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Inleiding en leeswijzer

Dit kwaliteitsverslag is geschreven een jaar nadat de coronacrisis ons leven veranderde. Een bewogen jaar waarin 
de beheersing van de coronapandemie en het bieden van persoonlijke zorg in uitdagende omstandigheden 
centraal stond. We hebben een Corona Crisis Team (CCT) ingericht dat diverse maatregelen en protocollen 
invoerde. In dit multidisciplinaire team werd de aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet. Het is onduidelijk 
hoe Covid-19 zich verder gaat ontwikkelen. Momenteel (april 2021) is gelukkig een groot deel van onze bewoners 
en personeel gevaccineerd en zijn we gewend aan een avondklok en werken via Teams.

In dit verslag lichten wij in hoofdlijnen toe welke doelstellingen uit het kwaliteitsplan 2020 zijn gerealiseerd en 
welke zijn doorgeschoven naar 2021.

De informatie in dit verslag is gebaseerd op:
• input van de locatiemanagers
• Input van het dagelijks bestuur van de centrale cliëntenraad
• kwantitatieve informatie die al beschikbaar was door de uitvraag Wlz (Wet langdurige zorg)
• kwalitatieve informatie op basis van interviews met de directeuren Zorg

We reflecteren per thema uit het kwaliteitskader terug op de resultaten over 2020. Hierbij besteden we ook 
aandacht aan de Wlz-zorg in de thuissituatie. Dit onderdeel valt met ingang van 2019 onder het addendum 
Langdurige Zorg Thuis met een Wlz indicatie.
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• De doelstelling 'integratie van persoonsgerichte zorg als vanzelfsprekend onderdeel van de 
zorg' kwam vanaf half maart 2020 volledig in corona-perspectief te staan. 
Door veranderde omstandigheden zoals een beperkte bezoekregeling, ontstonden creatieve 
vormen van dagbesteding en alternatieve ontmoetingsmogelijkheden met familie. We zijn 
trots op ons zorgpersoneel dat in deze vaak moeilijke omstandigheden klaar bleef staan voor 
onze bewoners. Ook tijdens de sluiting van de locaties maakten zij contact mogelijk tussen 
bewoners en hun naasten. Dit varieerde van het organiseren van hoogwerkers en 
ontmoetingen achter glas tot intensief beeldbellen met familie. Hierbij bleef de persoonlijke 
voorkeur van de cliënt binnen de coronaregels het uitgangspunt. Het echte contact met familie 
en bekenden werd op deze manier zo goed mogelijk gecompenseerd.

• Ook de oorspronkelijke doelstelling 'aandacht voor samenwerking en integrale zorg tussen 
nieuwe welzijnsfuncties en zorgpersoneel' kreeg in 2020 een onvoorziene invulling. De 
saamhorigheid en samenwerking tussen de nieuwe welzijnsfunctionarissen en zorgpersoneel 
nam door de crisissituatie toe. Men zocht naar mogelijkheden om elkaar te helpen in de zorg, 
vooral daar waar het ziekteverzuim door corona de reguliere zorg in gevaar bracht. Er werd 
bijvoorbeeld bingo gespeeld op afdelingen met alle bewoners op afstand in de gang, met 
mondkapjes en persoonlijke beschermingsmiddelen.
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• Ook voor de met Covid besmette cliënten werden voorzieningen getroffen. Op Meerstate werd 
in april in rap tempo een Covid-unit gerealiseerd waar cliënten kunnen herstellen na Covid. Op 
locatie Heemswijk werd daarna in juni een Covid-unit gerealiseerd voor cliënten met PG-
problematiek die herstellen na Covid. Beide units zijn in 2021 nog in gebruik, cliënten van ViVa! 
en van buitenaf (vanuit ziekenhuis of de thuissituatie) kunnen hier herstellen.

• De uitbreiding van het functiehuis in 2019 met een woonbegeleider niveau 3 en 4 en 
welzijnscoaches biedt meer ruimte om de persoonsgerichte zorg goed in te vullen. In dit 
coronajaar is ook het profielgesprek gevoerd en binnen de mogelijkheden omgezet in een 
aangepast dagbestedingsprogramma.

