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voorwoord

Verandering, een toverwoord. Het staat voor afwisseling, verbetering, 
beweging, kansen, vooruitgang, vernieuwing. Verandering wil ook zeggen, 
geduld hebben, omgaan met weerstand en tegenslag en kansen afwach-
ten. Met de start van het programma ‘ViVa! Verandering’ in 2012, beoogt 
ViVa! Zorggroep in te spelen op alle ontwikkelingen die op haar afkomen.

In ViVa! Verandering zijn de programma’s WijkZorg, Professionalisering, 
ViVa! Actief en Cultuur & Gastvrijheid ondergebracht. Alle programma’s 
grijpen op elkaar in. WijkZorg, met zelfsturende teams en de wijkver-
pleegkundige weer terug in de wijk. Dit vraagt van medewerkers betrok-
kenheid en professionaliteit. Het programma Professionalisering zorgt 
voor excellerende medewerkers voor de steeds complexer wordende 
vraag van de cliënt. ViVa! Actief richt zich op meer handen aan het bed 
en op het bevorderen van de welzijnsactiviteiten van cliënten. 

Deze omslag waarin ook een cultuurverandering en de kernwaarden 
worden verinnerlijkt, vraagt veel van de organisatie en van de medewer-
kers. Betrokkenheid van medewerkers is de belangrijkste drager om, in 
het belang van de cliënten, de programma’s te doen slagen. 

‘Goede zorg betekent kwaliteit van leven’ is nog steeds ons motto.  
ViVa! Zorggroep wil zich onderscheiden op basis van kwaliteit. Daarom 
blijft het van belang om de kwaliteit van medewerkers, organisatie en 
inhoud van het werk te beheersen en verder te verhogen.
Met behulp van de uitkomsten van metingen en audits verbetert  
ViVa! Zorggroep voortdurend de zorg en ondersteuning van de cliënten. 
De focus van ViVa! Zorggroep is het voldoen aan de verwachtingen van 
de cliënten. 

Het jaar 2012 was voor ViVa! Zorggroep een enerverend en dynamisch 
jaar. Alle medewerkers wil ik dan ook hartelijk bedanken voor hun 
betrokkenheid bij onze cliënten en hun inzet voor het programma ViVa! 
Verandering.

Lucien van Ruth
Raad van bestuur

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

Verandering
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 Wijkgericht Werken  

en ViVa! Verandering
ViVa! Zorggroep, Zorg  
& Welzijn en Wonen1

Verandering



Missie en Visie

Al een aantal jaar is ViVa! Zorggroep bezig met het 
ontwikkelen van het Wijkgericht Werken.    
Rekening houdend met de wensen en behoeften 
van de wijkbewoners worden allerlei voorzieningen 
in de buurt gehuisvest en op elkaar afgestemd.  
De vraag van de cliënt is leidend en het zorgaan-

bod is belevingsgericht. Vanuit het wijkcentrum  
in de directe woonomgeving beantwoordt ViVa! 
Zorggroep elke vraag op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg.
ViVa! Zorggroep doet dit samen met gemeenten, 
welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, 
andere zorgaanbieders en eerstelijnshulpverleners.

In 2012 is ViVa! Zorggroep gestart met de dooront-
wikkeling van het Wijkgericht Werken. 
Onder de naam ‘ViVa! Verandering’ heeft in het 
voorjaar 2012 de kick-off plaatsgevonden van een 
viertal programma’s:
•	 	Programma	WijkZorg;
•	 	Programma	Professionalisering;
•	 	Programma	ViVa!	Actief;
•	 	Programma	Cultuur	en	Gastvrijheid.
  
Met de doorontwikkeling van het Wijkgericht 
Werken bereidt ViVa! Zorggroep zich voor op de 
ontwikkelingen binnen het zorgveld. Daarbij gaat 
het om de toenemende vergrijzing, maar ook om 
de cliënt die langer de eigen regie wil houden en 
in zijn eigen woonomgeving wil blijven wonen. 
Verder speelt de toekomstige hervorming van de 
AWBZ een rol. Hierbij gaat het om de overheveling 
van de persoonlijke verzorging en de begeleiding 
naar de gemeenten en de verdergaande extramu-
ralisatie (beperken van de aanspraken op de lichte 
zorgzwaartepakketten). 

Missie
ViVa! Zorggroep wil de beste aanbieder zijn van een breed scala 
aan producten, diensten en zorg, afgestemd op de wensen en  
behoeften van cliënten van alle leeftijden, om ervoor te zorgen  
dat zij in de door hun gewenste leefomgeving kunnen wonen.  
ViVa! Zorggroep wil dit doen op een professionele, innovatieve en 
creatieve wijze en werkt actief samen met andere organisaties. 

Visie
ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, 
diensten en zorg voor alle inwoners van het werkgebied.  
De instelling sluit niets uit en wil alle diensten en zorg bieden  
waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend.
In iedere wijk wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd  
om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis  
te blijven wonen. Daarnaast regelt ViVa! Zorggroep afstemming  
tussen deze voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden.
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WijkZorg 
Een belangrijke pijler van het wijkgericht werken 
vormt de invoering van WijkZorg. Met WijkZorg zet 
ViVa! Zorggroep in op het leveren van zorg en 
ondersteuning vanuit kleine, zelfsturende teams. 
De cliënt in de wijk heeft een kleine vaste groep 
medewerkers en één vaste contactpersoon. De 
teams zijn rechtstreeks bereikbaar voor de cliënt. 

Bij WijkZorg is participatie van cliënten, familie en mantelzorgers 
essentieel bij het bepalen en invullen van de zorg, het welzijn van de 
cliënt en het woongenot. 
Vanuit het kernteam heeft de cliënt rechtstreeks toegang tot een breed 
pakket aan zorg en diensten, zoals huishoudelijke zorg, verzorging, 
verpleging, gespecialiseerde verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, 
dagbesteding, professionele alarmopvolging, maaltijdverzorging en tal 
van andere aanvullende diensten. Als er meer zorg nodig is, kan dit 
worden uitgebreid naar 7 x 24 uurs toezicht of tijdelijke opname in een 
verzorgingshuis of een verpleeghuis. 
De wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor het verpleegkundig 
proces en schakelt tussen de cliënt en de diverse instanties voor samen-
hang in de zorg en ondersteuning. 

Professionalisering
ViVa! Zorggroep signaleert dat de zorgvraag van cliënten steeds com-
plexer wordt. Het is de bedoeling dat cliënten zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven 
kunnen houden. Professionals moeten de cliënt hierbij kunnen begelei-
den. Het wonen, welzijn, de zorg, preventie en de samenwerking met 
mantelzorg en andere zorgverleners krijgen de aandacht van de profes-
sionals. 
Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de medewerkers van ViVa! 
Zorggroep. Door het versterken van hun professionaliteit, worden de 

In de wijk Prinsenhof liep in 2012 een pilot 
met het concept WijkZorg. De pilot was zeer 
succesvol. Cliënten en medewerkers zijn erg 
tevreden over de nieuwe werkwijze. In het 
najaar is het concept doorontwikkeld, zodat 
ViVa! Zorggroep in 2013 WijkZorg kan invoe-
ren bij alle extramurale zorgteams. 
In 2013 wordt het concept WijkZorg ook 
ingevoerd binnen de verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen van ViVa! Zorggroep. Omdat 
de intramurale setting uiteraard anders dan 
de extramurale setting, start ViVa! Zorggroep 
ook hier eerst met een pilot. 

