veranderingen
binnen het domein van de Wmo.

ViVa! Vast B.V.
In ViVa! Vast B.V. zijn onder meer de activiteiten inzake de onroerende goederen van ViVa!
ondergebracht.
Hieronder vallen ook het beheer en exploitatie
van een aantal gezondheidscentra. De gezondheidscentra hebben als doel het bevorderen van
geïntegreerde dienstverlening op het gebied
van wonen welzijn en zorg.
In het bijzonder betreft het hier het gezondheidscentrum Broekpolder en de wijkcentra
Prinsenhof en Waterrijck. Meer informatie over
deze wijkcentra is te vinden in het hoofdstuk
Samenwerkingsrelaties.
Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland B.V. (JGZ)
2014: Op reis
Op 1 januari 2015 is het nieuwe stelsel voor de
zorg voor jeugd van kracht. Een sterke Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0-4 jaar
en hun ouders c.q. verzorgers vormt de basis
voor dit nieuwe stelsel en draagt bij aan het
daadwerkelijk vorm krijgen van de transitie.
JGZ is daarom in 2014 ‘op reis’ gegaan en heeft
gewerkt aan de volgende speerpunten:
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op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00
tot 17.00 uur een telefonisch spreekuur waar
ouders hun vragen kunnen stellen. Op een aantal locaties is het mogelijk om ’s avonds het consultatiebureau te bezoeken. Ook kunnen ouders
via e-mail, Twitter, Skype,
Facebook en onze website
vragen stellen en informatie ontvangen. In 2014 is de
online dienstverlening verder uitgebouwd. Alle online
platforms van de organisatie
worden dan ook bediend
en ingericht door JGZverpleegkundigen, jeugdartsen en orthopedagogen.

Deze actieve houding
is alleen mogelijk door
een constructieve . . .
. . . opbouwende bedrijfscultuur,
waarin samenwerking
voorop staat

Kwaliteit
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland wil zich
onderscheiden door kwaliteit. Daarvoor is het
van belang de JGZ-activiteiten voortdurend te
toetsen, zowel inhoudelijk als aan maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en hierop in te
spelen. Deze actieve houding is alleen mogelijk
door een constructieve, opbouwende bedrijfscultuur, waarin samenwerking voorop staat.

R
 egie door ouders door middel van
flexiblisering van het aanbod;
E
 en brede integrale beoordeling van het
kind door de jeugdarts, orthopedagoog en
JGZ-verpleegkundige;
Versterken samenwerking met kinderartsen en
huisartsen;
Aansluiting op de jeugdhulp (JGZ als schakel
naar specialistische voorzieningen);
V
 ersterken van de primaire preventie.

Scholingsplan
Ieder jaar wordt een scholingsplan opgesteld
ten behoeve
van de deskundiheids-bevordering van de
medewerkers van Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland. Dit is een onderdeel van de
Planning & Controlcyclus van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. In 2014 is opnieuw
een uitgebreid scholingsplan uitgevoerd. De
jeugdartsen en JGZ-verpleegkundigen zijn
geschoold op de volgende onderdelen:

Toegankelijkheid
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland in de
regio Midden- en Zuid Kennemerland (van
Uitgeest tot Bennebroek) voldoet met 14
consultatiebureaus ruimschoots aan de landelijke criteria. Deze locaties bevinden zich verspreid in het werkgebied van JGZ, waardoor alle
inwoners een consultatiebureau in de buurt kunnen bezoeken. Op alle locaties worden wekelijks
1 of 2 inloopspreekuren gehouden waar ouders
zonder afspraak terecht kunnen. Daarnaast is er

 ieuwe Richtlijnen Zindelijkheid en
n
Huidafwijkingen;
borstvoeding;
het nieuwe basisaanbod preventie en
intervisie-(methodieken);
het belang van multidisciplinaire samenwerking in kader van Infant Mental Health care;
familie – en jeugdrecht;
kindermishandeling/meldcode;
het registreren in het Digitaal Dossier;
privacy/beveiliging.
ViVa! Jaarverslag 2014
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Met de CB-assistenten en wijkassistenten is uitAcademisering
gebreid stilgestaan bij de transitie jeugdzorg en Net als bijna alle in de provincie Noord-Holland
de gevolgen voor onze werkwijze.
gevestigde JGZ-organisaties vormt JGZ Kennemerland samen met de afdeling jeugdgezondheidszorg van de Vrije Universiteit (VU) een acadeOpleidingsinrichting
De organisatie is erkend als opleidingsinrichting mische werkplaats. Enkele jeugdartsen
Arts Maatschappij & Gezondheid 1e fase. Jeugd- hebben in 2014 evenals voorgaande jaren les
gezondheidszorg Kennemerland staat voor kwa- gegeven aan medisch studenten of een co-assisliteit en heeft opgenomen inhaar beleid dat alle tent sociale geneeskunde begeleid in de praktijk.
artsen jeugdarts KNMG dienen te zijn of te worden. De high-potential groep (HP groep) die in 2009
Inmiddels zijn 15 van de 24 artsen jeugdarts KNMG van start is gegaan, heeft onderzocht of het VTOen is 1 arts hiervoor in opleiding. In 2013 is JGZ taal instrument bruikbaar is voor het opsporen
tevens een opleidings-inrichting voor Arts Maat- van taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
schappij & Gezondheid 2e fase geworden. In die meertalig worden opgevoed.
september 2014 zijn twee artsen met deze oplei- In 2014 is in het onderzoek ‘Ouders Eigen Regie’
onderzocht wat het effect is op het consultatieding gestart.

bureau bezoek als ouders zelf bepalen wanneer zij voor een consult op het CB komen en
niet automatisch een afspraak krijgen volgens
het vaste schema. Deze werkwijze wordt vergeleken met locaties waar ouders een nieuwe
datum voorgesteld krijgen conformde Richtlijn
contactmomenten.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is één
van de koplopers.

Sinds de start, begin 2014, worden via het LSP
dossiers aan GGD Kennemerland overdragen. In
de loop van 2014 zijn ook 2 andere GGD organisaties aangesloten en vindt digitale overdracht
naar hen plaats. De verwachting is dat in 2015
JGZ-organisaties berichten kunnen uitwisselen
ESAT
De ESAT (Early Screening Autistic Traits) is in met het RIVM en dat steeds meer andere JGZ2012 geïmplementeerd. Hiermee kan op het organisaties op het LSP zijn aangesloten.
consultatiebureau nog beter autisme bij kinderen vroegtijdig gesignaleerd worden. Voor de
Centra voor Jeugd en Gezin
meeste ouders met kinderen die positief sco- Het CJG is een laagdrempelige en herkenbare
ren op de ESAT wordt een afspraak gemaakt plek waar alle ouders en kinderen (van -9 maanmet OCK het Spalier voor verdere diagnostiek. den tot 23 jaar) én professionals terecht kunnen
Ouders kunnen kiezen waar de eerste afspraak met allerlei vragen op het
plaats zal vinden: thuis, op het consultatiebureau gebied van opvoeden en
of bij OCK het Spalier.
opgroeien.
Jeugdgezondheidszorg
wIn 2014 is het werken met de ESAT een vast Kennemerland
levert
onderdeel van de werkwijze van de professionals een actieve bijdrage als
geworden.
één van de samenwerkingspartners in de CJG.
In 2014 stonden onder
Target Word
Op de consultatiebureaus van Jeugd
gezond- meer de volgende items
heidszorg Kennemerland wordt tijdens het regu- centraal:
liere consultatiebezoek bij kinderen van 2 jaar met
behulp van het VTO-taalsignaleringsinstrument
Voorbereiding transitie Jeugdzorg
de taalontwikkeling gescreend. Kinderen die De belangrijkste externe ontwikkeling is het
onvoldoende scoren worden verwezen naar nieuwe jeugdzorgstelsel, waarbij alle zorg voor
een audiologisch centrum. Voor kinderen die jeugd met ingang van 1 januari 2015 onder de
net voldoende scoren worden allerlei activitei- verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Ten
ten ondernomen, onder andere toeleiden naar aanzien van de jeugdgezondheidszorg is ervoor
een VVE peuterspeelzaal, maar er is geen sys- gekozen om een preventief basispakket, met
tematische werkwijze beschikbaar. Het doel van activiteiten die uit volksgezondheidsbelang aanhet onderzoek is na te gaan of het Target Word geboden moeten worden aan alle kinderen, op te
ouderprogramma een positief effect heeft op de nemen in de WPG (Wet Publieke Gezondheid).
taalontwikkeling en de sociaal emotionele ont- De afgelopen jaren heeft Jeugdgezondwikkeling van de kinderen.
heidszorg Kennemerland al geanticipeerd op
de veranderende opvattingen van ouders en
de ontwikkelingen in de JGZ. In 2014 heeft
 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
ActiZ en GGD Nederland zijn overeengeko- Jeugdgezondheidszorg Kennemerland het huimen met de Vereniging van Zorgaanbieders dige Basistakenpakket JGZ waar nodig gewijzigd
Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) dat de JGZ in het nieuwe Basispakket JGZ en beschreven
haar dossiers kan uitwisselen via het LSP. In in de nieuwe brochure ‘Dichtbij, deskundig en
eerste instantie worden dossiers uitgewisseld preventief’.
tussen JGZ-organisaties onderling en berichten over vaccinaties en de hielprik tussen JGZ Toeleiding naar voorschoolse voorzieninorganisaties en het RIVM.
gen en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het CJG is een
laagdrempelige en
herkenbare plek . . .
. . . waar alle ouders en
kinderen en professionals
terecht kunnen
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Stevig Ouderschap
In alle gemeenten in het werkgebied biedt
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Stevig
Ouderschap. Stevig Ouderschap is een programma ter preventie van opvoedingsproblematiek/ psychosociale problemen bij kinderen,
met als exces hiervan kindermishandeling. Het
programma Stevig Ouderschap bestaat uit een
signaleringsmethodiek met daaraan gekoppeld
een interventie in de vorm van huisbezoeken.
Geselecteerde gezinnen wordt een ondersteuningsprogramma aangeboden, bestaande
uit 6 huisbezoeken door een specifiek hiervoor 
opgeleide JGZ-verpleegkundige van
 Oprichting CJG Kennemerland BV
Zowel in Midden- als Zuid-Kennemerland zijn de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.
afgelopen jaren door gemeenten voorbereidingen getroffen om het nieuwe jeugdzorgstelsel
 Video home training
vanaf 1 januari 2105 goed te kunnen uitvoeren. Al jaren lang leveren speciaal hiervoor opgeleide
Het was noodzakelijk om de huidige netwerkor- JGZ-verpleegkundigen Video home training
ganisatie CJG Haarlem door te ontwikkelen. Dit (VHT) aan ouders met kinderen van 0-4 jaar. VHT
heeft er toe geleid dat Jeugdgezondheidszorg helpt ouders duidelijk te maken hoe het komt dat
Kennemerland en MEE Noord West Holland na een kind bepaald gedrag laat zien en wat zij er
een intensief proces op 1 december 2014 de BV mogelijk aan kunnen doen om dit te veranderen,
CJG Kennemerland opgericht hebben.
zodat zij met plezier kunnen kijken naar hun kind
en hun kind beter kunnen begrijpen.
Ook Zandvoort en de IJmond-gemeenten hebben besloten om zich hierbij aan te sluiten. CJG
 Positief Opvoeden, Triple P
Kennemerland BV werkt daardoor in opdracht Triple P staat voor Positief Pedagogisch
van de IJmondgemeenten, de gemeente 
Programma, een van origine Australisch proHaarlem en de gemeente Zandvoort. Er zijn gramma voor opvoedingsondersteuning aan
drie handelsnamen geregistreerd bij de Kamer ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Het is een
van Koophandel waarmee de eigenheid en laagdrempelig, integraal en e
vidence-based
herkenbaarheid van het CJG van de verschil- programma, met als doel de preventie van
lende gemeenten behouden blijft. Door deze (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen
bundeling is het mogelijk een efficiënte en pro- bij kinderen, door het bevorderen van comfessionele organisatie op te bouwen die zich de petent ouderschap. Het vormt de basis van de
komende tijd in nauwe samenwerking met de instellingen die samenwerken in de CJG in onze
genoemde gemeenten zal ontwikkelen.
regio. Het project Triple P 2008-2010 in M
 iddenen Zuid-Kennemerland was gericht op de implementatie van Positief Opvoeden, Triple P voor
Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning is een belangrijk onder ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar.
deel van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland Sinds 2011 is het programma geborgd in de
en onlosmakelijk verbonden met preventieve reguliere werkwijze van Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland.
voorlichting en advisering.
Alle ouders hebben wel eens vragen over de Dat houdt in dat nieuwe medewerkers geschoold
ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. In en geaccrediteerd worden. Geaccrediteerde
het kader van opvoedingsondersteuning heeft medewerkers volgen intervisie en gebruiJeugdgezondheidszorg Kennemerland in 2014 ken speciale materialen. De regiomanagers
besteden hier aandacht aan in werkoverleggen
onder meer de volgende activiteiten aangeen jaarlijks vindt scholing plaats.
boden:
De toeleiding en verwijzing naar VVE programma’s door de JGZ wordt elk jaar gemonitord met
behulp van een VVE Monitor. Met verschillende
gemeenten is in 2014 een gezamenlijk plan van
aanpak opgesteld of is het bestaande plan van
aanpak aangevuld of bijgesteld.
In 2014 hebben de JGZ-teams opnieuw
extra aandacht besteed aan ouders van doelgroep-kinderen die geen voorschoolse voorziening bezoeken. Het streven is om te komen tot
een zo groot mogelijke deelname aan VVE van
doelgroepkinderen.
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Cliënt en kwaliteit
Het leveren van goede, verantwoorde kwaliteit van zorg
en ondersteuning staat bij ViVa! Zorggroep hoog in
het vaandel. ViVa! Zorggroep wil zich door het leveren
van goede kwaliteit ook onderscheiden van de andere
zorgaanbieders.Kwaliteit is een integraal onderdeel van
de manier van werken binnen de gehele organisatie.
Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan de
continue verbetering van alle bedrijfsprocessen.
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met 2013 zijn dezelfde
vragenlijsten gebruikt.
De teams raken vertrouwd met dit instrument. In 2014 zijn meer
(in aantal) vragenlijsten
zijn afgenomen.
Hierdoor geven de uitkomsten
een
meer
waarheidsgetrouw beeld
Zorginhoudelijke metingen
De verplichting tot het meten van de zorginhou- van de tevredenheid van
de cliënten.
delijke indicatoren is in 2014 vervallen.
Desondanks heeft ViVa! Zorggroep deze metingen verricht. In het eerste kwartaal 2015 worden Audits
de resultaten van de metingen verzameld en In 2014 zijn interne audits gedaan op
daar waar nodig formuleren de teams verbetervoorstellen. De metingen zijn onderdeel van de
 