• In 2020 zijn er 2 WOL-scans opnieuw gedaan voor de locaties Huis ter Wijck en De Marke. Dit 
was een herhalingsscan n.a.v. het lopende traject op beide locaties. Resultaat: leiderschap in 
positie 'locatiemanager + teamleider' is verstevigd, verbetering in de functie- en 
rolduidelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden, invoering van een kwaliteitsstructuur 
op de locatie: maandelijks kwaliteitsoverleg en invoering van een kwaliteitsmonitor (PDCA-
cyclus). En veel aandacht voor teamontwikkeling: van onbewust bekwaam naar bewust 
bekwaam. Plannen van aanpak van de andere locaties (kwaliteits- en plustrajecten) zijn in 
2020 vanwege Covid bijgesteld. Ondanks de beperkende maatregelen van Covid hebben ook 
de WOL-trajecten op de andere locaties goede impulsen opgeleverd voor de kwaliteit van zorg 
en het leren en verbeteren van kwaliteit. In toenemende mate is er aandacht gekomen voor 
het methodisch werken met zorgleef-plannen en het multidisciplinaire samenwerken.
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• De doelstelling uit het kwaliteitsplan om 'medewerkers beter op te leiden voor het ECD en zo 
de mogelijkheden ervan beter te benutten', is in 2020 niet gerealiseerd. Wel heeft een extern 
bureau in december 2020 een quickscan uitgevoerd gericht op optimale inrichting en 
het gebruik van het ECD. We werken op dit moment aan opname van het persoonlijk 
cliëntverhaal in de software voor de zorgadministratie: ONS. In 2020 is wel meer aandacht 
besteed aan Carenzorgt voor communicatie naar de mantelzorger en familie.

• Ook voor de langdurige Zorg Thuis met een WLZ-indicatie geldt dat de uitgangspunten van 
persoonsgerichte zorg in het coronajaar een andere invulling hebben kregen. Het project 
‘harmoniseren werkprocessen’ is eind 2020 voortgezet met aandacht voor de cliëntreis. Ook 
zijn er verbeteracties uitgezet ten aanzien van het traject van intake tot en met zorg, evaluatie 
en borging. Deze acties worden in 2021 voortgezet en ingevoerd in Infoland-werkprocessen.

• Eten en drinken is voor alle cliënten in de woonzorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij 
gaat het niet alleen om het voorkomen van ondervoeding , maar ook om het genieten van 
eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Bij 54% van de cliënten staan 
voedselvoorkeuren vastgelegd in het zorgdossier. In 2019 was dit nog 43%. Overigens is het 
niet voor alle cliënten noodzakelijk iets vast te leggen als zij zelf hun voorkeuren kenbaar 
kunnen maken. Het past binnen de persoonsgerichte zorg dat dit onderwerp onder de 
aandacht blijft bij zorgmedewerkers. Daarom is de WLZ-audit op deze indicator waardevol 
voor het goede gesprek hierover binnen het team. Visie op eten en drinken is gemaakt en 
vastgesteld.
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• Doelstellingen rond wonen en welzijn, zoals het betrekken van naasten bij de zorg en het 
goed inrichten van het welzijnsoverleg, zijn voor 2020 ook in een ander daglicht komen te 
staan. Binnen het welzijnsoverleg is besproken hoe de mantelzorger tijdens de lockdown bij 
de zorg betrokken kon blijven. Het was een uitdaging te zoeken naar mogelijkheden om het 
contact met de mantelzorgers in een andere vorm te gieten. Daarbij ontstond door de 
situatie ook een gevoel van urgentie om het samen te doen. Er was een gevoel van 
saamhorigheid en goede samenwerking tussen woonbegeleiders, regievoerders Uitbureau 
en familie.