De programma’s
van ViVa! Verandering
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medewerkers toegerust om de cliënten zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. In 2012 is ViVa! 
Zorggroep gestart met het herbezien van het 
profiel en de werkprocessen van haar verpleeg-
kundigen. Begin 2013 start ViVa! Zorggroep met 
een opleidings- en ontwikkelingstraject voor haar 
verpleegkundigen, daarna volgt de professiona-
lisering van de andere beroepsgroepen binnen  
de organisatie. 

ViVa! Actief 
Voor 2012 heeft de overheid extra geld beschik-
baar gesteld voor de inzet van meer medewerkers 
die zorg en ondersteuning bieden aan de bewo-
ners in verzorgings- en verpleeg huizen. 
ViVa! Zorggroep heeft deze middelen ingezet  
voor de realisatie van een zinvolle dagbesteding 
voor bewoners en het maken van een kwaliteitsslag 
binnen de intramurale zorg door het aantrekken 
van verpleegkundigen. 
Het project heeft de naam ViVa! Actief gekregen 
omdat lichamelijke beweging, maar ook stimule-
ring van de geest, belangrijk is voor oudere 
mensen. Hoe actiever en hoe hoger het welbevin-
den, hoe minder snel ouderen achteruit gaan.
In 2012 zijn 27 nieuwe collega’s aangetrokken en 
zijn 70 extra nieuwe leerlingen gestart met de 
opleiding. Door de inzet van deze nieuwe collega’s 
en leerlingen is er meer ruimte voor individuele 
aandacht voor bewoners. In overleg met de 
bewoners, cliëntenraden en medewerkers is per 
locatie een plan gemaakt voor de inzet van de 
extra medewerkers en leerlingen. 

Cultuur en gastvrijheid 
ViVa! Zorggroep is in 2012 gestart met een project 
om de cultuur binnen ViVa! Zorggroep aan te 
passen aan de veranderende vraag van cliënten. 
Het behouden van de eigen regie over het leven, 
betekent ook dat cliënten keuzemogelijkheden 
hebben in het aanbod van wonen, welzijn en zorg. 
Het cultuurproject is er op gericht om cliënten hun 
eigen regie te laten behouden en medewerkers de 
ruimte te geven om dit te realiseren. Het ‘gastvrij-
heidstraject’ is een belangrijk onderdeel daarin. 
Medewerkers krijgen trainingen om ervoor te 
zorgen dat zij de cliënten meer gastvrij benaderen. 
ViVa! Zorggroep biedt cliënten een thuis, cliënten 
hebben een eigen woning en kunnen daar hun 
eigen leven leiden.

•	 		aanbieden	van	(begeleiding	bij)	maaltijden	voor	bewoners	in	
het restaurant van locatie Meerstate in Heemskerk en Huis ter 
Wijck in Beverwijk, zodat bewoners keuzevrijheid hebben ten 
aanzien van het eetmoment en de maaltijd;

•	 		inzet	extra	leerlingen	op	alle	locaties	voor	individuele	activi-
teiten met bewoners zoals wandelen, fietsen met de duofiets, 
boodschappen doen, uit eten met een bewoner, snoezeldou-
chen;

•	 	aantrekken	van	medewerkers	Welzijn	&	Activering	op	locaties	
Westerheem in Heemskerk en Lommerlust in Beverwijk voor 
cliëntgesprekken, opstellen van individuele dagprogramma’s, 
het organiseren van burengesprekken per etage, het begelei-
den van een ontmoetingsgroep voor nieuwe bewoners, het 
zorgen van de invulling van de ‘eenzame’ woensdagavond en 
de ‘stille’ zondagmiddag;

•	 	aantrekken	van	extra	activiteitenbegeleidsters	op	verschil-
lende locaties waardoor extra activiteiten zijn opgestart en 
een betere continuïteit van activiteiten is gewaarborgd in de 
weekenden en vakantieperiodes;

•	 	gezamenlijk	koken	op	de	afdeling	wordt	gerealiseerd	op	
diverse locaties;

•	 	beweegactiviteiten	in	de	tuin	van	locatie	Huis	ter	Wijck	in	
Beverwijk;

•	 	gespreksgroep	‘KOP-groep’	voor	beginnend	dementerende	
bewoners op locatie Westerheem in Heemskerk;

•	 	gastvrouwen	in	De	Loet	en	Overkerck	in	Heiloo.	Doel	van	de	
inzet van deze gastvrouwen is het leveren van meer individu-
ele	aandacht	aan	bewoners	(specifiek	met	grondslag	soma-
tiek)	en	om	meer	tegemoet	te	komen	aan	de	specifieke	wens	
van de cliënt. Te denken valt hierbij aan: het introduceren 
van nieuwe bewoners, gewoon lekker even naar buiten gaan, 
samen boodschappen en/of spelletjes doen, de krant lezen 
etc. Maar ook kan de gastvrouw en de leerling ondersteuning 
bieden in het restaurant en zorgen voor meer gezelligheid in 
de avonden en weekenden;

•	 		aantal	dagdelen	inzet	van	Careclowns,	Troubadour	of	mas-
seuse naar wens op alle locaties. 

Een korte weergave van 

de extra activiteiten die 

ViVa! Zorggroep onder 

andere aanbiedt:
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mantelzorg te vragen en te vergroten. Een uitdaging, 
gezien alle (toekomstige) veranderingen binnen  
zorg en welzijn, zoals een sterker beroep op de 
eigen kracht en samenredzaamheid.
MaatjeZ was in 2012 het aanspreekpunt in de 
gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Castricum,  
Velsen en Heemskerk. Iedereen met vragen over 
mantelzorg/voorzieningen of met een behoefte  
aan een luister end oor kon terecht bij de mantel-
zorg consulenten van MaatjeZ.
Ook gingen de zorgvrijwilligers van MaatjeZ bij  
de families aan de slag waardoor de mantelzorgers  
de gelegenheid kregen om ook wat tijd aan zichzelf  
of hun sociale leven te besteden.

ViVa! Zorggroep
en Verbinding
MaatjeZ en Samenspel Professionele Zorg  
en Informele zorg
In 2012 heeft ViVa! Zorggroep stappen gezet om 
ervoor te zorgen dat het samenspel tussen de 
professionele zorg en de informele zorg verbetert. 
Cliënten die ondersteuning nodig hebben, vallen 
eerst terug op hun sociale netwerk. Het sociale 
netwerk kan worden ondersteund door mantelzorg-
ondersteuning en inzet van vrijwilligers. Daarnaast is 
in veel gevallen professionele zorg nodig. Belangrijk 
is dat deze professionele zorg en informele zorg een 
sluitende ondersteuning bieden aan cliënten. 
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, heeft in 2012 
hard aan de weg getimmerd om aandacht voor 
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MaatjeZ had in 2012, naast de dagelijkse 
mantelzorgondersteuning en vrijwilligerscoör-
dinatie, ook aandacht voor specifieke 
groepen:	‘mantelzorgers	bij	dementie’	(pilot	
in	Castricum	genaamd	‘BOS’)	en	de	‘jonge	
mantelzorgers’	(door	voorlichting	te	geven	op	
diverse	scholen).	‘BOS’	staat	voor	Bezoek	
Oppas Service. In Castricum heeft MaatjeZ in 
het kader hiervan speciaal getrainde zorgvrij-
willigers ingezet die eenmaal per week 
mensen met dementie bezoeken of samen 
met hen er op uit gaan. 