Veiligheid (ouderenmishandeling,
planning- en controlcyclus van ViVa!
 
valpreventie, mondzorg),
 
het project ViVa! Verandering
Cliënttevredenheidsmetingen
 
Cultuurtraject (eigen regie medewerkers,
In de zomer van 2014 heeft ViVa! Zorggroep een
eigen regie cliënten),
uitgebreide cliënttevredenheidmeting laten uit 
medicatieveiligheid, hygiëne en
voeren door een onafhankelijk onderzoeksbuinfectiepreventie en cliëntdossier.
reau onder cliënten die extramurale zorg ontvangen. De resultaten hiervan zijn in de zomer van In de auditrapportages worden de bevindin2014 bekend gemaakt en door de betreffende gen benoemd. De teams zetten acties uit op
bedrijfsonderdelen verwerkt in verbeterplannen. de bevindingen en volgen, met behulp van het
Daarnaast is samen met de Centrale Cliëntenraad teamactieplan, de ontwikkelingen.
een tweetal centrale verbeterpunten geformuleerd, te weten:
Een voorbeeld van een bevinding en een
verbetermaatregel zijn:
 Thema: Kwaliteit van de zorgorganisatie,
(Indicator: Ervaren informatie)
 Thema: Kwaliteit van de zorgorganisatie,
Bevinding: In het kader van het onderwerp hygiëne/infectie(Indicator: Ervaren inspraak)
preventie bleek dat er op bepaalde werkplekken handzeep/
alcoholpompjes ontbraken.
De resultaten van de zorginhoudelijke - en cliënttevredenheidsmetingen worden gepubliceerd
Verbetermaatregel: Er zijn handzeep alcoholpompjes besteld
op www.KiesBeter.nl.
en geplaatst. Ook zijn er op verzoek van teams klinische lessen
handhygiëne gegeven.
Verdiepend cliënttevredenheidsonderzoek
Evenals in 2013, heeft ViVa! in het jaar 2014 het
verdiependcliënttevredenheid-onderzoekuitge- De uitkomsten van de audits zijn voor de
voerd.
bedrijfsonderdelen een steun bij het verbeteren
Hiervoor is het instrument de ‘Thermometer’ van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de
gebruikt. Om een vergelijk te kunnen trekken ondersteunende processen.
In april 2014 heeft de HKZ-audit plaats-gevonden. Een extern bureau heeft daarbij de kwaliteit
van ViVa! Zorggroep getoetst en akkoord bevonden. Daarmee heeft ViVa! Zorggroep het certificaat behouden.
Om de kwaliteit van zorg voor cliënten te kunnen
toetsen en verbeteren hanteert ViVa! Zorggroep
diverse meetinstrumenten:

Het Gouden Oor
symboliseert het
luisterend vermogen . . .
. . . van een
organisatie voor
haar cliënten
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Klachten,
MIC-meldingen
en Inspectie

sprake van bewustwording, zowel de kwaliteit
als de kwantiteit van de meldingen is verder
toegenomen.
In 2014 is weer een dertigtal verpleegkundigen
in de Prisma-Light methodiek opgeleid. Deze
methodiek maakt het mogelijk een diepere analyse te maken van de oorzaken van het incident
voordat wordt overgegaan tot maatregelen en
verbeteracties.Klachten
In 2014 zijn in totaal 96 klachten ingediend bij
ViVa! Zorggroep. De klagers hebben gekozen
voor de volgende afhandeling:

MIC meldingen
Voor de systematische bewaking, beheersing en
verbetering van de kwaliteit van zorg hanteert
ViVa! Zorggroep een registratiesysteem van
incidenten bij cliënten. De MIC-coördinator stelt
kwartaalrapportages op, analyseert de meldingen en geeft adviezen om de zorg en ondersteuning te verbeteren.
Wijze van afhandeling:
Kenbaar maken van de klacht
In het registratiesysteem zijn in 2014 de volgende Aantal: 18
soorten en aantallen incidenten geregistreerd:
Afdoening:
Organisatie heeft de klacht opgepakt
zonder bemiddeling.
vallen
medicatie
vermissing
agressie
stoten/knellen/botsen
inname gevaarlijke stoffen
verbranden
gevaarlijke situatie
incident apparatuur
vaccinatie
planning
anders

3.604
1.846
45
171
44
1
7
96
11
1
57
163.

Wijze van afhandeling:
Bemiddeling door betrokken medewerker,
manager of Klachtenopvangfunctionaris
Aantal: 66
Afdoening:
Deze klachten met betrekking tot onder
andere bejegening/ kundigheid, informatieverstrekking zijn met klager en medewerker
samen besproken en opgelost.

Wijze van afhandeling:
Afhandeling door de klachtencommissie
Aantal: 12
Afdoening:
Het totale aantal gemelde incidenten was 6.046. Dit Slechts één klacht leidt tot een hoorzitting.
was een stijging ten opzichte van het voorliggende De behandeling van deze klacht vindt plaats
in 2015.
jaar, toen er 5.363 incidenten gemeld werden.
Bij 23 incidenten is onderzoek gedaan of sprake is
van een calamiteit. Het ging om 19 v alincidenten, Klachtencommissie
1 vermissing, 1 medicatie incident, 1 agressie Brieven en klachtenformulieren gericht aan de
klachtencommissie worden behandeld door
incident, 1 overige.
6 incidenten hiervan zijn beoordeeld als calami- het secretariaat van de klachtencommissie. In
teit en gemeld bij de Inspectie. De incidenten het klachtenreglement is een bemiddelingsfase
die zijn gemeld: medicatie incident, agressie opgenomen. Het secretariaat van de klachtencommissie heeft in 2014 12 klachten ontvangen
incident, overige incident en 3x valincident.
waarvan er 11 door bemiddeling zijn opgelost.
Binnen ViVa! Zorggroep is het MIC beleid bekend Eén klacht is ingediend in december 2014 en, op
bij alle bedrijfsonderdelen. Medewerkers geven verzoek van klager, behandeld in een hoorzitting
goed uitvoering aan het beleid. Er is duidelijk met de klachtencommissie in februari 2015.
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Verbetermonitor Klachten
Sinds 2012 worden de klachten geregistreerd en
gevolgd in de verbetermonitor klachten. Zowel
de doorlooptijd van een klacht wordt hierin
gevolgd als de opvolging van de gemaakte
afspraken en de verbeteracties.
Vanaf 2013 is ook gestart met het centraal
registreren van vragen, opmerkingen, complimenten en ideeën. Op locatieniveau werd dit al
geregistreerd, maar door het centraal bijeen te
brengen is het beter te beoordelen of er sprake
is van enkele gevallen (incidenten) of dat er op
verschillende bedrijfsonderdelen hetzelfde
type meldingen is gedaan. In het laatste geval
kan centraal aanpakken van het probleem tot
een concernbrede verbetering leiden. De afdeling Kwaliteitscontrol analyseert de gegevens.
Gouden Oor Keurmerk
Het Gouden Oor symboliseert het luisterend
vermogen van een organisatie voor haar cliënten. ViVa! Zorggroep wil zich graag profileren
in het ‘gehoor geven aan cliënten’ (verhoging
cliënttevredenheid) in relatie tot integraal klachtenmanagement. In 2012 werd een nulmeting
verricht op een negental deelgebieden. In 2013
en 2014 is verder gewerkt aan de voortgang met
het doel om op alle deelgebieden een ‘groene’
beoordeling te verkrijgen. In de loop van het
verslagjaar is op diverse onderdelen verbetering bewerkstelligd. In 2015 zal verder gewerkt
worden aan het integraal klachtenmanagement,
waar het Gouden Oor de basis van vormt.

In juli 2014 heeft de IGZ in aanvulling op de
‘Leidraad meldingen IGZ 2013’ haar ‘Richtlijnen
calamiteitenrapportage’ uitgebracht. In deze
richtlijn calamiteiten-rapportage wordt uiteengezet wat er van een zorginstelling wordt
verwacht ten aanzien van de rapportage die de
zorginstelling aan de inspectie stuurt naar aanleiding van een calamiteit. ViVa! Zorggroep hanteert deze richtlijnen bij het opstellen van een
calamiteitenrapportage.

Kwaliteit en Innovatie
Innovatie en ICT
ViVa! Zorggroep gaat ervan uit dat zij met behulp
van technologie de ‘kwaliteit van leven’ kan verbeteren. Technologische innovaties kunnen cliënten meer veiligheid, gemak en zelfregie bieden en
cliënten kunnen langer thuis wonen. Bovendien
kan ViVa! Zorggroep door middel van digitalisering efficiënter werken en beter bereikbaar zijn.
In 2014 zijn diverse activiteiten uitgevoerd om
aan deze visie invulling te geven.

Draadloos internet (Wi-Fi)
Er is een project gestart om alle woonzorgcentra
te voorzien van draadloos internet (Wi-Fi). De
beschikbaarheid van draadloos internet is een
vereiste voor het gebruik
van mobiele apparaten en apps in de zorg.
Bovendien ondersteunt ViVa! Zorggroep
hiermee het nieuwe werken: plaats-, tijd- en
Inspectiebezoeken
apparaatonafhankelijk. Dit project wordt in het
In 2014 heeft de Inspectie voor de Gezond eerste kwartaal van 2015 afgerond.
heidszorg (IGZ) een aangekondigd bezoek
gebracht aan de locaties Heemstate en
Een nieuwe, digitale werkplek
Heemswijk. Dit bezoek werd gebracht in het De kantoorautomatisering van de ondersteukader van de individuele toetsing dwangbe- nende diensten en JGZ is in 2014 volledig
handeling, ex artikel 38 Wet BOPZ. Doel van 
vernieuwd. De werkplekken op de overige
het bezoek was te beoordelen of de beslissing locaties worden in het eerste kwartaal van 2015
om tot dwangbehandeling over te gaan zorg- gemoderniseerd.
vuldig is genomen en of de uitvoering zorgvul- We hebben een online medewerkerportaal
dig is geschied. De IGZ heeft op beide punten gebouwd. Deze biedt onder andere toegang
geconcludeerd dat ViVa! Zorggroep hierin zorg- tot e-mail, agenda, een adresboek en diverse
vuldig heeft gehandeld. Daarnaast is de con- andere webapplicaties. Dit platform is altijd en
clusie in het eindrapport dat er geen verbeter- overal beschikbaar via internet. Hierdoor biedt
maatregelen nodig zijn en is het toezichtbezoek het een goede ondersteuning voor de teams in
afgesloten.
de wijk.
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 itschakelen
Alle medewerkers krijgen toegang tot het por- gangscontrole, apparatuur in- en u
taal en de functies zullen de komende jaren (bijvoorbeeld een kooktoestel of televisie),
brand- en inbraakdetectie, klimaatbeheersing
verder worden uitgebreid.
(incl. zonnewering), automatische verlichting en
controle op ongewenst bezoek. Veel woonzorgDomotica en personenalarmering
centra zijn al voorzien van dit systeem. In 2014 is
(ZorgVrijWonen)
ZorgVrijWonen is een uitgebreid domotica- het systeem geïntroduceerd of uitgebreid op de
concept (thuisautomatisering) waar ViVa! volgende locaties: El Santa, Strammerzoom, De
Boogaert, Meerstate en St. Agnes. Vergelijkbare
Zorggroep jarenlange ervaring mee heeft.
Het systeem heeft het universele IP-protocol als systemen zijn er ook voor thuis. Door het steeds
basis en is hierdoor flexibel en toekomstgericht. vaker scheiden van wonen en zorg ligt de komHet systeem is modulair uit te breiden en werkt ende tijd de focus op de verdere ontwikkeling
samen met een grote hoeveelheid apparatuur. van deze systemen.
De dienst heeft veel toepassingen waaronder:
een spreek/luister verbinding, akoestische
Een nieuwe, digitale werkplek
alarmering, dwaalpreventie, valdetectie, toe- Zorgrobot Eva is een samenwerkingsverband