• De actieve groep vrijwilligers van ViVa! Zorggroep heeft de activiteiten in coronatijd 
aangepast. De acht coördinatoren hadden daarin een sturende rol. Locatiebezoek was 
tijdens de lockdown niet mogelijk, waardoor minder welzijnsactiviteiten konden worden 
georganiseerd. Er werden nieuwe activiteiten gestart, zoals het uitsturen van kaartjes naar 
de locaties, het regelen van het verkeer bij de teststraat van ViVa! Dit was goed voor de 
betrokkenheid. Via nieuwsbrieven aan vrijwilligers hebben we deze groep betrokken kunnen 
houden bij de locaties. In 2021 start de werving projectleider informele zorg om hiermee 
optimale invulling te geven aan toekomstgerichte informele zorg.
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• Na de lockdown waren in juni vrijwilligersactiviteiten op de locaties weer beperkt mogelijk, 
afhankelijk van de beschikbare ruimtes en quarantainemaatregelen op de afdelingen. Zo kon 
het koffieschenken op enkele locaties gewoon doorgaan omdat vrijwilligers met 
mondkapjes zeer kortdurend / vluchtig contact met de bewoners hadden. Andere activiteiten 
zoals zingen en ondersteuning in het restaurant werden stopgezet. Activiteiten zoals 
bijvoorbeeld de bingo, creatief bezig zijn, bewegen, zijn in kleine groepen van ongeveer 6 
bewoners voorzichtig en in aangepaste vorm weer opgestart.

• Volgens het Plan van Aanpak Vrijwilligerscoördinatie Nieuwe Stijl is de formatie uitgebreid met 
de kwaliteitsgelden. Zo hebben we toegewerkt naar een situatie waarin de acht parttime 
vrijwilligerscoördinatoren zich voor niet meer dan twee locaties inzetten.

• CarenZorgt is op alle locaties ingevoerd en wordt in toenemende mate gebruikt. Ook hier 
geldt dat het gebruik meer kan worden gestimuleerd. In 2020 is informatie richting cliënten 
op dit gebied verbeterd.

• De aanwezigheid van bewoners en vertegenwoordigers bij het MDO (Multi disciplinair 
overleg) was in 2020 vaak niet mogelijk op de locatie. Als alternatief hebben we gebruik 
gemaakt van beeldbellen voor contact met bewoners en naasten. Zeker in de laatste 
levensfase was dit voor alle betrokkenen verre van ideaal. Vanaf het begin hebben we nazorg 
en geestelijke verzorging aangeboden aan personeel en nabestaanden die te maken kregen 
met sterfte door corona. Op diverse locaties zijn herdenkingsbijeenkomsten gehouden.



3. Veiligheid

• Door corona ging in 2020 alle aandacht uit naar veilig en hygiënisch werken. Hierbij waren en zijn de 
landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD leidend. Binnen ViVa! Zorggroep werd een CCT ( Corona 
Crisis Team) opgezet. Dit CCT informeerde in 2020 alle medewerkers continu over de stand van zaken, 
het beleid en de noodzakelijke maatregelen. Op dit moment (april 2021) komt het CCT-team nog 
wekelijks bijeen. In 2021 hervatten we de reguliere opdracht voor de commissie hygiëne en infectie in 
samenwerking met Tensen en Nolte.

• Advanced care planning is goed ingeregeld. Bij 91% van alle cliënten op de locaties is minimaal
éen beleidsafspraak vastgelegd. In 2019 was dit 88%. Doordat de palliatieve fase expliciet wordt 
gemarkeerd, vindt dit gesprek tijdig plaats.

• Medicatiefouten worden periodiek besproken in de teams. In 2020 ging extra aandacht uit naar het 
voorkomen van fouten. Dit gebeurde door medewerkers beter bewust te maken van de risico's en hun 
verantwoordelijkheid in het zorgproces. In de medicatieveiligheidscommissie worden de MIC's
halfjaarlijks besproken. In 2020 zijn er voorbereidingen getroffen voor de invoering van een digitaal 
aftekensysteem voor medicatie. Voor cliënten met een Wlz-indicatie met behandeling wordt bij 74% 1 x 
per half jaar een formele medicatiereview gehouden. In 2019 lag dit percentage op 51%.