Ketenzorg dementie
Al enige jaren werken verschillende partijen in Kennemerland samen aan 
het versterken van de zorgketen voor mensen met dementie. Partijen 
waarmee ViVa! Zorggroep samenwerkt rondom dementie zijn: regionale 
afdeling van Alzheimer Nederland, huisartsen, GGZ Dijk & Duin, Rode 
Kruis Ziekenhuis, Stichting Zorgbalans, Socius Maatschappelijke Dienst-
verlening (SMD) en de Stichtingen Welzijn Castricum, Heemskerk en 
Beverwijk. 
Deze samenwerkingspartners hebben in 2012 gewerkt aan de volgende 
onderwerpen:
•	 	ketenprotocol;
•	 	het	organiseren	van	bijeenkomsten	in	het	kader	van	vroegsignalering	
voor	ouderenbonden;

•  de uitbreiding van Bezoek- en Oppasservice van Castricum naar de 
gemeenten	Beverwijk,	Heemskerk	en	Uitgeest	onder	leiding	van	MaatjeZ;

•	 	de	uitbreiding	van	het	aantal	Ontmoetingscentra	(laagdrempelige	
dagbehandeling	voor	mensen	met	dementie	en	de	mantelzorger);

•	 	start	met	de	uitwerking	van	de	zorgstandaard	dementie	in	samenwer-
king met Alzheimer Nederland en Vilans.

De ontmoetingscentra van ViVa! Zorggroep in een overzicht:
•	 	Ontmoetingscentrum	Samenhof	in	Heemskerk
•	 	Ontmoetingscentrum	Büllerlaan	in	Beverwijk
•	 	Ontmoetingscentrum	de	Boogaert	in	Castricum
•	 	Ontmoetingscentrum	Waterrijck	in	Heemskerk

Ketenzorg CVA en niet-aangeboren hersenletsel
Ook voor het versterken van de zorgketen voor mensen met CVA of  
niet-aangeboren hersenletsel werkt ViVa! Zorggroep samen met partijen 
in de regio: huisartsen, Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare en Stichting 
Zorgbalans. In 2012 is ook gewerkt aan de (na)zorg van CVA cliënten  
in de regio. In 2011 was al een nazorgpoli geopend voor CVA cliënten.  
De samenwerkingspartners werken met een gezamenlijke database  
zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het nazorgproces.  
Gebruik wordt gemaakt van een overdrachtsformulier en cliënten 
ontvangen een zorgmap. Aandacht is besteed aan de uitbreiding van  
de begeleiding in het nazorg traject door de CVA verpleegkundige  
en de deskundigheidsbevordering (geaccrediteerde nascholing).

Zichtbare Schakel 
Ook in 2012 heeft ViVa! Zorggroep deelgenomen aan het landelijke 
programma ‘Zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een 
gezonde buurt’. De wijkverpleegkundigen uit de WijkZorg-teams vormen 
deze ‘zichtbare schakel’ in de wijk. Met de ‘zichtbare schakel’ is het werk 
van de ‘oude wijkzuster’ weer zichtbaar en levend in de wijk aanwezig.  
De wijkverpleegkundige is dichtbij, laagdrempelig en een professionele 
generalist. Vanuit deze rol zorgt ze voor een betere verbinding tussen 
(hulp)vraag en aanbod en tussen preventie, welzijn, wonen en zorg.  
De ‘Zichtbare Schakel’-wijkverpleegkundigen hebben zich ingezet om 
samen met andere partners in de wijk het wijkteam verder te ontwikkelen 
met als doel een efficiënt geregeld welzijns- en zorgsysteem voor de 
kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen in de wijk.
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Wijkgericht werken en wonen
In het Wijkgericht Werken werkt ViVa! Zorggroep 
aan een integrale dienstverlening voor de wijk-
bewoners op de gebieden wonen, welzijn en zorg.    
Op het gebied van wonen werkt ViVa! Zorggroep 
planmatig samen met gemeenten en woning-
corporaties, aan de optimalisering van het huis-
vestingsaanbod voor ouderen en zorgbehoeven-
den in de regio. De huisvestingsstrategie van ViVa! 
Zorggroep is vastgelegd in een Masterplan dat, 
anticiperend op veranderingen en mogelijkheden, 
consequent wordt uitgevoerd. 

Ouderen zijn gelukkig steeds langer en tot op 
hoge leeftijd gezond en geven er in het algemeen 
de voorkeur aan zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen, maar graag wel met sociale 
activi  teiten, alarmering, zorg in de wijk. De 
woon  zorg centra van ViVa! Zorggroep, liefst in 
combinatie met eerste lijnsgezondheidsdiensten, 
vervullen een centrale rol in de behoeften van 
ouderen	in	de	wijk;	of	zij	nu	thuis	wonen	of	binnen	
de beschutte omgeving van het woonzorgcentrum 
van ViVa! Zorggroep.

Scheiden van wonen en zorg 
In 2012 zijn besluiten genomen tot extramurali-
sering van (gedeelten van) de AWBZ. Mensen met 
een ZZP 1 en 2 mogen vanaf 1 januari 2013 niet 
langer op kosten van de AWBZ in een verzorgings-
huis verblijven. Deze extramuralisering gaat ook 
plaats vinden voor mensen met een zorgindicatie 
ZZP 3 per 1 januari 2014 en (deels) ZZP 4 per 
1 januari 2016, alhoewel de haalbaarheid van  
de extramuralisering van de laatste doelgroep  
nog onderwerp van politieke discussie is. 

De extramuralisering betekent op zich niet dat 
mensen met de betreffende indicaties niet in een 
verzorgingshuis mogen wonen, maar wel dat (voor 
nieuwe cliënten) het verblijf, huishoudelijke 
dien sten en dagbesteding niet langer via de AWBZ 
vergoed	worden;	alleen	de	noodzakelijke	‘medi-
sche’ zorg wordt dan nog via de AWBZ vergoed. 

De extramuralisering kan bij zorginstellingen in het 
land tot leegstand leiden, omdat de zorginkoop 
voor mensen met zwaardere ZZP’s door ‘productie-
plafonds’ wordt beperkt. Deze productieplafonds 
worden door de Zorgkantoren op basis van de 
regionale zorgbehoefte (ontwikkeling) vastgesteld. 
Voor het werkgebied van ViVa! Zorggroep bestaat 
echter een grote behoefte aan zwaardere intra-
murale zorg, die blijkt uit de wachtlijsten en de 
prognoses voor de komende 25 jaar. Voor ViVa! 
Zorggroep wordt dus geen overcapaciteit ver-
wacht.

Toch is niet geheel uit te sluiten dat de pro duc-
tieplafonds die voor het werkgebied van ViVa! 
Zorggroep worden vastgesteld, lager zijn dan de 
beschikbare (huisvestings)capaciteit. In dat geval 
zal de vrijkomende huisvestingscapaciteit die 
ontstaat door ViVa! Zorggroep worden gebruikt 
voor particuliere (niet AWBZ) verhuur. Mensen (met 
een verhoudingsgewijs lichte zorgbehoefte) gaan 
dan dus zelf huur betalen voor hun woning in het 
verzorgingshuis en voor de aanvullende dienstver-
lening. 

Om te anticiperen op deze mogelijke particuliere 
verhuur, heeft ViVa! Zorggroep medio 2012 een 
werkgroep ‘scheiden van wonen en zorg’ opge-
richt. Deze werkgroep treft alle noodzakelijke 
voorbereidingen om de organisatie voor te 
berei den op deze particuliere verhuur en levering 
van aanvullende dienstenpakketten.

Bouwactiviteiten
Ook in het afgelopen jaar zijn belangrijke vorde-
ringen gemaakt in de realisatie van de huisves-
tingsstrategie in de regio. Een sprekend voorbeeld 
is het woonzorgcomplex ViVa! Elsanta in Beverwijk 
dat samen met WOONopMAAT is ontwikkeld en in 
2012 in aanbouw is genomen.