met de TU Delft om een servicerobot mee te
helpen ontwikkelen. Deze robot helpt straks
medewerker en cliënt op locatie. Dit experimentele traject geeft richting aan een belangrijke
ontwikkeling die in de toekomst steeds vaker
ingezet gaat worden. De zorgrobot is op locatie
Meerstate in 2013 voor het eerst ingezet. In 2014
is de proeftuin voor de zorgrobot voortgezet.
Elektronisch behandeldossier (YSIS)
Voor de artsen en behandelaren van ViVa!
Zorggroep is een elektronisch behandeldossier
geïmplementeerd. Hiermee wordt een efficiëntere praktijkvoering verkregen. Eén leidend,
digitaal dossier vereenvoudigt de werkwijze,
verlaagt het risico op fouten, versnelt informatieoverdracht en waarborgt de privacy van cliënten. Het uiteindelijke resultaat is kwalitatief betere
zorg voor de cliënten.
Zorg op afstand
Bij ViVa! Zorggroep lopen daarnaast nog vele
andere innovatietrajecten waaronder Zorg op
Afstand. Denk hierbij aan toepassingen zoals
beeldbellen, medicatiecontrole en dwaaldetectie.De wijkverpleegkundige kan straks met behulp
van een app beeldcontact leggen met cliënten.
Dit bespaart reistijd en kan het aantal contactmomenten verhogen. Ook familie en mantelzorgers
kunnen van deze mogelijkheden gebruik maken.
Voor het controleren van medicijnen of een
morfinepomp zijn twee paar ogen nodig. Een
slimme telefoon met camera en een speciale,
gecertificeerde applicatie kan dit proces vereenvoudigen en veiliger maken. Eén van de medewerkers kan op afstand het werk van de ander
controleren en andersom.
Met een klein apparaatje dat een GPS-ontvanger
en een SIM-kaart bevat kan een dementerende
zelfstandig op pad. Zodra de cliënt buiten een
vastgesteld gebied komt, wordt er een melding
verzonden naar een mantelzorger of een zorgprofessional. Zij kunnen op de kaart vaststellen waar
de cliënt zich bevindt en zo nodig actie ondernemen. Dergelijke toepassingen verhogen de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid van mensen.
Kenniscentrum
Kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering stonden in 2014 weer centraal voor het
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k enniscentrum. Samen met de professionals vanuit de organisatie zijn er verdere stappen gemaakt.
In multidisciplinaire samengestelde werkgroepen en commissies is beleid ontwikkeld en zijn
werkafspraken gemaakt en geïmplementeerd.
De kennis is gedeeld met de professionals in
zeven interactieve themabijeenkomsten waarbij
weer verschillende thema’s de revue passeerden.
Het motto blijft: kennis is macht maar kennis delen
is kracht!
Op meerdere thema’s hebben het afgelopen jaar
ontwikkelingen plaatsgevonden:
In 2014 heeft er vanuit het kenniscentrum een
inventarisatie plaatsgevonden binnen ViVa!
Zorggroep rondom de kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden van de dementiezorg. Aan de hand
hiervan is een activiteitenplan opgesteld en is er
een werkgroep gestart die met de punten aan de
slag is gegaan.
Eén van de aanbevelingen uit het rapport
palliatieve zorg van 2013 was het bevorde
ren van de deskundigheid met behulp van de
Signaleringsbox. Deze box is in 2014 ingevoerd
door middel van een training en begeleiding
van een aantal teams op de werkplek. Hiervoor
heeft ViVa! Zorggroep, als Goed Voorbeeld van
Palliatieve zorg, subsidie gekregen van ZonMw.
Het bijbehorende tevredenheidsonderzoek
onder cliënten en nabestaanden is in samenwerking met het Nivel uitgevoerd. De respons
in deze eerste meting is zeer positief voor ViVa!
Zorggroep. Medio 2015 wordt dit onderzoek
herhaald om vast te stellen of het werken met de
Signaleringsbox een verbeterde tevredenheid
In 2014 heeft het kenniscentrum de volgende
thema-bijeenkomstengeorganiseerd.
Medicatieveiligheid
 
Samenwerken professionals en mantelzorg
Dementie
Welzijn en eenzaamheid
Thema Leren Leren
Bewegen
Veiligheid & Vrijheid/Domotica
De nieuwe cliënt; Zelfregie
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laat zien bij cliënten en nabestaanden. De betrokken teams en Specialist Oudergeneeskunde
hebben de signaleringsbox enthousiast ontvangen en de eerste ervaringen zijn erg positief.
De Commissie Vrijheidsbeperking en Dwang
heeft begin 2014 zijn naam gewijzigd naar
Commissie Vrijheid en Veiligheid. De reden hiervoor is een betere verwijzing naar het streven van
deze commissie; namelijk een zo groot mogelijke vrijheid voor cliënten.
Met trots is eind 2014 officieel het waarborgzegel
fixatievrije zorginstellingen aan locatie Heemswijk
uitgereikt. Dit is een keurmerk van Innovatiekring Dementie voor instellingen die excelleren
in bewegingsvrijheid voor cliënten. In 2015 zal dit
waarborgzegel tevens aangevraagd gaan worden
voor de andere BOPZ locaties. Daarnaast heeft
de consultfunctie van deze commissie voorzien
in de behoefte van een aantal afdelingen.Advies
werd gevraagd in situaties waarbij moeite was een
geschikte oplossing te vinden voor een cliënt zonder zware vrijheidsbeperking of waar het gevoel
heerste dat een cliënt
meer vrijheid zou kunnen
genieten.

Kwaliteit en
Medewerkers
Het Strategisch personeelsbeleid dat is vastgesteld voor de periode 2013-2015 heeft zijn uitwerking met name in de gevolgen van de uitrol
van Zelfsturing in de organisatie. Naast de wijkteams extramuraal is ook de uitrol van zelfsturing
intramuraal in 2014 gestart. Functies en rollen in
het primair proces wijzigen en medewerkers en
managers worden gecoacht in het leerproces.
80% van de uitvoerende functies zijn opnieuw
beschreven in rollen en competenties die passen
in de veranderende ViVa! organisatie. Uitgaande
van de visie van ViVa! dat de praktijk de beste
leeromgeving is, is een start gemaakt met een
cyclisch leerprogramma waarmee de medewerkers de gelegenheid krijgen te groeien in hun
nieuwe rollen en functies.

Beleid veilig en gezond werken
Voor medewerkers is het van belang dat zij in
staat blijven gezond, veilig en met plezier hun
werk te doen. Het is belangrijk dat zij vitaal en
weerbaar zijn om op een goede manier om te
kunnen gaan met de vele veranderingen in de
Deze consulten zijn door zorg en goede zorg te kunnen blijven leveren.
de betrokken afdelingen Met dit uitgangspunt besteedt ViVa! Zorggroep
als zeer nuttig en prettig aandacht aan de volgende onderwerpen:
ervaren en deze mogelijkheid tot consult zalin
Verzuim en re-integratie
2015 voortgezet worden. In het jaar 2014 zijn 17 kandidaten aangemeld
Vanzelfsprekend heeft het bij de re-integratieadviseur.11 kandidaten werKenniscentrum in 2014 den door een extern bureau begeleid. Het bleek
ook niet stil gezeten in het moeilijk om intern (binnen ViVa!) passende funckader van medicatieveiligheid. Onder de regie ties te vinden. Slechts 1 kandidaat is (na een
van de Commissie Farmaceutische Zorg zijn meer- proef-plaatsing) intern herplaatst. Er zijn in 2014
dere projecten opgepakt. Bijvoorbeeld het moni- in totaal 20 WIA-aanvragen ingediend. Door het
toren van de invoer van het nieuwe Elektronisch UWV zijn 12 nieuwe WGA-uitkeringen toegeVoorschrijfsysteem (EVS) voor de erkende bedden, kend en 8 IVA uitkeringen.
met de bijbehorende aanpassingen in procedures Ook hebben ex-medewerkers beroep kunnen
en werkafspraken. Daarnaast zijn de afspraken doen in 2014 op een aanvraag ZW-uitkering.
rond de werkvoorraad verbeterd en verduidelijkt. In 2014 hebben 14 ex-medewerkers aanspraak
gemaakt op een ZW-uitkering.
Als gevolg van wijzigingen in wet en regelgeving
zijn toestemmingsverklaringen ingevoerd waarbij
Vitaliteit en inzetbaarheid van
cliënten toestemming geven voor uitwisseling van medewerkers
gegevens tussen arts en apotheker.
Het bieden van goede dienstverlening op het
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gebied van Wonen, Zorg en Welzijn vraagt om
vitale medewerkers in een vitale organisatie.
ViVa! Vitaal is het motto waarmee ViVa! Zorggroep werkt aan vier thema’s: ‘gezondheid’,
‘kennis en vaardigheden’, ‘motivatie en betrokkenheid’ en ‘werk-privé balans’. In 2014 is gestart
met de workshop ViVa! Vitaal voor teams.
Het doel is om het bewustzijn over de eigen vitaliteit in het werk te stimuleren. Er is proefgedraaid
met 5 teams. De analyse volgt begin 2015. Daarnaast is ter ondersteuning een Wegwijzer ontwikkeld met hulpbronnen
en interventiemogelijkheden voor medewerkers en teamcoaches.
Binnen HRM Advies is
een Expertteam Vitaliteit en Inzetbaarheid
geformeerd en er is een
Providerboog samengesteld met externe dienstverleners op het gebied
van vitaliteit, preventie, verzuimbegeleiding en
re-integratie.
Ook is in 2014 weer uitvoering gegeven aan het
Preventiebeleid fysieke belasting en het preventiebeleid sociale veiligheid.

De vervolgstap voor 2015 is
de uitwerking van de inrichting
van dienstverleningsteams . . .

. . . Dan wordt duidelijk hoe de
personeelsmix van ViVa! er in
de komende jaren uit gaat zien

Loopbaancentrum
In 2013 zijn 2 HR Adviseurs -in deeltijd- gestart als
loopbaanadviseur binnen ViVa! Zorggroep.Vooruitlopend op de transitie/hervorming van de zorg
zijn in 2013 en 2014 al voorbereidingen getroffen
om de komende wijzigingen in het personeelsbestand in kaart te brengen en te stroomlijnen. Aan
het loopbaancentrum is veel publiciteit gegeven
door middel van artikelen in het personeelsblad
Via ViVa! en de digitale nieuwsbrief ViVa! Actua.
Doordat de contouren van de nieuwe organisatie
in 2014 en de gevolgen ervan meer zichtbaar werden, wisten de medewerkers het loopbaancentrum ook beter te vinden.
Met collega-instellingen uit de regio zijn functionele werkafspraken gemaakt en intentie verklaringen getekend voor meer samenwerking. Zo zijn er
afspraken gemaakt met onder andere Randstad
en Tempo Team/Leeuwendael voor de begeleiding van mobiliteitskandidaten op moment van
-dreigende- boventalligheid.

In 2014 hebben 31 medewerkers vrijwillig gebruik
gemaakt van de diensten van het loopbaan-centrum en zijn er in totaal 102 gesprekken gevoerd.
De gesprekken varieerden van een oriënterend
éénmalig gesprek tot een volwaardig loopbaantraject van 5 á 6 gesprekkenwaarbij verschillende
methodieken en instrumenten gebruikt werden.
Strategische personeelsplanning (SPP)
In 2014 is de SPP tool ingericht en zijn een Er zijn in 2014 geen medewerkers boventallig
aantal scenario’s doorgerekend op organisa- verklaard.
tie niveau. Deze scenario’s gingen nog uit van
de huidige personeelssamenstelling en een Eind 2014 is een akkoord bereikt met de vakbonaanname over de financiële gevolgen van het den over een nieuw sociaal plan. Onderdeel van
zorgakkoord.
dit plan is een vrijwillige mobiliteitsregeling.
Dit heeft een overallbeeld opgeleverd dat geen Bij de vormgeving hiervan zijn de loopbaanadvidirecte aanleiding heeft gegeven tot bijstelling seurs betrokken geweest.
van beleid op instroom/doorstroom/uitstroom.
De vervolgstap voor 2015 is de uitwerking van E-learning
de inrichting van dienstverleningsteams. Dan In 2014 is in samenwerking met PAT learning
wordt duidelijk hoe de personeelsmix van ViVa! 
Solution E-learning geïmplementeerd. Na een
er in de komende jaren uit gaat zien, en wat succesvolle pilot in Huis ter Wijck is E-learning
dit voor consequenties heeft voor de huidige medio 2014 uitgerold binnen de verpleging en
personeelssamenstelling.
verzorging. Ruim 800 medewerkers hebben
De verwachtingen over de productievolumes deelgenomen aan informatiebijeenkomsten.
als gevolg van hervorming van de zorg neemt In een digitaal leerplein zijn in vastgestelde
ViVa! hierin ook mee. Zo heeft ViVa! input voor dashboards modules per functie klaargezet.
het ramen van in- door en uitstroom voor de Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het
komende jaren.
plannen en beheren van hun deskundigheid.
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Zij beheren zelf een digitale portfolio maar ook de
theorie en praktijk toetsen, die in het kader van de
wet BIG plaatsvinden. In 2015 zal ViVa! Z
 orggroep
het aanbod modules voor E-learning verder
uitbreiden.