• Specifiek voor de wijkcliënten met een WLZ-indicatie was ook in 2020 aandacht voor het inrichten en 
bespreken van de randvoorwaarden van veilig thuis wonen in relatie tot het ziekteverloop. Denk daarbij 
ook aan de voorbereiding van de invoering van de Wet Zorg en Dwang in de wijkzorg en het

• stimuleren van gebruik van technologie en hulpmiddelen in de thuissituatie.



3. Veiligheid, WLZ-uitvraag, Wet zorg en dwang

• In 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan ter vervanging van de Bopz. 2020 gold daarbij nog als 
overgangsjaar. Cliënten met een VG/PG-indicatie of een gelijkgestelde aandoening hebben een 
zorgverantwoordelijke toegewezen gekregen en de vertegenwoordiging is duidelijk vastgelegd in het ECD. 
Er is een samenwerking met Zorgstem opgestart voor de toegang tot een Cliënt Vertrouwenspersoon 
voor Wzd-cliënten. Tevens is toegang geregeld tot een eigen Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg 
(KCOZ). En voor onvrijwillige opnames (RM/IBS) zijn afspraken gemaakt in de regio. Wzd-beleid, 
procedures en werkinstructies zijn vastgelegd om de medewerkers te ondersteunen bij de uitvoer van de 
Wzd.

• Workshops en webinars hebben bijgedragen aan een verdere bewustwording bij de zorg- en 
welzijnsmedewerkers van het principe ‘geen onvrijwillige zorg, tenzij’…. Hierdoor is het opstarten en 
verlengen van dergelijke maatregelen een terugkerend thema bij werkoverleggen en MDO’s in 2021.

• Uit de Wlz-uitvraag 2020 blijkt dat de teams nog aan het begin staan van de implementatie van de Wet 
zorg en dwang. De zorgverantwoordelijken die in 2020 geschoold zijn, zullen in 2021 handelingsbekwaam 
moeten worden in deze rol. De cliënt zelf of familie wordt betrokken bij de inzet van middelen of 
maatregelen. De maatregelen worden kritisch ingezet. Periodieke evaluatie met alle betrokkenen geeft 
aan of ze nog nodig zijn, of dat er alternatieven zijn. Specifieke interventies hebben goede resultaten op 
de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen: gedragsvisites van de arts e/o psycholoog op PG-
afdelingen; focus op de wensen en behoeftes van cliënten in relatie tot veiligheid, zoeken naar 
alternatieven, vaak in gesprek met cliënt of familie.

• Analyse van de inzet van onvrijwillige zorg 2020: https://www.vivazorggroep.nl/over-

viva/kwaliteit#Inzet-onvrijwillige-zorg

https://www.vivazorggroep.nl/over-viva/kwaliteit#Inzet-onvrijwillige-zorg


4. Leren en verbeteren van kwaliteit

• In 2019 is gestart met het verbeteren van het kwaliteitshandboek ten aanzien van de 
gebruiksvriendelijkheid en actualiteit. In 2020 zijn we hiermee doorgegaan, in het eerste 
kwartaal van 2021 zullen we een nieuw systeem in gebruik nemen.

• Eind 2020 is voor de woonzorglocaties de kwaliteitsmonitor in gebruik genomen. Deze 
monitor is een bestand waarin de belangrijkste Kwaliteitsindicatoren in de tijd worden 
bijgehouden. Daarnaast is het kwaliteitsoverleg op alle locaties gestart waarbij de 
locatiemanager met verpleegkundige, kwaliteitsadviseur en behandelaar met een vaste 
frequentie (4/6 wekelijks) de stand van zaken t.a.v. voortgang kwaliteit bespreekt. Op locaties 
met een intensief WOL-traject zal de monitor volgen op het intensieve Plan van aanpak van 
het WOL-traject.

• In 2020 zijn de kwartaalgesprekken verder geprofessionaliseerd. Denk hierbij aan een 
eenduidige vormgeving en rapportage van gesprekken met locatie- en wijkmanagers en het 
gebruik van de BI tool voor financiën. De gesprekken vinden conform de P&C-cyclus op 
verschillende niveaus plaats. Tussen de directeuren Zorg, de locatiemanager met 
ondersteuning van de business controller, HR partner en kwaliteitsadviseur. Ook zijn er 
kwartaalgesprekken tussen de directeuren Zorg en de RvB. Het blijkt een succesvol 
instrument voor het volgen van ontwikkelingen en het borgen van verbetermaatregelen.