Beverwijk
Samen met woningbouwcorporatie WOONopMAAT, 
wordt aan de Wijkerbaan in Beverwijk een woon-
zorgcentrum gerealiseerd met in totaal  

ViVa! Zorggroep 
en bouwactiviteiten 
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65 zorgeenheden. Het woonzorgcentrum maakt 
onderdeel uit van een complex waarin door de 
woningbouwcorporatie tevens 76 ‘4-sterren 
woningen’ worden gerealiseerd. De zogenaamde 
‘4-sterren woningen’ zijn woningen die zeer 
geschikt zijn voor bewoning door ouderen en 
mensen met een bewegingsbeperking.

De algemene voorzieningen van het woonzorg-
centrum, zoals het restaurant, fysiotherapie en de 
activiteitenruimten, staan ook ter beschikking voor 
de bewoners van de 4-sterrenwoningen. Zij kunnen 
deze voorzieningen gemakkelijk en binnendoor 
bereiken. 

De nieuwe woningen in het zorgcentrumdeel van 
het gebouw, zijn ter vervanging van de woningen 
die verloren gaan bij de modernisering van 
woon zorgcentrum Lommerlust in Beverwijk. In de 

modernisering van dat complex, worden zeer 
kleine appartementen samengevoegd tot twee-
kamer- woningen. Deze verbouwing staat gepland 
vanaf januari 2014, als de Wijkerbaan naar verwach-
ting is opgeleverd. Die oplevering wordt verwacht 
tegen het einde van 2013. 

Heemskerk
In april 2012 is de nieuwe verpleegafdeling van 
Meerstate officieel in gebruik genomen. Naast  
de nieuwe afdeling met 24 bedden en twee 
huis kamers zijn tevens een nieuwe dagbehan-
deling-afdeling (drie groepen), een nieuwe 
rookruimte, en een nieuw mortuarium gerealiseerd. 
Door de realisatie van een afzonderlijke rookruim-
te, kan café ‘De Knip’ voortaan als (rookvrije) 
ontmoetings- en activiteitenruimte voor alle 
bewoners van Meerstate worden benut. 
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De nieuwe afdelingen zijn op 27 april 2012 geo pend 
met een feestelijke dag voor alle bewoners. Naast 
koffie, gebak, ballonnen, paardentram, rommel-
markt was het ook mogelijk om per helikopter 
(ViVa! Air) Heemskerk en Meerstate vanuit de lucht 
te bekijken. Bewoners en familieleden maakten 
graag gebruik van deze betaalde attractie, waarvan 
het voordelig saldo overgemaakt is naar het 
inrichtingsfonds van het centrum. 

Castricum
Samen met woningbouwcorporatie Kennemer 
Wonen wordt al jaren hard gewerkt aan de nieuw-
bouw van de Boogaert in Castricum. De nieuwbouw 
van dit woonzorgcomplex maakt deel uit van een 
grotere binnenstedelijke herontwikkeling in 
Castricum.  
De nieuwbouw wordt gerealiseerd voor rekening en 
risico van de woningbouwcorporatie. In totaal 
worden ten behoeve van ViVa! Zorggroep in de 
nieuwbouw 75 zorgeenheden gerealiseerd, 35 in de 
categorie ‘zware zorg’ en 40 in de categorie ‘licht’. 
De eerste fase van de nieuwbouw is in juni 2012 
feestelijk door ViVa! Zorggroep in gebruik geno-
men.  Alle bewoners van de oude Boogaert kunnen 
in  de eerste fase (tijdelijk) worden gehuis vest omdat 
ViVa! Zorggroep voor een deel van de bewoners 
gebruik kan maken van de huur woningen van 
Kennemer Wonen in dit deel van de nieuwbouw. 

Omdat de oplevering en ingebruikname van de 
eerste fase slechts een deel is van de totale 
nieuwbouw voor ViVa! Zorggroep, stond de in 
gebruikname	in	het	teken	van	½.;	de	helft	dus.	
Werkelijk alle activiteiten werden in dit kader 
geplaatst. Halve gebakjes, halve glaasjes, maar  
ook halve stropdassen. Gelukkig waren de bestuur-
ders van te voren gewaarschuwd, zodat zij voor het 
feest niet de nieuwste stropdas hadden omgedaan.  

Heiloo
De nieuwbouw van De Loet is een eigen ontwik-
keling van ViVa! Zorggroep. In de nieuwbouw 
worden naast wijktoegankelijke, algemene 
voor  zieningen, 101 zorgappartementen en 24 
zorg eenheden voor psychogeriatrische cliënten 
gerea liseerd. In 2012 heeft de aanbesteding van  
de nieuwbouw plaatsgevonden en is de oudbouw 
gesloopt.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn begin 
2013 ter hand genomen, waarna direct met de  
bouwwerkzaamheden is begonnen.

Voor de nieuwbouw van De Loet, zijn de huidige  
85 cliënten tijdelijk elders gehuisvest. Hiervoor is 
een adequate locatie gevonden op het voormalig 
campingterrein Klein Varnebroek in Heiloo. Hier 
heeft ViVa! Zorggroep eind 2011/eerste helft 2012 
een ‘tijdelijk’ woongebouw met 85 appartementen 
laten bouwen. Dit woongebouw is gekoppeld aan 
het restaurant Klein Varnebroek, waarmee een 
volwaardig en gezellig woonzorgcentrum is 
gerealiseerd aan de rand van de bebouwde kom 
van de gemeente Heiloo. Na realisatie van de 
nieuwe Loet, zullen de bewoners van Klein 
Varnebroek terugverhuizen naar hun nieuwe 
woning in de Loet. 

Na de nieuwbouw van de Loet, zal de tijdelijke 
huisvesting in Varnebroek worden gebruikt voor 
de huisvesting van de bewoners van woonzorg-
centrum Overkerck in Heiloo. De vernieuwing van 
Overkerck start volgens de planning medio 2015. 
Aan het vernieuwde Overkerck zijn 14 nieuwe 
aanleunwoningen gepland, die vooruitlopend op 
de vernieuwingsplannen in 2012 door Woonwaard 
in samenwerking met ViVa! Zorggroep zijn 
gerea li seerd. De 14 woningen genaamd plan 
’Monique’, zijn in september van het verslagjaar  
in gebruik genomen.

Heerhugowaard
In 2010 heeft ViVa! Zorggroep van het Zorgkantoor 
Noord-Holland Noord de capaciteit toegewezen 
gekregen voor 33 verpleeghuisplaatsen voor 
somatische cliënten in Heerhugowaard. De afde ling 
Vastgoed heeft een onderzoek verricht naar 
geschikte locaties voor deze nieuwe verpleeg-
huisplaatsen. Zowel de raad van toezicht, als de 
Centrale Cliëntenraad en de Ondernemings raad 
konden hun instemming geven aan het voor-
gestelde besluit om een verpleegafdeling te 
realiseren in gebouw Forum II aan het Stationsplein 
in Heerhugowaard.

Nadat in het eerste kwartaal van 2012 de gesprek-
ken over de aanhuur van het gebouw waren 
afge rond, zijn de verbouwings werkzaam heden tot 
verpleeghuis gestart. Eind november 2012 is het 
verpleeghuis opgeleverd en in gebruik genomen.

14



Sensia
Sensia, 100% dochter van ViVa! Zorggroep, verzorgt 
de inzet van al het flexibele personeel binnen ViVa! 
Zorggroep. Daarnaast levert zij zorg aan particu liere 
cliënten en cliënten met een persoonsgebon den 
budget (PGB). 
Sensia heeft in 2012 een vervolg gegeven aan de  
in 2011 in gang gezette levering van zorg diensten 
aan externe klanten. Op deze manier kan Sensia een 
grotere arbeidspool creëren waardoor zij ook ViVa! 
Zorggroep beter kan bedienen en heeft  
zij een groter netwerk van werkgevers als het gaat 
om de arbeidsre-integratie. 