De daling ten opzichte van 2013 heeft te maken
met de afronding van de leergang excellerende
(wijk) verpleging. De geregistreerde opleidingsuren zijn exclusief BHV, BBL opleidingen
en workshops en trainingen die niet door HR
Opleidingen zijn georganiseerd.
Beroepsbegeleidende en opleidende leerweg (BBL en BOL) ViVa! Zorgroep verzorgt
voor de leerwegen BBL en BOL de volgende
opleidingen: Niveau 2 Helpende, Niveau 3
Verzorgende IG, Niveau 3 en 4 MMZ en Niveau
4 V
 erpleegkundige. Deze opleidingen worden
door het ROC Novacollege, Horizoncollege en
Academie voor Psychiatrie verzorgd.

Wet Beroepen in de individuele
Gezondheidszorg (BIG) en toetsing
voorbehouden handelingen
Verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en
4/5), inclusief ViVa! Flex, dienen volgens het BIG
beleid van ViVa! driejaarlijks aan te tonen dat zij
bevoegd en bekwaam zijn voor de voorbehouden
handelingen in het kader van de wet BIG.
De toetsing bestaat uit een theorie en praktijktest.
De theorie gaat via E-learning. Zowel de theorie
als de praktijktoets moeten met een voldoende
worden afgesloten. Behaalde resultaten worden
opgenomen in het digitale portfolio. In 2014 zijn er
nog 165 medewerkers op de oude wijze getoetst In juli 2014 zijn in totaal 59 BBL- leerlingen gedien inmiddels 45 medewerkers via E-learning. In plomeerd. Van deze gediplomeerden hebben 45
het evaluatieformulier ‘leerlingen tevredenheid’
2015 toetst ViVa! iedereen via E-learning.
geretourneerd met een waardering van gemiddeld een 9,4 als totaalscore over de gevolgde
Bij- en nascholing
Bij ViVa! Zorggroep wordt een groot en gevari- opleiding. Vanaf de start van het opleidingsjaar in
eerd aanbod bij- en nascholing georganiseerd. september 2014 heeft ViVa! 127 BBL- leerlingen
Ongeveer 70% van bij- en nascholingen is in opleiding. Daarvan zijn er inmiddels 2 vroegtijgegeven aan zorgprofessionals en 30% aan de dig gestopt.
ondersteunende diensten. De praktijkopleiders
verzorgen het theoretische deel van de bij- en In het schooljaar 2013 / 2014 heeft ViVa! in
nascholingen en waar mogelijk zetten ze ook totaal 249 stagiaires een stageplek binnen ViVa!
interne deskundigen in. Wanneer ViVa! zelf de Zorggroep kunnen aanbieden. Inmiddels zijn 16
kennis niet in huis heeft, maakt zij gebruik van stagiaires vroegtijdig gestopt.
externe docenten. Elke scholing sluit ViVa! af Van alle stagiaires hebben 39 het evaluatieformet een schriftelijke evaluatie en de aandachts- mulier ‘stagiaire tevredenheid’ geretourneerd
punten worden meegenomen in de volgende met een waardering van 7,2 als totaalscore over
de gevolgde opleiding.
scholing.
In 2014 is ViVa! gestart met het ontwikkelen van
een opleidingscarrousel voor alle zorgfuncties
binnen ViVa! De opleidingsactiviteiten in de
carrousel sluiten aan op de nieuwe functieprofielen en de 7 CanMeds rollen. Het werkplekleren
zal meer centraal komen te staan. Naar verwachting kan ViVa! in het tweede kwartaal van 2015 de
eerste opleidingsactiviteiten in de opleidingscarrousel aanbieden.

Leerlingen

Opleidingsuren
In 2014 zijn er 16.755 opleidingsuren (voor 2.377
medewerkers) geregistreerd door HR Opleidingen.
ViVa! Jaarverslag 2014
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Governance
Samenstelling en functioneren
raad van toezicht (RvT)
De samenstelling van de raad van toezicht is
dit jaar onveranderd gebleven. In het laatste
kwartaal van dit verslagjaar heeft de raad zich
unaniem uitgesproken voor een herbenoeming
voor de duur van vier jaar van de leden Hartvelt
en Baks per 1 januari a.s.

Hoofdstuk

3

Bestuur & Bedrijfsvoering
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vergadert vier keer per jaar en heeft in 2014 een
informatieprotocol voor het toezicht op kwaliteit
en veiligheid opgesteld. Ook heeft de commissie
een inkijkje gekregen in het functioneren van het
moreel beraad en heeft zich bezig gehouden met
hoe de organisatie leert van fouten. In het laatste
halfjaar is kwaliteit en veiligheid structureel in de
Planning & Control cyclus opgenomen.
De raad heeft zich in een besloten vergadering
gebogen over de evaluatie van het functioneren
van de bestuurder met betrekking tot de afgesproken te behalen resultaten en de toekenning
van het variabele deel van de honorering van de
bestuurder. De raad van toezicht heeft besloten
om de variabele beloning toe te kennen aan de
raad van bestuur, omdat de vooraf afgesproken
doelstellingen in belangrijke mate zijn behaald
in een weerbarstige en uitdagende periode voor
de zorgsector. De bestuurder heeft, gehoord het
besluit van de raad van toezicht, zelf besloten af
te zien van deze variabele beloning, tegen de
achtergrond van de publieke discussie omtrent
de salarissen van bestuurders in de zorg.

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en deed dat afgelopen jaar voor het eerst
in de huidige samenstelling. Er is onder andere
gesproken over de rol van de raad (toezichthoudend of meer betrokken). De discussie over de
rolopvatting is essentieel, maar ook nog heel
duidelijk in ontwikkeling.
De oorzaak ligt zowel in de buitenwereld, die
zeer dynamisch is en ook veel onzekerheid kent,
maar evenzeer de toegenomen bewustwording
bij de RvT leden inzake hun verantwoordelijkheid
en transparantie over genomen besluiten en
Een greep uit de besproken onderwerpen
overwegingen.
 
Het omvangrijke traject ViVa! Verandering
De raad heeft dit jaar veel medewerkers gesprois een aantal malen onderwerp van gesprek
ken. Dat gebeurde zowel op een bijeenkomst op
geweest tussen de RvT en de bestuurder.
één van de locaties van ViVa!, als ook tijdens de
 
De complexiteit van de (zorg)inkooptrajecwerkbezoeken die de raad regelmatig aflegt.
ten, volumekortingen en tariefskortingen,
Dit jaar is aan een aantal medewerkers gevraagd
administratieve exercities met betrekking tot
om toe te lichten hoe zij in het kader van het
juiste declaraties, de korting op de Wmo, de
traject ViVa! Verandering de zelfsturing ervaren
Huishoudelijke Hulp toelage.
en hoe zij de aandacht voor kwaliteit en veilig 
Het besluit van de gemeente Haarlem om de
heid hierin een plaats geven.
Centra voor Jeugd en Gezin onder te brengen in een nieuwe BV met JGZ Kennemerland
De jaarlijkse bijeenkomst met het management(onderdeel ViVa! Zorggroep) als hoofd- en
team had dit jaar het tot stand komen van de
meerderheids-aandeelhouder, is diepgaand
begroting 2015 als onderwerp.
besproken.
De tweejaarlijkse overleggen met de onderne 
Het nieuw opgestelde marketing- en commingsraad en centrale cliëntenraad verlopen tot
municatieplan heeft als doel om inzicht te
volle tevredenheid. De RvT spreekt zijn waardekrijgen in naamsbekendheid en het imago.
ring uit voor de wijze waarop de medezeggenResultaten hiervan zullen gebruikt worden
schapsorganen omgaan met de soms lastige
voor een verdere koersbepaling van de afdevraagstukken die zij krijgen voorgelegd
ling marketing en communicatie.
In het kader van de governance heeft een van de
leden van de commissie kwaliteit en veiligheid De raad is alert op de ontwikkelingen binnen de
voor de totale RvT een presentatie verzorgd, Wmo en de extramurale zorg, maar is tevens van
getiteld zienderogen beter, een gids voor intern mening dat deze dienstverlening voor de orgatoezicht op kwaliteit van zorg. Deze commissie nisatie van belang is om grip te houden op de
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Naam

Hoofd- & Nevenfuncties

Eerste benoeming/
moment van aftreden

W. ‘t Hooft
(20-10-1943)

Hoofdfunctie:
Geen
Nevenfuncties:
Lid raad van advies Stichting Prisma Amsterdam;
Voorzitter Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering Kennemerland
Lid klachtencommissie Verpleeghuizen SIGRA Amsterdam

14-10-2008/
01-01-2013

M.J. Hartvelt
(03-01-1948)

Hoofdfunctie:
Geen
Nevenfunctie(s):
Lid RvT Onderwijsgroep Dunamare
Bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Voorzitter Rode Kruis afd. Velsen

01-01-2011
31-12-2014
Tweede benoeming
01-01-2015
31-12-2018
(def)

H.P.S. Baks
(31-12-1955)

Hoofdfunctie:
Bestuursadviseur
Nevenfunctie(s):
Lid RvT Zorgpartners Friesland
Lid RvT Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Lid Raad van Advies Sanofi-Aventis
Voorzitter audit-overleg GGZ

01-01-2011
31-12-2014

Hoofdfuncties:
Executive coach/partner bij AMARGON, Naarden Consultancy &
Coaching
(parttime) Directeur Greenleaf Academy for Servant Leadership,
Naarden
Nevenfunctie(s):
Lid RvT SALTRO, Artsenlaboratorium & Trombosedienst, Utrecht
Lid bestuur Stichting en Steunstichting ZIN in Werk, Vught
Lid bestuur Kloosterhotel ZIN B.V., Vught

10-11-2011
31-12-2015

Mevr. M.G. Wats
(06-03-1961)

Hoofdfunctie: Partner bij de Galan Groep
Nevenfunctie(s):
Docent governancevraagstukken UVA

01-05-2013
01-05-2017

P.A. van den Brom
(04-10-1964)

Hoofdfunctie: Interim manager en eigenaar VandenBrom
Management Consulting
Nevenfunctie(s)
Geen

01-04-2013
01-04-2017

Mevr. E.Baars
(07-11-1953)

markt. Veranderingen binnen deze markt zorgen
ervoor, dat er steeds opnieuw strategische keuzes moeten worden gemaakt.
Besluitvorming
De raad van toezicht heeft de volgende besluiten
genomen:
Goedkeuring is gegeven aan het jaardocument en jaarrekening 2013 ViVa! Zorggroep
(incl. de jaarrekeningen 2013 van ViVa! Thuis
B.V., Sensia B.V., ViVa! Vast B.V. en JGZ B.V.)
Goedkeuring is gegeven aan de jaarrekening
2013 van Stichting Nieuw Akerendam
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Tweede benoeming
01-01-2013
31-12-2016 (def)

Tweede benoeming
01-01-2015
31-12-2018
(def)

 
Goedkeuring is geven aan het voorgenomen bestuursbesluit tot het oprichten van
een nieuwe BV , waarin ondergebracht de
Centra voor Jeugd en Gezin Haarlem en
omstreken, met JGZ als hoofd- en meerderheidsaandeelhouder
 
In te stemmen met het bestuursbesluit om de
noodzakelijke herhuisvesting van Heemstate
te realiseren in locatie Meerstate
In te stemmen met het voorgenomen besluit
van de RvB tot renovatie van Lommerlust
door Woonzorg Nederland en het sluiten
van een nieuwe huurovereenkomst voor 15