• Binnen de wijkzorg was onder leiding van de verpleegkundige - en met name 
de aandachtsvelders MIC van de teams - ruimte voor feedback en reflectie. De MIC-
procedure is verbeterd en biedt betere handvaten voor aandachtsvelders om binnen het team 
kwaliteitsverbeteringen te bespreken en te borgen.



4. Leren en verbeteren van kwaliteit – lerend netwerk

ViVa! Zorggroep vormde ook in 2020 voor het onderwerp kwaliteit een lerend netwerk met VVT-
zorgaanbieders in de regio: Evean, Magenta en Wilgaerden. In 2020 verliep het overleg 
voornamelijk via Teams en kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

1. Uitwisseling en inhoudelijke toetsing van elkaars kwaliteitsverslagen en -plannen, de 
ontwikkeling van de kwaliteitsmonitor en vormen van intern auditen.

2. Partnerschap door het leveren van de externe voorzitters bij calamiteitenonderzoek. Dit heeft 
in 2020 geleid tot een aantal uitwisselingen, waardoor wij onze calamiteiten onafhankelijk 
hebben kunnen toetsen.

3. Het bespreken van coronamaatregelen en crisismanagement en de relevante 
kwaliteitsthema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De nadruk lag op leren en 
verbeteren binnen de teams en de rol van de (kwaliteits-) verpleegkundige daarbij.



5. Leiderschap, bestuur en management -1-

• In 2020 is de topstructuur veranderd. Er is een tweede bestuurder aan de Raad van Bestuur 
toegevoegd en een vierde zorgdirecteur aan het MT. Het onderdeel Woonzorg is gesplitst in twee 
domeinen Woonzorg Noord en Zuid.

• Vanuit het uitgangspunt 'de zorg in the lead' is in 2020 de verantwoordelijkheidsstructuur 
aangepast. De zorggerelateerde staffuncties Kwaliteit en Kenniscentrum en Zorgbemiddeling, 
waren voorheen permanent respectievelijk tijdelijk centraal gepositioneerd. In de lijnorganisatie 
vallen zij nu onder een zorgdirecteur. Daarnaast vallen de afdeling Marketing en Communicatie en 
de beleidsadviseurs direct onder het bestuur.

• Ook de organisatiebrede expertiseteams, zijn in de lijn ondergebracht en vallen onder een 
zorgdirecteur. De commissies en projectteams ontwikkelen, implementeren en evalueren het 
zorginhoudelijk beleid.

• In 2020 is het Planning en Control-beleid aangepast op basis van de nieuwe verantwoordelijkheid-
structuur. De verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt in een afzonderlijke matrix.

• Door corona was er veelvuldig contact tussen de centrale cliëntenraden de bestuurder. Hierbij 
moest vaak snel geschakeld worden. Hoewel dit niet altijd zonder slag of stoot verliep, werd de 
CCR over het algemeen goed geïnformeerd. Zo nu en dan werd niet geheel aan de 
adviesplicht voldaan. Er zijn afspraken gemaakt over het communicatietraject: tussen lokale 
raden en locatiemanagers zijn nu kortere lijnen. Dat betekent dat vanwege het online 
overleg de medezeggenschapsregels zijn gestroomlijnd.
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• In 2020 is gewerkt aan een nieuwe organisatie en aansturing van de woonzorglocaties, in 2021 
vindt definitieve besluitvorming hierover plaats.

• In 2020 is de span of control van de locatiemanagers verder teruggebracht. De in 2019 ingezette 
splitsing tussen zorg in de wijken (aansturing door wijkmanagers) en zorg in de woonzorglocaties 
(aansturing door locatiemanagers) is succesvol. Elke locatie heeft nu 1 tot 2 locatiemanagers. Dit 
maakte gericht sturen tijdens de pandemie mogelijk. We zijn trots op onze locatiemanagers 
omdat zij onder vaak lastige omstandigheden ( hoog ziekteverzuim) de centraal vastgestelde 
(wekelijks aan de situatie aangepaste) coronarichtlijnen vertaalden naar hun eigen locatie.