Daarnaast heeft Sensia in 2012 ‘Sensia Optima-
liseert!’ geïntroduceerd. Door een verdere optimali-
satie van de software kan er op een efficiëntere en 
effectievere wijze gepland worden. 

ViVa! Thuis
ViVa! Thuis is onderdeel van het cluster Huis houde-
lijke Zorg. Dit cluster levert onder andere Hulp bij 
het Huishouden aan cliënten van de aanbeste-
dingsgebieden IJmond, Noord-Holland Noord, 
Zaanstreek-Waterland en Haarlem en omgeving. 
Gedurende het jaar 2012 is de focus van het cluster 
volop gericht geweest op een goede dienstverle-

ViVa! Zorggroep 
en haar 
Vennootschappen
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ning naar de cliënten en opdracht gevers toe.
Er zijn in de tweede helft van 2012 twee aan beste-
dingsprocedures geweest, namelijk in de IJmond 
en Noord-Holland Noord. In beide gebieden mag 
ViVa! Zorggroep Hulp bij het Huishouden (HbH) 
blijven leveren. In de IJmond heeft ViVa! Zorg-
groep helaas niet de gunning voor Hulp bij het 
Huis houden 2 gekregen.
Binnen ViVa! Thuis wordt naast Hulp bij het  
Huis houden ook thuiszorg geleverd. Dit heeft  
te maken met de steeds zwaarder wordende 

zorgvraag van cliënten. In 2012 kende ViVa!  
Thuis een grote groei van deze cliënturen.
ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk om in gesprek 
te zijn en te blijven met haar opdrachtgevers, de 
gemeenten. Dit jaar heeft vooral in het teken 
gestaan van het verder opbouwen en uitbouwen 
van de relatie, hoe moeilijk dat (soms) ook was 
vanwege de formele kanten van de aanbestedings-
procedures.
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Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ)

 

Voor de Jeugdgezondheidszorg zijn er, naast 
het uitvoeren van het basistakenpakket, een 
aantal speerpunten:
•	 	kwaliteit;
•	 	digitaal	dossier	Jeugdgezondheidszorg;
•	 	Centra	voor	Jeugd	en	Gezin	en	ketenzorg;
•	 	opvoedingsondersteuning.

Kwaliteit
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland wil zich 
onder scheiden door kwaliteit. Daarvoor is het van 
belang de Jeugdgezondheidszorg-activi teiten 
voortdurend te toetsen, zowel inhoudelijk als aan 
maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften en 
hierop in te spelen. Deze proac tieve houding is 
alleen mogelijk door een constructieve, opbouw-
ende bedrijfscultuur, waarin samenwerking voorop 
staat. 

Een aantal belangrijke resultaten 
worden hieronder vermeld:
•	 	behouden	HKZ	certificaat,	zonder	bevindin-

gen bij Jeugdgezondheidszorg;
•	 	het	WHO/Unicef	certificaat	‘Zorg	voor	

Borst  voeding’ dat Jeugdgezondheidszorg 
in 2005 heeft behaald, is na hercertificering 
behouden;

•	 	in	2012	is	de	erkenning	voor	Jeugdgezond-
heidszorg als opleidings inrichting verlengd;

•	 	Bijna	alle	consultatiebureaus	van	Jeugd	gezond
heidszorg zijn onderdeel van een Centrum voor 
Jeugd	en	Gezin	(CJG)	en	gehuisvest	op	locaties;	

•	 	scholing:	videocoaching	voor	alle	artsen	en	
Jeugdgezondheidszorg	verpleegkundigen;	
Positief opvoeden, Triple P, verwijsindex, ESAT  
en intervisiemethodieken. De consultatie-
bureauassistenten en wijkassistenten zijn  
onder andere geschoold op het vergroten  
van	communicatieve	vaardigheden;

•	 	Jeugdgezondheidszorg	Kennemerland	heeft	
opgenomen in haar beleid dat alle artsen 
jeugdarts KNMG dienen te zijn of te worden. 
Inmiddels zijn 14 van de 22 artsen jeugdarts 
KNMG en 1 is in opleiding hiervoor. Deze AIOS 
worden opgeleid door een erkende praktijkbe-
geleider. De erkenning als opleidings inrichting 
was	hiervoor	nood	zakelijk;

•	 	De	groei	van	internet	en	de	opkomst	van	
mobiele technologie zorgen voor een nieuwe 
dimensie in communicatie in de breedste zin van 
het woord. Jeugdgezondheidszorg Kennemer-
land speelt hier op in door de ontwikkeling van 
online dienstverlening, die een aanvulling is op 
de bestaande dienst verlening. De belangrijkste 
ontwikkelingen: een nieuwe, interactieve, 
website met serviceportaal voor ouders, face-
bookpagina (www.facebook.com/JGZKennemer-
land) en informatievoorziening via YouTube.

Uitkomst enquête
Uit	een	enquête	aan	het	einde	van	de	zuige-
lingenperiode/ peuterperiode is gebleken 
dat een ruime meerderheid van de ouders 
tevreden of zeer tevreden was over van de 
dienstverlening van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland,	zoals	bereikbaarheid,	het	 
consultatiebureau en de bejegening door  
de medewerkers. 

Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland brengt  
de gezondheid en ontwikkeling van kinderen  
en de gezondheidsbedreigingen in kaart.  
Om optimaal gebruik te maken van alle gegevens 
die in de Jeugdgezondheidszorg worden verza-
meld, gebruikt Jeugdgezondheidszorg Kennemer-
land sinds 1 januari 2006 een Digitaal Dossier 
Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).  
Met ingang van 2010 zijn er geen papieren dossiers 
meer. Bij kinderen die op of na 1 januari 2006 
geboren zijn, worden de gegevens alleen nog 
digitaal geregistreerd. 

Rondom het digitale dossier zijn in 2012 verschil-
lende ontwikkelingen geweest:
•	 	Jeugdgezondheidszorg	Kennemerland	is	samen	

met GGD Kennemerland één van de koplopers 
in de voorbereiding van gegevensuitwisseling  
via	het	Landelijk	Schakelpunt	(LSP);

•	  Alle teams hebben verbeterdoelen geformu leerd 
voor 2012. Deze verbeterdoelen worden getoetst 
en in 2013 besproken aan de hand van het 
jaarverslag van 2012.
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Centra voor Jeugd en Gezin en ketenzorg
•	 	Met	de	opening	van	het	CJG	aan	de	Jan	

Gijzenkade in Haarlem zijn alle beoogde CJG’s  
in Midden- en Zuid-Kennemerland gerealiseerd. 
De ontwikkelingen binnen het CJG en daarmee 
samenhangend de ontwikkelingen bij de 
organi saties die werken met jeugd, waren voor 
Jeugd gezondheidszorg Kennemerland aanlei-
ding om de folder ‘Wijzer Samenwerken’ te 
herzien. 

•	 	In	de	regio	Kennemerland	wordt	de	jeugd
gezondheidszorg uitgevoerd door twee organi-
saties: Jeugdgezondheidszorg Kenne merland  
(0 - 4 jaar) en GGD Kennemer land (4 - 19 jaar). 
Deze organisaties werken goed samen en er is in 
de afgelopen jaren al veel bereikt, waaronder 
afstemming over de regi stratie van gegevens, 
gezamenlijke protocollen en afspraken over een 
doorgaande lijn in de activiteiten voor 0 - 4 jaar 
en voor 4 - 19 jarigen. Verdere ontwikkelingen 
van de Integrale jeugd gezondheidszorg worden 
meegenomen in de transitie van de Jeugdzorg.

Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning wordt een steeds 
belangrijker onderdeel van Jeugdgezondheids zorg 
Kennemerland. Alle ouders hebben wel eens 
vragen over de ontwikkeling en opvoeding van  
hun kinderen en nagenoeg alle ouders maken 
gebruik van de diensten van Jeugd gezond-
heidszorg Kennemerland. 
Positief Opvoeden, Triple P is een van origine 
Australisch programma voor opvoedings-onder-
steuning aan ouders van kinderen van 0-16 jaar.  
Het is een laagdrempelig, integraal en evidence-
based programma, met als doel de preventie van 
(ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij 
kinderen, door het bevorderen van competent 
ouderschap.  

Het programma vormt de basis van alle instel lingen 
die samenwerken in de CJG in de regio. 
De visie en uitgangspunten van dit programma 
vormen ook de basis van de opvoedonder steuning 
voor Jeugdgezondheidszorg Kennemer land.  
De methode wordt gehanteerd bij lichte opvoe-
dings vragen, het opvoedspreekuur en online 
advies. Nieuw is sinds 2012 dat het groepsgericht 
aanbod volgens de methode Positief Opvoeden, 
Triple P wordt aangeboden. Ouders leren hier  
aan de hand van specifieke thema’s hoe ze de 
principes van Positief Opvoeden kunnen gebruiken 
om hun kinderen te stimuleren.

Jeugdgezondheidszorg	Kennemerland	 
biedt ook andere, zeer gerichte hulp bij 
opvoedings-ondersteuning: Stevig Ouder-
schap, kortdurende Video home training  
en begeleiding door de orthopedagoog. 
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ViVa! Zorggroep  

en Verbetering
ViVa! Zorggroep  
en Kwaliteit2



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 andere zorgaanbieders. 
Kwaliteit is een integraal onderdeel van de manier 
van werken binnen de hele organisatie.  
Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt bij aan 
de continue verbetering van alle bedrijfsprocessen. 

Verantwoorde 
kwaliteit
van zorg en 
ondersteuning In	april	2012	heeft	een	externe	HKZ-audit	

plaatsgevonden. Een extern bureau heeft 
daarbij de kwaliteit van ViVa! Zorggroep 
getoetst en akkoord bevonden. Daarmee 
heeft	ViVa!	Zorggroep	het	HKZ-certificaat	
behouden.
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Om de kwaliteit van zorg voor cliënten te kunnen 
toetsen en te verbeteren hanteert ViVa! Zorggroep 
diverse meetinstrumenten:

•	 	Zorginhoudelijke	metingen	 
In oktober en november van het jaar 2012 zijn de 
landelijke gecoördineerde metingen gehouden. 
De resultaten daarvan worden verwacht in het 
voorjaar van 2013. Aan de hand daarvan formule-
ren de managers hun eigen aandachts- en 
verbeterpunten in actieplannen, die onderdeel 
zijn van de planning- en controlcyclus binnen 
ViVa! Zorggroep.

•	 	Cliënttevredenheidsmetingen 
In het jaar 2012 zijn de resultaten bekend 
geworden van de landelijke metingen in 2011   
onder de bewoners van de diverse locaties van 
ViVa! Zorggroep. Bijna alle locaties hebben hun 
zorg verbeterd ten opzichte van de vorige 
meting (2009). 

Samen met de Centrale Cliëntenraad heeft ViVa! 
Zorggroep naar aanleiding van de uitkomsten een 
aantal centrale verbeterpunten geformuleerd, ook 
hebben locaties eigen verbeterpunten opgesteld.

Voorbeelden van verbeterpunten  
in 2012:
•	 	ervaren	zelfstandigheid	en	autonomie	 

van de cliënt; 
•	 	communicatie	tussen	zorg	en	familie	 
&	tussen	zorg	en	behandelaars;

•	 	participatie	en	dagbesteding;
•	 	ervaringen	met	de	maaltijd.

In het vierde kwartaal van 2012 heeft ViVa! Zorg-
groep een uitgebreide cliënttevredenheids meting 
laten uitvoeren onder cliënten die extra murale zorg 
ontvangen. De resultaten hiervan verschijnen in de 
loop van 2013.

De resultaten van bovengenoemde onderzoeken 
worden gepubliceerd op www.KiesBeter.nl. 

•	 	Verdiepend	cliënttevredenheidsonderzoek 
In het jaar 2012 is ViVa! Zorggroep gestart met 
een pilot voor een eigen verdiepend cliënttevre-
denheidsonderzoek onder haar intramurale en 
extramurale cliënten. In een jaarlijks gesprek 
vraagt ViVa! Zorggroep de cliënten naar hun 
tevredenheid. De pilot is in december 2012 
succesvol afgerond. In 2013 rolt ViVa! Zorggroep 
het onderzoek uit over alle locaties.

•	 	Audits 
In 2012 hebben de interne auditoren weer 
diverse bedrijfsonderdelen van ViVa! Zorggroep 
aan de hand van een aantal toetsingsitems 
onderzocht op de juiste wijze van handelen.  
De uitkomsten van de audits zijn voor de 
bedrijfs onderdelen een steun bij het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de 
ondersteunende processen. 

Cliënten 
en kwaliteit 
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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 de zorg te verbeteren. 
Ook klachten ziet ViVa! Zorggroep als middel om van te leren en 
daarmee de zorg voor de cliënten te verbeteren.

In het registratiesysteem zijn in 2012 de volgende aantallen inci-
denten	geregistreerd	die	betrekking	hebben	op:	vallen	(3.188),	
medicatie	(1.078),	vermissing	(38),	agressie	(163),	Stoten/knellen/
botsen	(30),	verbranden	(4),	inname	gevaarlijke	stoffen	(6),	gevaar-
lijke	situatie	(63),	incident	apparatuur	(8),	vaccinatie	(4),	planning	
(71),	bereikbaarheid	(0)	en	anders	(98).
Het	totaal	gemelde	incidenten	was	4.760.	Dit	was	een	lichte	stijging	
ten	opzichte	van	het	voorliggende	jaar,	toen	er	4.662	incidenten	
gemeld werden. 

In 2012 zijn 35 valincidenten tevens gemeld bij de Inspectie van de 
Gezondheidszorg. ViVa! Zorggroep heeft in 2012 meegedaan aan de 
pilot ‘melden valincidenten’ van de Inspectie. In de loop van 2012 heeft 
de inspectie samen met de deelnemende zorgaanbieders de pilot 
geëvalueerd en dit heeft geresulteerd in landelijke invoering van het 
digitaal melden van valincidenten.

Binnen ViVa! Zorggroep is het MIC-beleid bekend bij alle onderde-
len en er wordt uitvoering aan gegeven. Er is duidelijk sprake van 
bewustwording. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de meldin-
gen is toegenomen.
In 2012 is een start gemaakt met het opleiden van medewerkers in 
de Prisma-Light methodiek. In 2013 zal dat een vervolg krijgen.

In 2012 zijn in totaal 83 klachten ingediend bij ViVa! Zorggroep.  
De klagers hebben gekozen voor de volgende afhandeling: 

Wijze van afhandeling Aantal Afdoening

Kenbaar maken van de 
klacht

17 Geen bemiddeling en 
organisatie heeft de klacht 
opgepakt.

Bemiddeling door betrokken 
medewerker, managers, 
klachtenopvang-functionaris-
sen of Raad van Bestuur

65 Er zijn diverse klachtgronden 
zoals: informatieverstrekking 
en niet nakomen van het 
tijdstip van zorg/hulp/
diensten.