De raad van toezicht vertelt over de remuneratie-,
auditcommissie en commissie Kwaliteit & Veiligheid
‘Net als alle andere commissies is de remuneratiecommissie een adviesorgaan van de RvT.
Alleen in de raad van toezicht worden, conform
de reglementen, besluiten genomen. Wij houden
ons als remuneratiecommissie bezig met twee
zaken. Ten eerste het beloningsbeleid van de
raad van bestuur. In het beloningspakket van de
raad van bestuur zit een component van variabele
beloning, die afhankelijk is van de prestaties op de
vooraf vastgestelde doelen voor de strategische
agenda, de financiële resultaten, kwaliteit van het
primaire proces en de samenwerking binnen de
organisatie. Vier keer per jaar toetsen wij hoe de
prestaties vorderen, wat de afwijkingen zijn en
welke acties hierop vervolgens plaatsvinden. Ook
spreken wij jaarlijks met leden van het managementteam in de zogeheten 360 graden bijeenkomsten, die een verdere verdieping mogelijk
maken rondom vraagstukken van een efficiënte
samenwerking in de top van de organisatie.
Tot slot doen wij ook voorstellen over de te volgen
procedure in geval een lid van de raad van bestuur
c.q. lid van de RvT vervangen gaat worden.’
‘In de auditcommissie (AC) hebben wij de vele
beleidsontwikkelingen in 2014, mede door veranderde wet- en regelgeving, en de effecten hierop
voor de financiële huishouding van ViVa! intensief
besproken en bediscussieerd. Ook het vastgoeden huisvestingsbeleid is veelvuldig onderwerp van
gesprek geweest; mede ook vanwege het feit dat
het beschikbaar stellen van ouderenhuisvesting
een belangrijke positie heeft gekregen binnen de
taakopvatting van ViVa!. Herhaaldelijk bespreken
wij de financiële parameters en toetsen wij de

(financiële) flexibiliteit om adequaat op huidige
en toekomstige ontwikkelingen in te kunnen
spelen en daarmee ondersteuning te kunnen
blijven houden van externe financiers. Naast een
intensief contact met het bestuur, hebben wij
dit jaar een viertal gesprekken gevoerd met de
controlerend accountant. Deze besprekingen,
onder andere over de managementletter en
jaarrapportage, zijn belangrijke ankerpunten in
de beoordeling van het bestuur en de financiële
gezondheid en beheersing van risico’s van ViVa!.
Tevens besteedden wij aandacht aan de kwaliteit
van informatievoorziening om het inzicht in de
bedrijfsvoering te vergroten’.
‘De raad van toezicht heeft 2014 besloten om
een commissie Kwaliteit & Veiligheid in te stellen.
Vooral omdat we dit een belangrijk onderwerp
vinden en ook om vanuit de raad van toezicht
onze kennis en ervaring aan de bestuurder en de
organisatie ter beschikking te stellen. Zo kunnen
we samen reflecteren op zaken die beter kunnen
en/of verkeerd zijn gelopen. We kijken naar wat
ViVa! eraan kan doen zodat het voor iedereen
die hier werkt veilig voelt om gemaakte fouten te
melden en te onderzoeken, zodat iedereen daarvan kan leren. Ook bespreken we onderzoeksrapporten over deze onderwerpen en rapportages
betreffende eventuele calamiteiten. Daarnaast
houden we ons bezig met zowel zichtbare/meetbare als onzichtbare/subjectieve indicatoren die
hierbij een rol spelen. De commissieleden vinden
het belangrijk om ook zelf de organisatie in te
gaan en te ervaren wat er leeft bij de zorgverleners die direct met onze cliënten werken’.

Achter, van links naar rechts: de heer H.P.S. Baks, de heer P.A. van den Brom, de heer M.J. Hartvelt,
de heer W. ‘t Hooft Voor, van links naar rechts: mevrouw M.G. Wats, mevrouw E. Baars

jaar, onder gelijktijdige beëindiging van de
lopende huurovereenkomst voor het pand
 
Goedkeuring te geven om de vastgoed- en
huisvestingsstrategie van ViVa! bij te stellen
en voor te bereiden op het scheiden van
wonen en zorg
 
Goedkeuring te verlenen aan de uitvoering van de projecten Overkerck en Nieuw
Geesterheem op voorwaarde dat voor de
plannen onherroepelijke omgevingsvergunningen worden verstrekt, financiering
is verkregen en het aanbestedingsresultaat
binnen het beschikbaar gestelde budget is
gerealiseerd
 
Het aangepaste financierings-memorandum
vast te stellen

zich binnen de context van de Planning & Control
cyclus, gebogen over vraagstukken die een
mogelijk risico kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van ViVa! Zorggroep. Belangrijk thema
hierin was de hervorming van de langdurige zorg
in het bijzonder de decentralisatie van zorg en
ondersteuning en de daarmee gepaard gaande
budgetkortingen.
In administratieve en organisatorische zin is
door ViVa! Zorggroep al een voorschot op deze
hervorming genomen. Het antwoord van ViVa!
Zorggroep is de invoering van zelfsturing bij basis,
gespecialiseerde en serviceteams. Hierdoor blijft
de continuïteit in de bedrijfsvoering gewaarborgd. Voornamelijk met het beleid van scheiden
van wonen en zorg neemt ViVa! Zorggroep een
andere positie in dan andere zorgaanbieders,
door aan (latente) zorgbehoevenden in de diverse
Financiën
Als vast agendapunt voor de vergaderingen woonzorgcentra appartementen te verhuren. De
van de raad van toezicht staat het onderwerp risico’s verbonden aan de verhuur worden volfinanciën opgenomen. De controller is bij dit doende beheerst.
onderdeel van de vergadering aanwezig om
waar nodig toelichting te geven op de cijfers
en bemerkingen vanuit de raad mee terug te
nemen. Sinds het begin van dit jaar vindt een
voorbespreking van de maand-/kwartaalcijfers
plaats met de leden van de auditcommissie, Financiële resultaten
waardoor de raad van toezicht in zijn vergadering Gezien de toenemende onzekerheden op het
zich kan laten adviseren en daardoor efficiënter gebied van bedrijfsvoering is de versterking
de financiële vraagstukken kan behandelen.
van het Eigen Vermogen naar een gedegen
De accountant is tweemaal per jaar aanwezig weerstandsniveau prioriteit. ViVa! Zorgroep
in de RvT vergadering, ter bespreking van het sluit af met een, gezien de omstandigheden,
accountsverslag, de jaarrekening, de manage- bevredigend resultaat.
mentletter en het cliënt service plan.
Het jaar 2014 sluit af met een positief resultaat
van € 1,8 miljoen, wat toegevoegd wordt aan
het Eigen Vermogen. De omzet 2014 was 1,2%
hoger dan in 2013.
De solvabiliteitspositie is mede door de groei van
Risicoparagraaf
het eigen Vermogen verbeterd en komt per 2014
Naarmate het ondernemerschap binnen ViVa! uit op 24,5% (eigen vermogen ten opzichte van de
Zorggroep toeneemt, wordt het monitoren balanstotaal). De intramurale activiteiten hebben
van risico’s belangrijker. Ook in 2014 heeft het zich in 2014 redelijk stabiel ontwikkeld, daarenterisicomanagement de nodige aandacht gekre- gen blijven de extramurale activiteiten een punt
gen voor wat betreft de lopende processen, van aandacht. Dit ondanks de stevige positie in
maar ook anticiperend op de nieuwe (zorg) het verzorgingsgebied van ViVa! Zorggroep.
ontwikkelingen.
Recapitulerend zijn de resultaten per segment
Periodiek heeft het Managementteam, maar ook als volgt. Het AWBZ segment heeft een positief
de Audit Commissie van de Raad van Toezicht resultaat behaald van € 4,3 miljoen. Het Wmo

Financieel beleid

Bedrijfsvoering
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segment blijft achter bij de verwachtingen en
heeft een negatief resultaat van € 2,8 miljoen,
dit betreft overwegend een negatief prijseffect.
JGZ Kennemerland B.V. en overige segmenten
presteerden volgens verwachting, blijkens een

positief resultaat van € 0,1 miljoen (inclusief aandeel derden) respectievelijk € 0,2 miljoen.
Het gemiddeld aantal personeelsleden in dienst
van ViVa! Zorggroep is in 2014 teruggebracht
van 2.304 fte in 2013 naar 2.213 fte in 2014.
Tegenover deze daling van de vaste formatie
staat een 
toegenomen gebruik van personeel
niet in loondienst in 2014. Deze beleidsontwikkeling is ingezet om actief te kunnen inspelen op
volumeontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
Voor een gedetailleerder overzicht over de
kernactiviteiten van ViVa! Zorggroep wordt verwezen naar pagina 6 van de jaarrekening.
In 2015 is er naar verwachting geen extra
financiering nodig ter overbrugging van de veranderingen in de AWBZ, de inrichting van de WLZ en
de WMO. Waar nodig zijn er voorschotten aangevraagd bij de gemeenten en de zorgkantoren.
Er zijn komend verslagjaar plannen om Overkerck
in Heiloo te herontwikkelen. Inmiddels zijn hier
plannen voor ontwikkeld en is er een aanvraag voor
medefinanciering bij de huisbankier neergelegd.
Een punt van aandacht is om de kaspositie van de
organisatie strikt te monitoren. De veelheid van
contractpartijen en de navenante risico’s op tijdige
facturatie en inning van geleverde diensten vraagt
ten opzichte vanvoorgaande jaren meer alerheid en
scherpte op het incassobeleid van ViVa!.

nele inzet zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook
sturen op een goede verhouding tussen vaste
en flexibele formatie is belangrijk, om de kennis,
kunde en cultuur binnen de organisatie te kunnen
waarborgen.
Naast de investeringsplannen inzake Overkerck en
de implementatie van en nieuw cliënt-registratiesysyteem is ViVa! tevens actief met een herinrichting
van de organisatie, zijnde een integrale transitie
naar zelfsturing. Deze majeure operaties kunnen
in 2015 er voor zorgen dat de effectieve inzet van
formatie en middelen niet over de gehele linie efficiënt en lean zullen zijn. In de begroting 2015 is met
deze voorzienbare effecten rekening gehouden.

Medezeggenschap
Ondernemingsraad (OR)
De OR heeft ook in 2014 verder gebouwd aan
een toekomstbestendige organisatie, waarin
medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Een efficiënte organisatie waarin
zelfsturende teams zelf
roosters maken en onderling de taken verdelen.
Samen met de cliënt, familie en mantelzorger kijkt
de medewerker welke
zorg en dienstverlening
ingezet gaat worden.
De zorg en dienstverlening sluit zo goed aan op
de behoeftes en wensen
van de cliënt. De professional krijgt meer regelruimte. Er hoeft minder afgestemd en geadministreerd te worden en er is minder management
en staf nodig.

De OR heeft verder gebouwd
aan een toekomstbestendige
organisatie waarin . . .
. . . medewerkers meer
verantwoordelijkheid
krijgen en nemen

Naast de regulier geplande investeringen zal ViVa!
het in gebruik zijnde clëntregistratiesysteem Helios
gaan vervangen. De huidige leverancier stopt met
ondersteuning en verdere ontwikkeling van het
onderhavige pakket. In 2015 zal een selectie- en
implementatietraject worden gestart om een passend systeem te selecteren. De omvang van deze
implementatie zal een majeure operatie betreffen. Deze bovengenoemde lijn van de OR werkte
door in de adviezen en instemmingsbesluiEffectieve inzet van formatie is van groot belang ten van 2014. In het afgelopen jaar hebben de
om de dienstverlening van ViVa! op een hoog 15 OR-leden 9 instemmingsverzoeken en 14
peil te houden. Omdat de marges klein zijn, en adviesaanvragen behandeld. Daarnaast heeft
deze marges een bijdrage moeten leveren aan de OR, door het vroegtijdig betrekken van de
de continuïteit van bedrijfsvoering is de focus met OR in de beleidsvorming, over 34 onderwerpen
name gericht om de ratio productie versus perso- een visie gegeven. Steeds vaker werken RVB en
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OR samen aan een ontwikkeltraject waarbij in
overleg besloten wordt bij te sturen. Bestuur en
OR hebben elkaar nodig om veranderingen in de
organisatie succesvol vorm te geven.

Activiteiten 2014 CCR-ViVa!
In 2014 hebben veel ontwikkelingen de aandacht gevraagd van de CCR-ViVa!. Enerzijds als
gevolg van externe factoren in de vorm van de
hervorming van de langdurige zorg, anderzijds
als gevolg van ontwikkelingen binnen ViVa!
Zorggroep zelf. Vooral de introductie van het
Uitbureau wordt kritisch gevolgd. Gezien de
omvang en inhoud van alle veranderingen en de
belangen van de cliënt die daarmee gemoeid
zijn, heeft de CCR een activiteitenplan opgesteld
met daarin een prioritering.
In 2014 is de CCR-ViVa! 15 keer bijeengekomen
voor de reguliere vergaderingen. In vijf van deze
vergaderingen is periodiek overleg gevoerd met
de raad van bestuur, de overlegvergaderingen.
Daarnaast heeft de CCR-ViVa! twee extra vergaderingen gehouden. Eénmaal over het Uitbureau
en éénmaal om met de verschillende disciplines
binnen ViVa! van gedachten te wisselen.