• Ondanks de kleinere span of control ervaren grote locaties nog een grote afstand tussen 
locatiemanagers en teams. Daarom is in 2020 een pilot gedaan met een aanvullende 
coördinatie-laag in de vorm van afdelings-/zorgcoördinatoren. In 2021 maken we definitieve 
keuzes hiervoor.

• De voortgang van projecten liep vertraging op maar de denkwijze is verder uitgewerkt. H&S-tea
m en UIT-bureau vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanagers. Dit wordt in 
2021 voortgezet. De locatiemanagers worden naast de zorgteams dan ook verantwoordelijk voor 
de medewerkers van de Horeca & Service teams. In een later stadium volgen de vrijwilligers coör
dinatoren en de huishoudelijke medewerkers.

• Het project plannen en roosteren, gericht op verdere professionalisering, heeft vooruitgang gebo
ekt; eind 2020 kreeg de OR gelegenheid hierop te reageren.
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• De samenstelling van ons personeelsbestand is in 2020 gewijzigd. Kwaliteitsgelden zijn nu voor het 
tweede jaar op rij ingezet voor het aantrekken van nieuwe functiegroepen in de lagere 
functieniveaus. Voorbeelden zijn woonzorgbegeleiders, afdelingsassistenten en medewerkers 
wonen en welzijn.

• De uitstroom blijf hoog. Ook de uitstroom onder nieuw personeel is hoog, bijna 1/3e van 
de instroom verlaat de organisatie binnen 6 maanden. Het tekort aan personeel valt niet
volledig op te lossen met het recruiteren van nieuw personeel gezien de schaarste op de
arbeidsmarkt. Door ons meer te focussen op behoud, de onboarding te
verbeteren, cultuurprogramma's op te starten, de werkbegeleiding te verbeteren, moet de 
uitstroom teruggedrongen worden.

• In 2020 is een traject opgestart om het werkgeversmerk ViVa! te versterken in samenwerking met 
een creatief bureau. De ontwikkeling van een vernieuwende en onderscheidende 
arbeidsmarktcampagne gaat bijdragen aan onze doelstelling om in de top drie van favoriete 
werkgevers in de zorg in onze eigen regio te worden.

• ViVa! Zorggroep heeft opleidingsprogramma’s beschikbaar voor het opleiden van (nieuwe) 
collega’s in opleiding, het op peil houden van de deskundigheid, het leren omgaan met 
onbegrepen gedrag, leiderschap en teamontwikkeling. Een aantal opleidingen heeft in 2020 niet 
door kunnen gaan i.v.m Covid-19. Als gevolg van de restricties zijn veel opleidingen en trainingen 
het afgelopen jaar omgezet naar online of digitale varianten. Bij enkele trainingen heeft dit gezorgd 
voor een hogere deelname. We zullen deze ontwikkeling daarom ook zeker in de toekomst blijven 
toepassen.
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• We hebben een opleidingsaanbod dat aansluit bij de complexere zorg en de aandacht voor welzijn. 
De in eigen beheer ontwikkelde en uitgevoerde workshops in het kader van de leerlijn “U woont nu 
hier” is ook opgenomen in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Op die manier 
proberen we personeel te binden en te boeien en het verloop te beperken. De start van het 
management development-project is uitgesteld tot 2021.

• In 2020 is gebleken dat op veel locaties er een achterstand is met deskundigheidsbevordering met als 
gevolg het in gevaar komen van de bevoegdheid van een significant aantal medewerkers. Daarom 
hebben we een project opgezet om deze achterstanden in te lopen. De verwachting is dat medio 
2021 de achterstanden zijn weggewerkt.

• In 2020 is begonnen met het management development traject voor de wijk- en locatiemanagers. Zij 
hebben allemaal een ontwikkelassessment gemaakt en een tweedaagse kick-off bijeenkomst gehad. 
Door de Covid-19 crisis is dit programma vertraagd en zal daarom nog in geheel 2021 doorlopen.