Afhandeling door de 
klachtencommissie

2 De klachten zijn gegrond 
verklaard. Zie verder de 
klachtencommissie

Klachten, 
MIC-

meldingen 
en 

Inspectie
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Verbetermonitor Klachten
De klachtenopvangfunctionarissen hebben in 2011 
de verbetermonitor klachten in de organisatie 
geïntroduceerd. In 2012 is hiermee naar tevreden-
heid gewerkt. De verbetermonitor geeft de route 
van klachtafhandeling weer en geeft, na analyse, 
de verbeteracties en eventuele genomen maatre-
gelen weer.

Klachtencommissie
Twee klachten zijn in een hoorzitting behandeld. 
Beide klachten werden gegrond verklaard. In één 
van de adviezen, adviseerde de commissie om, 
voordat een vervangende hulp naar een cliënt 
wordt gestuurd, de vervangende medewerker te 
screenen en te proberen tot een juiste match cliënt 
– vervangende medewerker te komen

Inspectiebezoeken en 
accounthoudersgesprek
In het jaar 2012 heeft de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg onaangekondigde bezoeken gebracht 
aan zorglocaties De Loet en De Santmark.
De Loet en De Santmark hebben naar aanleiding 
van de opmerkingen van de Inspectie een aantal 
maatregelen getroffen zoals het begrenzen van 
warmwater kranen. De op verzoek van de Inspectie 
opgestelde plannen van aanpak betroffen de 
risico’s inzake gebruik zorgplan, medicatieveilig-
heid en voldoende deskundig en bekwaam 
personeel.

In het jaargesprek van de Inspectie heeft de 
Inspectie haar vertrouwen uitgesproken over  
de gang van zaken bij ViVa! Zorggroep.  

23



Innovatie en ICT
ViVa! Zorggroep is ervan overtuigd dat ICT 
oplossingen een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen in het efficiënter maken van de organisatie, 
maar ook om haar cliënten betere zorg te leveren 
of ze thuis met behulp van deze toepassingen te 
ondersteunen.

In 2012 is ViVa! Zorggroep gestart met drie 
innovatieve projecten die onderscheidend zijn:
•	 	ZorgVrijWonen	(domotica)
  Een concept waarbij ViVa! Zorggroep op basis 

van ICT, alarmering en allerhande apparatuur ten 
behoeve van veiligheid en gemak, aansluit en 
centraal binnen de hele organisatie kan bedie-
nen. Denk hierbij aan de traditionele alarmbel, 
maar ook aan het op afstand uitzetten van een 
kookplaat of televisie. Deze technieken zijn volop 
in de intramurale setting ingezet maar zijn 
geschikt om ook bij de cliënt thuis in te zetten.

•	 	Zorgrobot
  ViVa! Zorggroep is een samenwerkingsverband 

met de TU Delft gestart om een servicerobot 
mee te helpen ontwikkelen. Deze robot helpt 
straks de 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 
wordt op locatie Meerstate in 2013 voor het  
eerst ingezet.

•	 	Zorg	op	Afstand
  ViVa! Zorggroep wil de medewerkers van de 

organisatie sneller, en op het moment dat de 
cliënt dit wil, beschikbaar maken. Dit doet zij 
door het traject Zorg op Afstand. Door middel 
van een beeldbel-verbinding kan de cliënt 24 uur 
per dag, op het moment dat de cliënt dit wil, 
vragen aan een verpleegkundige stellen. Naast 
het beeldbellen zullen er steeds meer toepassin-
gen ontwikkeld worden en bij de cliënt aangebo-
den worden. Denk aan het elektronische dossier 
dat straks altijd direct beschikbaar is voor de 
cliënt. Als de cliënt dit wil kan het dossier (in zijn 
geheel of in delen) ook aan familie en mantelzor-
gers beschikbaar worden gesteld. Cliënten 
moeten en willen langer thuis in de vertrouwde 
omgeving wonen. Zorg op Afstand gaat (samen 

met ZorgVrijWonen/Domotica) de cliënt helpen 
en ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstan-
dig te wonen. 

Kenniscentrum 
In 2012 heeft het kenniscentrum van ViVa! Zorg-
groep meer gestalte gekregen en zijn de activitei-
ten verder uitgebouwd. In 2012 heeft het kennis-
centrum zich nadrukkelijk bezig gehouden met de 
medicatieveiligheid binnen de organisatie. Onder 
de regie van de Commissie Farmaceutische Zorg is 
een aantal zaken structureel aangepakt. Zo zijn de 
medicatieprocedures voor de verpleeghuiserkende 
bedden, extramurale zorg en de opiatenzorg 
opgesteld en geïmplementeerd. Hiernaast is ook 
het beleid valpreventie vastgesteld en geïmple-
menteerd. Dit beleid draagt bij aan de vergroting 
van de cliëntveiligheid.
Voor de overdracht van kennis naar de werkvloer is 
het kenniscentrum in 2012 gestart met het  organi-
seren van themabijeenkomsten voor teammana-
gers en verpleegkundigen waarin op interactieve 
wijze informatie wordt gepresenteerd en gedeeld, 
uitleg wordt gegeven over de te volgen procedu-
res en handvatten worden gegeven om de 
procedures in de praktijk te implementeren.

Themabijeenkomsten 2012 over: medicatie-
veiligheid, valpreventie, vrijheidsbeperking en 
dwang en huiselijk geweld. In deze bijeen-
komsten zijn ook gastsprekers uitgenodigd 
om verdere verdieping aan onderwerpen te 
geven. Ook eigen teammanagers presenteer-
den ‘best-practices’ of ervaringen. 

Kwaliteit 
en Innovatie
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Het strategisch personeelsbeleid
Eind 2012 zijn de uitgangspunten voor het 
Strategische HRM beleid voor ViVa! Zorggroep 
herijkt. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers  
dé kritische succesfactor van ViVa! Zorggroep zijn. 
Gekoppeld aan het transitieprogramma ViVa! 
Verandering (Wijkzorg, Professionalisering, ViVa! 
Actief en Cultuur en Gastvrijheid) is een aantal 
ontwikkelingsthema’s gekozen voor de HRM 
strategie van 2013 tot 2015. 
•	 	Zelfsturing,	positie,	rollen	en	taken	binnen	
teams;	

•	 	Managementrollen,	van	manager	naar	coach;
•	 	Eigenaarschap,	de	route	van	ViVa!ondernemers	
in	de	wijk;	

•	 	Professionalisering,	naar	een	nieuwe	professio-
nele standaard. Werken, Leren en Ontwikkelen 
op een innovatieve manier direct gekoppeld aan 
de praktijk. 

Beleid veilig en gezond werken
De ontwikkelingen op de markt voor (zorg)
personeel maken veilig en gezond werken en  
met name duurzame inzetbaarheid een belangrijk 
beleidsthema met een hoge prioriteit:

In dit kader is aandacht besteed aan de volgende 
vier onderwerpen:
•	 	Verzuim	en	re-integratie
  Wat de re-integratie betreft is het een intensief 

jaar geweest. Er werden 26 nieuwe kandidaten 
aangemeld. Het grootste deel van deze kandida-
ten is door een re-integratiebureau begeleid. 
Vanwege het grote aantal kandidaten uit 
hetzelfde cluster (Huishoudelijke Zorg), is ViVa! 
Zorggroep gestart met een gezamenlijke 
sollicitatie- en vaardigheidstraining. Vervolgens 
zijn de medewerkers individueel begeleid naar 
een andere functie. Dit jaar zijn er 19 trajecten 
afgesloten. Acht kandidaten hebben werkzaam-
heden gevonden binnen ViVa! Zorggroep. 