Het belangrijkste onderwerp in 2014 was het
advies over het ‘Organisatieplan primair proces
en de besturingsfilosofie’. Na de informatiebijeenkomsten voor medewerkers van de raad
van bestuur zijn vragen gerezen onder medewerkers over de reorganisatie. De vragen uit de
twee goed bezochte medewerkerbijeenkomsten (georganiseerd door vakbonden en OR) en
die uit de vele mails en gesprekken nam de OR
mee in de overlegvergaderingen met de raad
van bestuur. Op veel vragen kon het bestuur nog
geen antwoord geven, terwijl ook beoordeling
van het plan door de OR zelf niet goed mogelijk
was. Op het verzoek van de raad van bestuur
bracht de OR een deeladvies uit. Belangrijk voor
de OR was dat de uitrol van WijkZorg intra- en
extramuraal (basisteams) geen vertraging opliep Naast deze adviezen heeft de CCR-ViVa! in 2014
en zo snel mogelijk een frontoffice werd inge- onder andere aandacht besteed aan:
richt ter ondersteuning van de teams. Ook is
 
de financiële kwartaalrapportages en het
gevraagd haast te maken met het uitwerken van
concern Activiteitenplan ViVa! Zorggroep;
een nieuw organisatiemodel en een Sociaal Plan
 
de MIC-rapportages;
met de vakbonden, voordat er gereorganiseerd
 
de tevredenheidsonderzoeken en de uitvoewordt. Het advies van de OR nam de raad van
ring van de verbeterprogramma’s daarvan;
bestuur volledig over.
 
de kwaliteit van de intra- en extramurale zorg
 
het Uitbureau (ontwikkeling binnen ViVa!
De OR startte na de verkiezingen eind 2013 met
Zorggroep op het gebied van het aanbod
15 leden. Met de vermindering van 19 naar 15
van activiteiten voor cliënten), waarbij met
leden was de verwachting dat met een klein en
name de hoogte van de eigen bijdrage
krachtig team efficiënter gewerkt kon worden,
van de cliënt voor het deelnemen aan
terwijl ook een bijdrage wordt geleverd aan het
activiteiten nauwlettend door de CCR-ViVa!
terugdringen van de overhead. Deze verwachwordt gevolgd.
ting is uitgekomen. Doordat we met minder
 
het pilotproject ‘Zorg op afstand’ extramuleden zijn wordt de verantwoordelijkheid nog
raal (met tablet Windows). Het gebruik van
beter gevoeld en werken we nog meer samen
de tablet geeft ook mogelijkheden voor
aan één onderwerp.
contact met familie en/of een belcirkel.
 
een tweetal evaluaties van de was(-kosten)
Maandelijks is er overleg met de raad van bestuur.
op cliëntniveau.
Daarnaast overlegt de OR regelmatig informeel
 
het meerjarenbeleid 2014- 2018 ViVa!
met de leden van het managementteam. De OR
Zorggroep.
wordt dan geïnformeerd over lopende zaken en
nieuwe ideeën worden getoetst. De kennis van Deelname in stuurgroepen en
de werkvloer wordt in alle overlegvormen mee- overige commissies
genomen, dat is de meerwaarde van de OR.
De CCR-ViVa! heeft in 2014 zitting gehad in:
De sfeer in het overleg met de raad van bestuur is
 
de redactie van de Nieuwsbrief cliënten
open, constructief en kritisch.
 
de commissie vrijheidsbeperking en dwang
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Instemmingverzoeken - 9
 
Opleidingsjaarplan 2014
 
Contractenbeleid (uitbreiding grote contracten)
 
Plannen catering St. Agnes
 
Kleine contracten onderbrengen bij ViVa! Flex
 
Implementatieplan eigen risicodragerschap ziektewet en twee reglementen
 
Criteria aanstelling verpleegkundige niveau 5
 
Afschaffen bedrijfskleding De Loet en Overkerck
 
Beoordelingsinstrument verpleegkundigen niveau 5
 
Aanpassing werktijden Waterrijck

Cliëntenraad (CCR)
Samenstelling Centrale Cliëntenraad
ViVa! (CCR-ViVa!)
In 2014 is aan de CCR-ViVa! vormgegeven door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mevrouw M. Verweel, voorzitter (onafhankelijk, lid op voordracht CCR-ViVa!)
De heer R.M. Swart, secretaris en penningmeester (lid vanuit wijk cliëntenraad)
De heer J. van Buiten, lid (lid vanuit wijk cliëntenraad)
Mevrouw M. Prinsen-van Kalleveen, lid (thuiszorg)
Mevrouw I. van Nieuwenhuijzen, lid (thuiszorg)
De heer H. Los, lid (lid vanuit cliëntenraad verpleeghuizen) tot 1 mei 2014
Mevrouw drs. H.P.M. Velu, lid (lid vanuit wijk)
Mevrouw E.C.M. Boekhoven, lid (lid vanuit wijk cliëntenraad)
Mevrouw J. van Doesburg, lid (thuiszorg)

Adviesaanvragen - 14
 
Invoering werkwijze extramurale zorg
 
Uitrol Uitbureaus
 
Uitrol WijkZorg intramuraal
 
Offerte Berenschot
 
Uitrol Wijkbehandelteams
 
Wijziging plaats van uitvoering werkzaamheden als gevolg van verplaatsing Heemstate
 
Organisatieplan primair proces/besturingsfilosofie
 
Inrichten dedicated pools
 
Zelfsturende teams Facilitair Bedrijf
 
Masterplan Huisvesting en Bouw 2013-2030
 
Inrichting Marketing & Communicatie
 
Uitvoeren verbetervoorstellen werkwijze extramurale zorg
 
Uitrol WijkZorg intramuraal, doorontwikkeling fase 2 (verdere uitrol)
 
Functietyperingen Verzorgende IG & Welzijn en Helpende inclusief FWH indeling

ViVa! Jaarverslag 2014

47

In 2014 heeft de CCR-ViVa! 17 adviezen uitgebracht:
Nr.
Omschrijving gevraagde adviezen
1.
Beleid aanvullende diensten (aanpassing)
2.
Begroting 2014
3.
Uitrol wijkzorg intramuraal
4.
Wijziging werkwijze Clavisio sleutelkluizen
5.
Beleid vrijheidsbeperking en dwang
6.	Jaarverslag en jaarrekening ViVa! Zorggroep 2013
7.
Uitrolplan wijkbehandelteam
8. 	Wijzigingen algemene welzijnsactiviteiten (Uitbureau)
9.	Masterplan huisvesting en bouw 2013-2030
10.
Organisatieplan primair proces
11.
Standaard Programma van Eisen Bouw
12.	Financieringsmemorandum ten behoeve van Overkerck en Geesterheem
13.
Visiedocument Eten & Drinken 2014-2018
14.	Prijsverhoging collectieve WA-/inboedelverzekering (koppeling met
prijsindex)
15.	Evaluatie van de inzet intensiveringsmiddelen in 2013
16.
Jaarverslag 2013 klachtenafhandeling
17.
Vervoersbeleid cliënten extra-/intramuraal

 
de klachtencommissie
 
de projectgroep Clavisio sleutelkluizen
 
de commissie Huiselijk geweld en
kindermishandeling
 
de Werkgroep Pilot Wijkzorg Intramuraal
 
de Ethische commissie ViVa!
 
de commissie Voorbereiding
Verbetervoorstellen naar aanleiding
van CQ onderzoeken
 
de commissie Uitreiking ‘Activeer’

een of meerdere lokale cliëntenraden. De leden
van de lokale cliëntenraden kunnen de vergaderingen van de CCR-ViVa! bijwonen (artikel 14
convenant). De lokale cliëntenraden ontvangen
de agenda en de vastgestelde verslagen van de
vergaderingen van de CCR-ViVa!.

Volgens de afspraak in haar huishoudelijk reglement heeft de CCR-ViVa! drie keer een voorzittersoverleg cliëntenraden georganiseerd.
In het voorzittersoverleg worden algemene zaken
De CCR-ViVa! is in 2014 ondersteund door een betreffende de zorg binnen ViVa! Zorggroep met
ambtelijk secretaris en de lokale cliëntenra- elkaar uitgewisseld en standpunten van de CCRden door een adviseur cliëntenraden. Deze ViVa! verduidelijkt c.q. voorstellen uit het voorzitondersteuners zijn in dienst van ViVa! Zorggroep. tersoverleg verder uitgewerkt en bekrachtigd in
een advies aan de Raad van Bestuur. Met name
over onderwerpen waar op grond van de Wet
Lokale cliëntenraden
Naast de CCR-ViVa! kent ViVa! Zorggroep ook medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (Wmcz)
lokale cliëntenraden in de wijken. Elk lid van de en het convenant advies van de CCR-ViVa! noodCCR-ViVa! fungeert als contactpersoon voor zakelijk is, is in 2014 veel gecommuniceerd.
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Kerngegevens
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Kerngegevens
Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg
Kerngegeven

Kerngegevens jeugdgezondheidszorg en kraamzorg
Aantal/bedrag

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar
Aantal VPT cliënten per einde verslagjaar
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

1.126
52
263
131
2.132

Capaciteit
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar

227.273

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar

205.333

Aantal dagen VPT
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)

Aantal 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar

55.219
31.672
328.092

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

3.266

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

1.597

Bedrijfsopbrengsten

Aantal consulten 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar

53.842

Personeel
Aantal FTE personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar

146
92

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar

7.895.238

Kerngegevens Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en overige ZvW
Kerngegeven

Aantal/bedrag

Cliënten
Aantal Geopende DBC’s

375

Waarvan CVA
Waarvan Overig

51
324

Capaciteit

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

115.913.038

Aantal beschikbare plaatsen Revalidatie per einde verslagjaar

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

110.434.823

Productie

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

15.947

Productie

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
1.320

Productie

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

Aantal/bedrag

Cliënten

Cliënten
Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar
Aantal cliënten Geriatrische Revalidatie per einde verslagjaar

Kerngegeven

5.478.215

Kerngegevens Wmo

60

Gemiddelde ligduur CVA geopende en afgesloten trajecten 2014

62

Gemiddelde ligduur Overig geopende en gesloten trajecten 2014
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Aantal uren productie in verslagjaar

Personeel (GRZ)

Waarvan in natura

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

73

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

47

Waarvan via PGB

6.246

Bedrijfsopbrengsten

Waarvan alleen HbH 1

528.505

Waarvan alleen HbH 2

94.477

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

5.894.811

Waarvan alleen HbH 3

24.759

Waarvan omzet DBC

5.002.845

Waarvan overige ZvW productie (1e lijn en MsvT)

Waarvan overig
Totaal

891.966

653.987

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

543

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

248

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
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13.738.895
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Omdat ViVa! een brede
dienstverlener wil worden
op het gebied van . . .
. . . wonen, welzijn en zorg is
een goed ondersteuningsaanbod zeer belangrijk

Structuur van het concern

 
Regio Zaanstreek Waterland: Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Zaanstad,
Zeevang, Waterland, Oostzaan, Wormerland
en Purmerend.
Stichting ViVa! Zorggroep is
een moederstichting met vier
Naast de reguliere producten levert ViVa!
dochterondernemingen:
Zorggroep ook de volgende specialistische zorg
 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. en diensten. Voor een overzicht van de producten
en diensten van ViVa! Zorggroep op het gebied
(51% aandeelhouder);
van wonen, welzijn en zorg wordt verwezen naar
 
ViVa! Thuis B.V. (100% aandeelhouder);
het overzicht op pagina 54.
 
Sensia B.V. (100% aandeelhouder);
 
ViVa! Vast B.V. (100% aandeelhouder) .
De ledenservice van ViVa! Zorggroep
Stichting Zorgbalans is de medeaandeelhouder De ledenservice van ViVa! biedt haar leden een
in de vennootschap Jeugdgezondheidszorg pakket aan diensten en producten die het leven
Kennemerland waar Stichting ViVa! Zorggroep veraangenamen of extra ondersteuning bieden.
In het aanbod staat ‘langer thuis blijven wonen’
een meerderheidsbelang heeft.
In onderstaand organogram wordt de juridische centraal. Thuis kan overal zijn: in het eigen huis of
in een locatie van ViVa! Zorggroep.
situatie in 2014 weergegeven.

Stichting
ViVa! Zorggroep

Jeugdgezondheidszorg
Kennermerland B.V.

ViVa!
Thuis B.V.

Werkgebieden
ViVa! Zorggroep levert zorg in de zorgkantoorregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en
Noord-Holland Noord. Hiernaast heeft ViVa!
Zorggroep in 2014 in de volgende gemeenten Wmo-diensten (Hulp bij het Huishouden)
geleverd:
 Regio Haarlem en omstreken: Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort
 
Regio IJmond: Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen
 Regio Noord-Holland Noord: Alkmaar,
Bergen NH, Castricum, Heiloo,
Heerhugowaard, Hoorn en een aantal
gemeenten in West-Friesland
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ViVa!
Vast B.V.

Sensia B.V.