• Daarnaast bouwen wij aan een veilig leerklimaat door werkbegeleiding te verbeteren en onderwijs te 
integreren met de praktijk door het uitbreiden van het door ViVa! opgezet onderwijs programma 
genaamd de Praktijkroute.

• Door het toepassen van een leerklimaatanalyse worden de knelpunten in kaart gebracht en
een plan van aanpak ontwikkeld om deze knelpunten te verbeteren. Er is voor het tweede jaar op rij 
ingezet op het aantrekken van nieuwe functiegroepen in de lagere functieniveaus. Voorbeelden zijn 
woonzorgbegeleiders, afdelingsassistenten en medewerkers wonen en welzijn. Zo is er t.o.v. 2019 
voor niveau 1 een groei gerealiseerd van 17%. Wij blijken ook aantrekkelijk voor zij-
instromers. Helaas is er bij niveau 2 een daling van 19% t.o.v. 2019 te zien. Een andere trend is de 
toename van inhuur: die is t.o.v. 2019 in fte met 44% flink gestegen. Het blijkt steeds lastiger om 
openstaande vacatures en tekorten als gevolg van verzuim door eigen personeel in te vullen. Met 
name bij de niveau 3 geldt dit.



7. Gebruik van hulpbronnen

• Medio 2020 is een eerste concept voor het strategisch vastgoedplan 2020-2030 ontwikkeld. Basis 
hiervoor zijn de vernieuwde missie en visie van ViVa! Zorggroep en de Woonzorgvisie. Dit plan is 
door AAG gemaakt met analyses van de marktontwikkelingen, het huidige en beoogde 
zorgaanbod in relatie tot de missie en visie en de strategie, duurzaamheid en de wenselijke 
situatie. In 2021 volgt besluitvorming hierover.

• Uitvoering van diverse projecten in het kader van de regionale kwaliteitsgelden: o.a. verbetering 
van de coördinatie op het gebied van eerstelijnszorg in Kennemerland en innovaties die het langer 
thuis wonen stimuleren.

• Begin 2020 is de opzet en inrichting van ICT onderzocht en is een ontwikkelplan opgesteld. In dit 
verband is gestart met het op orde brengen van de basis ICT-voorziening waaronder vernieuwing 
van het WAN Netwerk, verbetering van de WiFi-dekking en het vervangen van verouderde 
infrastructuur. Ook is gekozen voor versterking van de informatievoorzieningsfunctie en voor een 
afdeling Informatievoorziening en ICT. Begin 2021 wordt daarvoor een manager aangetrokken.

• Op het gebied van technologische innovaties zijn verschillende locaties gestart met pilots in het 
gebruik van sensoren, zorg op afstand en robotica. In de wijken is gestart met 
beeldschermcommunicatie, leefstijlmonitoring en digitale medicatie-uitgifte.

• In het kader van het programma integrale dienstverlening is een visie op voeding ontwikkeld.



8. Gebruik van informatie

• In 2020 zijn de cliënttevredenheidsonderzoeken (PREM en IMZ) uitbesteed aan een externe 
partij, waarbij de resultaten direct zijn doorgegeven aan Zorgkaart NL. Het grote voordeel 
behalve onpartijdigheid is de mogelijkheid de resultaten ook naar Zorgkaart NL te exporteren. 
Bij de onderzoeken in eigen beheer is dat laatste niet mogelijk en bestaat altijd het risico van 
belangenverstrengeling. Vanwege deze argumenten en de wettelijke verplichting voor de PREM 
is besloten dit uit te besteden. Naar verwachting zullen we dat in 2021 ook weer doen, mede 
vanwege het capaciteitsgebrek voor metingen in eigen beheer.

• De uitbesteding van de clienttevredenheidsonderzoeken heeft geleid tot een toename van het 
aantal waarderingen op Zorgkaart NL.

• In het najaar van 2020 heeft er een HKZ-audit plaatsgevonden. Die heeft een aantal 
bevindingen opgeleverd voor de informatiebeveiliging (NEN 7510). Verbetersuggesties zijn 
opgepakt en hebben mede geleid tot de aanstelling van een manager informatievoorziening & 
ICT.