Omdat ViVa! Zorggroep een brede dienstverlener wil worden op het gebied van Wonen, Welzijn
en Zorg is een goed ondersteuningsaanbod zeer
belangrijk en ook de integratie ervan met de
collectief gefinancierde zorg en ondersteuning
van ViVa!
Daarom heeft ViVa! in 2014 een belangrijke stap
gezet met het reorganiseren van de ledenservice.
De naam is gewijzigd van SenZ de ledenservice
van ViVa! Zorggroep naar ViVa! Ledenservice.
Daarnaast zijn de marketingactiviteiten binnen
ViVa! in een centrale afdeling gepositioneerd.
Dit heeft geleid tot een sterkere positionering van de ledenservice. Er kan efficiënter en
effectiever gewerkt worden. Het fundament is
gelegd om samen verder te bouwen aan ViVa!
Ledenservice.
ViVa! Jaarverslag 2014
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Aanvullende/particuliere diensten
Door de groeiende vraag naar AWBZ-zorg was
handhaving van het oude zorgsysteem niet l anger
haalbaar. Tegelijkertijd is er een groeiend besef
van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie,
als het gaat om het organiseren van de nood
zakelijke ondersteuning om kwaliteit van leven te
realiseren.
Hierdoor is er een groeiende vraag naar aanvullende producten en diensten op het gebied van
wonen, welzijn en zorg die voor eigen rekening
worden ingekocht. Voor cliënten die méér zorg
wensen of door aanvullingen méér comfort en
zelfstandigheid zoeken,
is in 2014 gewerkt aan
aanbod van producten
en diensten die aan deze
wensen tegemoet komt.
In nauwe samenwerking
met de Cliëntenraad is
de basis gelegd voor een
aanbod, dat op transparante wijze laat zien wat
de extra mogelijkheden
zijn naast de geïndiceerde zorg. De uitvoering
gebeurt zoveel mogelijk door de vertrouwde
medewerkers met dezelfde kwaliteitskenmerken
die cliënten van ViVa! Zorggroep gewend zijn.
Het aanbod wordt ontwikkeld met diensten op
het gebied van professionele zorg en verblijf,
wonen en service, catering/voeding en welzijn/
sociale activiteiten. In 2015 wordt het aanbod
breed geïntroduceerd en de eerste tekenen van
belangstelling zijn veelbelovend.

In het
aanbod
staat . . .

‘langer thuis
blijven wonen’
centraal

Op het gebied van wonen, welzijn en zorg heeft
ViVa! Zorggroep, als een van de grootste aanbieders in Kennemerland, meerdere ondersteuningsmogelijkheden en veel ervaring.
 
De restaurants op alle locaties van ViVa!
Zorggroep bieden bewoners, de familie
en wijkbewoners gezonde en gevarieerde
maaltijden. Eenmalig dineren of iedere dag
een menu uitkiezen behoort tot een van de
vele keuzemogelijkheden. Ook koffie, thee
of andere versnaperingen kunnen los, of via
een arrangement, worden aangeschaft.
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In samenwerking met een externe partner
levert ViVa! Zorggroep boodschappen en
maaltijden aan huis. Ook producten die niet
onder levensmiddelen vallen kunnen worden
besteld.
 
Op het gebied van welzijn biedt het ViVa!
la Vie Uitbureau ouderen, met en zonder
zorgvraag, de mogelijkheid om actief te

blijven. Steeds meer mensen zijn niet in staat
om zelfstandig op pad te gaan, het Uitbureau
ondersteunt hierbij. Uitbureau ViVa! la Vie
biedt de mogelijkheid om van deur tot
deur te worden begeleid door opgeleide,
enthousiaste professionals en vrijwilligers.

Mensen blijven tot op hoge leeftijd genieten
van de dingen die ze leuk vinden. Sociale
contacten en stimulerende, zinvolle bezigheden voorkomen vereenzaming en snelle
achteruitgang. ViVa! Zorggroep sluit aan bij
de wensen en behoeften.

Samenwerkingsrelaties
‘Samen verder bouwen’ heeft ViVa Zorggroep
verweven in al haar samenwerkingsrelaties
binnen haar werkgebied. In het meerjarenbeleid
is dit onderdeel van haar strategische koers die
is gericht op de ontwikkeling van partnerschap
in de regio. Dit omdat partnerschap met andere
organisaties die ook een maatschappelijk belang
hebben, leidt tot win-win situaties en versterking
van de dienstverlening aan cliënten. De meest
relevante samenwerkingsverbanden staan hieronder genoemd.
Transferpunten in Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
en Medisch Centrum Alkmaar (MCA)
ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met het
transferpunt RKZ. De contacten lopen dagelijks
via de afdeling Zorgbemiddeling. Incidenteel
vindt er beleidsmatig overleg plaats tussen het
betrokken management met name over medisch
specialistische verpleging thuis (MSVT). ViVa!
Zorggroep werkt verder ook samen met het
transferpunt in het MCA.
Zorgkantoor en zorgverzekeraar
ViVa! Zorggroep heeft in 2014 AWBZ zorg

v erleend in drie regio’s (Kennemerland, Noord
Holland Noord en Zaanstreek-Waterland),
en heeft hiertoe zorginkooprelaties met twee
zorgkantoren, Achmea en VGZ. Met deze zorgkantoren hebben de zorginkooptrajecten geleid
tot contracten voor het leveren van AWBZ zorg
in de genoemde regio’s. Met de twee zorgkantoren hebben gedurende het jaar verschillende
overleggen plaatsgevonden in de vorm van het
voorjaars- en het najaarsoverleg.
Voor de levering van zorg die gefinancierd wordt
vanuit de Zorgverzekeringswet, heeft ViVa!
Zorggroep contracten gesloten met de zorgverzekeraars. In 2014 betrof het contracten over
de levering van fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie, dieetadvisering en MSVT.
Hiernaast heeft ViVa! Zorggroep met de
zorgverzekeraars in 2014 afspraken gemaakt

over de aanspraak Geriatrische Revalidatiezorg.
Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) en transitieen transformatietafels Langdurende Zorg
ViVa! Zorggroep is lid van de Vereniging
Bedrijfstak Zorg (VBZ); de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland
en Meerlanden.
De leden van de VBZ maken zich samen sterk
voor een samenhangend aanbod van behandeling, zorg en welzijn in de regio, van goede
kwaliteit, afgestemd op de vraag. Binnen de VBZ
participeert
ViVa! Zorggroep actief binnen de drie programma’s rondom de hoofdthema’s:
 
wonen, welzijn, zorg;
 
transmurale- of ketenzorg;
 
arbeidsmarkt, HRM en scholing.
De bestuurder van ViVa! Zorggroep maakt deel
uit van het bestuur van VBZ.
ViVa! Zorggroep participeert actief aan de transitie- en transformatietafels Langdurige Zorg
om aan de stelselwijziging in de regio vorm te
geven. Dit doet zij in Zuid-Kennemerland in VBZ
verband binnen het programma Wonen, Welzijn
en Zorg. Tevens participeert ViVa! Zorggroep
aan de transitie- en transformatietafel in
Noord- Kennemerland.

Financiers
ViVa! Zorggroep is voor de financiering van met
name het onroerend goed aangewezen op
externe partijen. Met de Rabobank en de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG), voor ViVa!
Zorggroep belangrijke partners, is de samenwerkingsrelatie onveranderd sterk en goed.
Tenslotte heeft ViVa! Zorggroep begin 2014
na een intensief voorbereidingstraject een
overeenkomst gesloten met de Belastingdienst
inzake horizontaal toezicht. Bij horizontaal toezicht is er sprake van goede afspraken met de
belastingdienst,
waarbij
onnodig dubbel werk in
het aangifteproces wordt
voorkomen.
Andere voordelen zijn:
één
aanspreekpunt,
snel
lere interactie en
duidelijkheid en minder
toezicht. ViVa! Zorggroep
is één van de eerste grote
zorginstellingen waarmee
horizontaal toezicht is
afgesproken

De leden van VBZ maken
zich samen sterk voor
een samenhangend . . .
. . . aanbod van
behandeling, zorg en
welzijn in de regio

Samenwerking gemeenten
Vanaf 2015 wordt alleen de zwaarste, langdurige
zorg nog vanuit de AWBZ (dan Wet Langdurige
Zorg - WLZ) gefinancierd. De op de ondersteuning gerichte zorg wordt dan overgeheveld naar
de gemeente (Wmo). De gedachte achter de
decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo is dat
gemeenten beter in staat zijn de ondersteuning
dichtbij kwetsbare burgers te organiseren en
zo beter te laten aansluiten op de behoeften
en mogelijkheden van burgers en hun sociale
netwerk. De decentralisatie van deze zorg is

ook een bezuiniging: het budget wordt met
een korting naar gemeenten overgeheveld. In
2014 is veelvuldig en intensief contact geweest
met gemeenten om gezamenlijk de hervorming
gestalte te geven zonder dat de cliënt er nadelige
invloed van heeft. De inkoop door de gemeenten in het werkgebied van ViVa! Zorggroep is
gecentraliseerd in drie regio’s: Regio Haarlem
(Midden en Zuid Kennemerland), Regio Alkmaar
(Noord Kennemerland en Uitgeest) en regio
Zaanstreek-Waterland. Het ging daarbij om
meerdere zorg- en ondersteuningsproducten,
ViVa! Jaarverslag 2014
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die vanaf 1 januari als maatwerk-voorziening
worden gefinancierd uit de Wmo. Het gaat daarbij om hulp bij het huishouden, begeleiding bij
zelfredzaamheid en participatie (individueel en
groepsactiviteiten), mantelzorg-ondersteuning
(logeren) en beschermd wonen GGZ-c.
In elk van de regio’s heeft ViVa! Zorggroep geoffreerd en de opdracht gegund gekregen, naast
enkele bestaande contracten die zijn verlengd.
Ketenzorg
In het afgelopen jaar is op bestuurlijk niveau binnen Zorggroep IJmond verder vormgegeven
aan de ambities met het Rode Kruis Ziekenhuis,

Heliomare, Dijk & Duin en de huisartsen op het
gebied van dementiezorg, revalidatiezorg, (geronto)psychiatrie en Ouder & kind zorg. Zowel
op bestuurlijk niveau als binnen de programma’s wordt door professionals intensief samengewerkt. Ook de regionale afdeling Alzheimer
Nederland, Stichting Zorgbalans, Socius
Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting
Welzijn Castricum, Heemskerk en Beverwijk
zijn als partners in dit samenwerkingsverband
betrokken. Daarnaast zijn er ook samenwerkingsverbanden tot stand gekomen in de keten
Gerontopsychiatrie met het RIBW, Indigo en
MPPG (Parnassiagroep), en de Obesitasketen
met de JGZ en GGD.

Onderwijsinstellingen en
wetenschappelijke Instituten
ViVa! Zorggroep draagt er zorg voor dat haar
medewerkers beschikken over vakinhoudelijke
kennis en kunde die voor verantwoorde zorg
noodzakelijk is.
ViVa! Zorggroep zorgt ervoor dat ontwikkeling
en opleiding en bij- en nascholing zodanig zijn
dat zij over een kwalitatief verantwoorde kennis
en kunde kunnen (blijven) beschikken.
ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met:
Opleidingsinstituten:
 
het Nova College te Haarlem;
 
het Horizon College te Alkmaar;
 Het Regiocollege te Zaandam, daar
waar het gaat om het opleiden vanBBL
(beroepsbegeleidende leerweg) leerlingen
en BOL (beroepsopleidende leerweg)
stagiaires.
 
Academie voor Psychiatrie te Amsterdam
voor het opleiden van verpleegkundige 	
GGZ niveau 4
 
INHolland te Alkmaar en Amsterdam voor
stagiaires richting HBO-V
 
het NCOI, daar waar het gaat om het
opleiden van verpleegkundigen niveau 4
tot HBO bachelor.
Wetenschappelijke instituten:
 UNO-VUmc verband: Het doel van het netwerk is door samenwerking te bouwen aan
meer kennis over de beste multi-disciplinaire
zorg voor kwetsbare ouderen. Een specialist ouderengeneeskunde van ViVa! neemt
deel aan de stuurgroep bij het Universitair
netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc. Vanuit
het netwerk wordt binnen ViVa! gewerkt
aan diverse projecten zoals mondzorg,
probleemgedrag, beweging, belevingson
derzoek ‘Dwang in de zorg’.
 
NIVEL op basis van subsidie ZonMW, met
betrekking tot een onderzoek binnen de
palliatieve zorg
Wijkcentra
In de IJmond zijn 4 wijkcentra gerealiseerd:
Prinsenhof in Beverwijk, Waterrijck, Broekpolder
en Maltezerplein in Heemskerk. Doel van
deze wijkcentra was om goede afstemming
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te realiseren tussen aanbieders op het terrein
van wonen, welzijn en zorg en geïntegreerde
en brede dienstverlening aan bewoners te verzorgen. In deze wijkcentra werkt ViVa! samen
met welzijnsorganisaties, eerstelijns zorgverleners. Ieder centrum is anders als gevolg van de
samenstelling van partijen in het centrum. Ieder
centrum bepaalt zelf ook
de vorm en intensiteit van
samenwerking variërend
van een los verband tot
verdergaande
samenwerking in een Gezondheidscentrum
(Gezondheidscentrum
Broekpolder).
Ook de inbreng van ViVa!
Zorggroep varieert per
centrum. Vaste waarden
zijn het thuiszorgteam
en spreekuren voor bijvoorbeeld diëtetiek,
die afhankelijk van de situatie aangevuld worden met andere disciplines bijvoorbeeld een
consultatiebureau (Kerkweg), spreekuren voor
jeugdgezondheidszorg (Broekpolder) of samenwerking met het SIG op het terrein van horecawerkzaamheden in de brasserie van Waterrijck.

Welzijnsorganisaties en
zorginstellingen hebben
samen met hun partners . . .
. . . gezorgd voor een
meer wijkgericht aanbod
van zorg en welzijn

Woningbouwcorporaties
Sinds 2005 werken de woningcorporaties Pré
Wonen (Velserbroek) en WOONopMAAT
(Heemskerk) en ViVa! Zorggroep samen op het
terrein van de ouderenhuisvesting.
Dit samenwerkingsverband Grijswijzer, aangevuld met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest, heeft zich in de afgelopen jaren
ingezet om het aanbod van geschikte woningen
in de nabijheid van woon-zorgcomplexen te
inventariseren, te onderzoeken welke invloed
extramuralisering van zorg op de vraag naar
geschikte woningen heeft, en toewijzingscriteria
voor deze geschikte woningen te formuleren. In
2014 hebben de gemeenten Beverwijk en
Heemskerk WOONopMAAT, Pré Wonen en
ViVa! Zorggroep uitgenodigd voor het opstellen
van de woonvisie van deze gemeenten, het
onderdeel ‘wonen en zorg’. Deze woonvisie
wordt in 2015 in de gemeenteraden ter vaststelling aangeboden.
ViVa! Jaarverslag 2014
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ViVa! Zorggroep werkt daarnaast met de woningcorporaties in de regio aan modernisering van
het woonaanbod voor mensen met een zorgvraag. In dat kader zijn in de afgelopen jaren en
ook in 2014 woon-zorgcomplexen nieuwgebouwd of gerenoveerd, bijvoorbeeld:
 
Modernisering van Lommerlust (Beverwijk)
met Woonzorg Nederland (Amstelveen);
 
Nieuwbouw De Boogaert (Castricum) met
Kennemer Wonen (Alkmaar);
 
Nieuwbouw ViVa! Elsanta (Beverwijk) met
WoonopMaat (Heemskerk).
Grijswijzer
De gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties in de IJmond waren
zich al vroeg bewust van de gevolgen die de vergrijzing heeft op de woningbehoefte, en op de
welzijns- en de zorgvraag in de toekomst. In 2003
richtten zij gezamenlijk Grijswijzer IJmond op. Een
overleg waarin de gevolgen van de vergrijzing
werden besproken en een gezamenlijk beleid
werd geformuleerd.
Uitgeest is i.v.m. vorming van de BUCH-gemeente
(een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heiloo) niet
meer betrokken bij het
overleg.
Centraal bij Grijswijzer
staat het besef dat ouderen langer zelfstandig
willen wonen en dat dit
gezien de overheidsfinanciën ook noodzakelijk is.
Wil dit haalbaar zijn, dan
dienen zorg- en welzijnsdiensten in ieder geval in
de directe woonomgeving van de burgers te worden geleverd. Het ideale model voor de toekomst
is het wijkcentrum, waar de burger binnen zijn
eigen woonomgeving voor zijn zorg en welzijnsactiviteiten terecht kan. Liefst biedt dit wijkcentrum ook nog woonmogelijkheden voor mensen
uit de wijk die echt niet langer meer thuis kunnen
wonen of die willen wonen in de directe beschutting van een zorgcentrum.

ViVa! werkt met
woningcorporaties in de regio
aan modernisering . . .
. . . van het woonaanbod
voor mensen met
een zorgvraag
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Grijswijzer is de afgelopen jaren niet alleen bij
woorden gebleven.
Op basis van het gezamenlijke beleid hebben
woningcorporaties hun woningen aangepast
op de ouder wordende bevolking.
Dit bijvoorbeeld door het plaatsen van liften bij
bestaande woongebouwen, of door de sloop
van verouderde portiekflats en de nieuwbouw
van meer levensloopbestendige woningen.
Goede voorbeelden hiervan zijn de herstructurering in de wijken Meerestein en Oranjebuurt
in Beverwijk, de Bellinistraat, Huibert
Pootstraat en Lessestraat in Heemskerk, de
nieuwbouw rondom de Boogaert in Castricum
of de renovatie van de complexen de Ooievaar
en Plantage in Beverwijk.
Welzijnsorganisaties en zorginstellingen hebben samen met hun partners gezorgd voor een
meer wijkgericht aanbod van zorg en welzijn.
Bijvoorbeeld aan de Prinsenhof in Beverwijk,
Waterrijck en de Kerkweg in Heemskerk, wijkcentrum Citadel in de Broekpolder en Nieuw
Geesterhage (in ontwikkeling) in Castricum.

Centraal bij Grijswijzer staat
het besef dat ouderen langer
zelfstandig willen wonen . . .
. . . en dat dit, gezien
de overheidsfinanciën,
ook noodzakelijk is
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Schoorl

Zuid-Scharwoude
Broek op Langedijk
Sint Pancras

Bergen

HeerHensbroek
hugowaard 

Oudorp
Stompetoren

Heiloo

ViVa! Zorggroep levert Hulp bij het Huishouden in de regio: Alkmaar, Midden Kennemerland,
Haarlem en omgeving, West Friesland en Zaanstreek-Waterland.

Wognum

Obdam

Alkmaar
Egmond
aan den Hoef

Opmeer

Noord-Scharwoude
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Spierdijk
Berkhout

De Goorn
Ursem
Avenhorn
Schermerhorn



Egmond-Binnen

Limmen
Bakkum


16

De Rijp

Akersloot

Castricum

Middenbeemster




Heemskerk

Jisp
Krommenie
Wormerveer
Wijk aan Zee  
Beverwijk 
Wormer
Velsen-Noord 
Assendelft Zaandijk









Verpleeghuis
Woonzorgcentrum
Ontmoetingscentrum
Thuiszorgteams
Dagbehandeling/
dagverzorging
Zorgwoning
Thuiszorgwinkel/
uitleendepot

Santpoort

Lommerlust
Peperstraat 17
1941 GA Beverwijk
ViVa! Elsanta
President Kennedyplein 225
1945 SG Beverwijk
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dz

kanaa

Purmerend

Oostzaan

4

l

Landsmeer

14

Broek in
Waterland

13

HAARLEM

3

Heemstede

Castricum
De Boogaert
De Boogaert 161
1901 GP Castricum
De Santmark
De Santmark 1
1901 WZ Castricum
Heemskerk
Sint Agnes
Zamenhof 65
1962 GA Heemskerk
Westerheem
Westerheem 90
1964 EJ Heemskerk

Halfweg

Cruquius

Zwanenburg

Vijfhuizen

3

Heiloo
De Loet – Klein Varnebroek
(tijdelijke huisvesting)
Omloop 22C
1852 RJ Heiloo
De Loet
De Loet 1
1851 CR Heiloo
Overkerck
Stationsweg 92C
1852 LN Heiloo
Limmen
De Cameren
Lage Weide 3
1906 XA Limmen

AMSTERDAM

IJ-meer

5

Badhoevedorp

Huurappartementen in woonzorg
centrum Overkerck en De Loet.

4
6

ZORGWONINGEN

Akersloot
Huurappartementen in woonzorgcentrum Strammerzoom.

3

Zandvoort

Meerstate
Mozartstraat 91
1962 AB Heemskerk

Heerhugowaard
Forum II
Stationsplein 39
1703 WD Heerhugowaard

Ilpendam

Zaandam

e e-

Bloemendaal

Werkgebied ViVa! Zorggroep

Beverwijk
Huis ter Wijck
Plesmanweg 1
1945 WK Beverwijk

or

Koog 9
a/d Zaan

Spaarndam 9

Bennebroek

Akersloot
Strammerzoom
Mozartlaan 1b
Akersloot

No

Driehuis

Aerdenhout

WOONZORGCENTRA

6

IJmuiden

Heiloo
Aanleunwoningen rondom
woonzorgcentra Overkerck en
De Loet.

Waterrijck
Lessestraat 8
1966 SG Heemskerk

Uitgeest 

10

Heemskerk
Heemswijk
Heemswijk 1
1964 RM Heemskerk

4

Diemen

Uitgeest
Geesterheem
Dokter Brugmanstraat 15
1911 EN Uitgeest
VERPLEEGHUIZEN

Beverwijk
Bree-/Peper
Breestraat 154-156a
1941 EM Beverwijk
Castricum
Heemstate
Oude Parklaan 100
1901 ZZ Castricum

Beverwijk
Aanleunwoningen rondom woonzorgcentra Huis ter Wijck
en Lommerlust.
Huurappartementen in
parkcomplex Zèta.
Huurappartementen in woonzorg
centrum ViVa! Elsanta en
Huis ter Wijck.
Castricum
Aanleunwoningen rondom
woonzorgcentrum de Santmark.
Huurappartementen in
woonzorgcentrum de Santmark en
de Boogaert.
Heemskerk
Aanleunwoningen rondom woonzorgcentrum Westerheem.
Huurappartementen in woonzorg
centrum Sint Agnes en Westerheem.

Huurappartementen in
appartementencomplex Westerweg.

Heemskerk
Dagbehandeling in
woonzorgcentrum Sint Agnes.
Dagbehandeling in
verpleeghuis Meerstate.
Dagbehandeling in wijkcentrum/
verpleeghuis Waterrijck.
ONTMOETINGSCENTRA

Limmen
Aanleunwoningen rondom
woonzorgcentrum De Cameren.

Beverwijk
Ontmoetingscentrum Beverwijk,
Büllerlaan 4b, 1945 SR Beverwijk

Huurappartementen in
woonzorgcentrum De Cameren.

Castricum
Ontmoetingscentrum in
woonzorgcentrum de Boogaert.

Uitgeest
Huurappartementen in
woonzorgcentrum Geesterheem.
DAGVERZORGING

Akersloot
Dagverzorging in
woonzorgcentrum Strammerzoom
Castricum
Dagverzorging in
woonzorgcentrum de Boogaert.
Heiloo
Dagverzorging in
woonzorgcentrum Overkerck.
Uitgeest
Dagverzorging in woonzorg
centrum Geesterheem.
DAGBEHANDELING

Beverwijk
Dagbehandeling Beverwijk,
Büllerlaan 4b
1945 SR Beverwijk

Heemskerk
Ontmoetingscentrum in woonzorg
centrum Sint Agnes.
Ontmoetingscentrum in wijkcentrum/verpleeghuis Waterrijck.
THUISZORGWINKELS

Castricum
Uitleendepot Thuiszorgwinkel
De Santmark 1
1901 WZ Castricum
Heemskerk
Thuiszorgwinkel
Maltezerplein 35
1961 JC Heemskerk
Limmen
Uitleendepot Thuiszorgwinkel
Zonnedauw 2
1906 HA Limmen
THUISZORG

Thuiszorgteams in Akersloot,
Beverwijk, Castricum, Heemskerk,
Heiloo, Limmen, Uitgeest,
Velsen-Noord, Wijk aan Zee.
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Producten & Diensten ViVa! Zorggroep
ZORG

WELZIJN

THUISZORG

ACTIVITEITEN

n Hulp bij het huishouden
n Medisch technisch handelen
n Nachtzorg
n Persoonlijke verzorging thuis
n Verpleging thuis
n Volledig Pakket Thuis
BEHANDELING

n Dieet- en voedingsadvies
n Ergotherapie
n Fysiotherapie
n Logopedie
n Maatschappelijk werk
n Psychologische hulp
DAGBESTEDING

n Dagbehandeling
n Dagverzorging
n Ontmoetingscentrum

n Activiteiten in de wijk
n Dagbesteding
n Gouden Dagen
n miMakkus careclowns
n Restaurants
n Uitbureau ViVa! la Vie
DIENSTEN AAN HUIS

n Maaltijdservice
n Hulpmiddelen
n Personenalarmering

INFORMELE ZORG

n Vrijwilligers
n Maatschappelijke stage
n Mantelzorg

Colofon
Redactie
Ina Schouten en Mikaela Lukic
Fotografie
Ronald Goedheer
Annemieke de Vos
Vormgeving
Carl de Vaal
Druk
Rijser Grafische Communicatie
Hoofdkantoor
ViVa! Zorggroep
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
Correspondentieadres
Postbus 95
1960 AB Heemskerk
088 995 80 00 (lokaal tarief)
info@vivazorggroep.nl

SPECIALISTISCHE ZORG

n Diabeteszorg
n Incontinentiezorg
n Stomazorg
n Thuisbegeleiding
n Wondzorg
n Zorg bij dementie

www.vivazorggroep.nl
Oplage
250

Kwaliteit van leven
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hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
088 995 80 00 (lokaal tarief)
info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl
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