Kwaliteit 
en Medewerkers
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•	 	Duurzame	inzetbaarheid	van	medewerkers
  Ook in de toekomst wil ViVa! Zorggroep goede 

zorg blijven bieden en diensten op het gebied 
van Wonen en Welzijn leveren. ViVa! Zorggroep 
stimuleert haar medewerkers om zo gezond en 
vitaal mogelijk te zijn en ondersteunt ze daarbij. 
ViVa! Zorggroep doet dat onder de noemer 
ViVa! Vitaal. ViVa! Zorggroep kiest daarbij voor 
vier thema’s: Gezond leven, Gezond werken, 
Loopbaanperspectief en Werk-privé balans.  
Er is in 2012 een Toolkit ontwikkeld met hulp-
bronnen en interventiemogelijkheden voor 
medewerkers en teamcoaches.

•	 	Preventiebeleid	fysieke	belasting
  Werken in de zorg is fysiek zwaar. Om zoveel 

mogelijk lichamelijke overbelasting te voorko-
men is er veel aandacht voor voorlichting over 
een gezonde werkhouding/ inrichting werkplek. 
Deze voorlichting wordt gegeven door de 
ergocoaches van ViVa! Zorggroep. Volgens  
het principe ‘Train de trainer’ worden circa 80 
medewerkers van ViVa! Zorggroep geschoold  
en gecoacht door ergotherapeuten van  
ViVa! Zorggroep.

•	 	Preventiebeleid	sociale	veiligheid
  Om sociaal gedrag te bevorderen is een Toolkit 

Sociale Veiligheid beschikbaar waarmee teams 
dit onderwerp op een laagdrempelige manier 
met elkaar kunnen bespreken. 

HR-adviseurs zijn geschoold om desgewenst teams 
hierin te begeleiden. Dergelijke teambesprekingen 
hebben in 2012 in vrijwel alle teams plaats gevon-
den. 

Strategische personeelsplanning (SPP)
Om beter zicht te krijgen én actief te sturen op de 
huidige bezetting en de toekomstig gewenste 
formatie, hebben twee afdelingen, de wijk Lunet-
ten en afdeling Catering de pilot Strategische 
Personeelsplanning (SPP) afgerond. Zij namen  
deel aan een reeks workshops en hebben zo 
ervaring opgedaan met het instrument Strategi-
sche Perso  neelsplanning. De ervaring die is 
opgedaan in de pilots vormt de basis om SPP 
verder in de organisatie uit te rollen. Er wordt in 
2013 een SPP tool ingezet waarmee het manage-
ment zelf aan de slag kan met toekomstscenario’s, 
confrontaties en actieplannen. 

Loopbaancentrum ViVa! Zorggroep 
In september 2012 is ViVa! Zorggroep gestart 
met de inrichting van een loopbaancentrum. 
Het doel van een loopbaancentrum binnen 
ViVa! Zorggroep is om alle expertise in huis te 
hebben	ten	aanzien	van	recruitment	(werving	
en	selectie),	de	externe	arbeidsmarkt,	interne	
mobiliteit en talentontwikkeling. Een uitda-
gende klus!

Binnen het HR adviseursteam gaan een viertal 
collega’s zich specialiseren in Recruitment 
en Loopbaanadvies. De werving en selectie 
vindt	nu	meer	centraal	(binnen	HR)	plaats	met	
behulp van een professioneel sollicitanten-
volgsysteem wat de klantvriendelijkheid en 
ook efficiëncy ten goede komt. Ook is er een 
begin gemaakt om de website in een nieuw 
en gebruikersvriendelijk jasje te steken voor 
medewerkers die een baan zoeken of een 
opleiding willen gaan volgen. 

Opleidingen 

E-learning
In	2012	is,	in	samenwerking	met	PAT	solution,	
gestart	met	het	project	E-learning.	Gestart	
wordt met de modules voorbehouden hande-
lingen. In de loop van 2013 zullen deze mo-
dules worden uitgebreid met onder andere 
het gastvrijheidsprincipe en voor de opleiding 
Helpende	Plus	de	ADL	en	zwachtelen.

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheids-
zorg (BIG) 
Medewerkers van deskundigheidsniveau 3, 4 en 5 
worden conform de afspraken één keer per drie 
jaar getoetst op de voorbehouden handelingen. 
De teammanager geeft per locatie/afdeling aan 
wanneer en op welke handelingen de medewer-
kers getoetst dienen te worden.

In 2012 zijn 780 medewerkers (inclusief Sensia) 
getoetst op de voorbehouden handelingen.  
De toetsing wordt bijgeschreven in het portfolio, 
geregistreerd in het personeelsysteem DBS en  
de bekwaamheidsverklaring gaat in het perso-
neelsdossier. Evenals voorgaande jaren heeft ViVa! 
Zorggroep (bij)scholingen en toetsingen georgani-
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seerd voor Fokus Wonen Beverwijk, RIBW Bever-
wijk en de Stichting Odion te Heemskerk. 

Bij-	en	nascholing
ViVa! Zorggroep heeft een groot en gevarieerd 
aanbod aan bij- en nascholing georganiseerd.  
Dit betreft voor 70% aan de zorgprofessionals  
en 30% aan de ondersteunende afdelingen.  
De praktijkopleiders verzorgen het theoretische 
deel van de bij- en nascholingen. Bij veel trainin-
gen worden ook interne ervaringsdeskundigen 
ingezet. Indien noodzakelijk wordt er gebruik 
gemaakt van externe docenten. 

Stagiaires 
Per schooljaar wordt door middel van een 
enquête	de	tevredenheid	van	de	stagiaires	
gemeten. De gegevens worden omgezet 
naar de ‘Ster van Quinn’ waarin meteen de 
aandachtspunten naar voren komen. In het 
schooljaar	2011-2012	hebben	de	158	sta-
giaires voor de totale stage een gemiddeld 
rapport	cijfer	7,5	gegeven.

Leerlingen
Per schooljaar wordt door middel van een 
enquête	de	tevredenheid	van	de	leerlingen,	
die diplomeren, gemeten. Het doel van de 
enquête	is	om	inzicht	te	krijgen	hoe	de	leer-
ling het leerklimaat heeft ervaren. 
Leerlingen hebben voor de totale leerperiode 
gemiddeld	rapport	cijfer	7	gegeven.	

Leerlingen
Het werven van leerlingen, de corebusiness van 
opleidingen, was net zoals in de afgelopen jaren 
geen probleem, het aantal open sollicitaties was 
groot. Deelname door de praktijkopleiders aan de 
open dagen op de opleidingsinstituten, heeft een 
positief effect gehad op het aantal sollicitaties.
Mede door het starten van de leerafdelingen 
konden meer externe kandidaten worden aange-
nomen. Voor het schooljaar 2011-2012 waren 200 
opleidingsplaatsen beschikbaar, daarvan zijn er  
191 fulltime gebruikt. In het schooljaar 2011-2012 
hebben 24 van de 191 leerlingen de opleiding om 
diverse redenen vroegtijdig moeten beëindigen. 
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Stagiaires
Stagiaires (BOL) worden steeds waardevoller 
binnen ViVa! Zorggroep. Zij werken mee in het 
team en krijgen begeleiding en feed back van de 
werkbegeleider, leidinggevende, praktijkopleider 
en van het team. In het schooljaar 2011-2012 
hebben 158 stagiaires hun stage bij ViVa! Zorg-
groep vervuld. 

Snuffelstagiaires zijn jongeren van 15 - 16 jaar die 
vanuit de middelbare scholen, praktijkschool of 
bijzonder onderwijs een paar dagen per week 
meelopen op een afdeling. De tijdsduur varieert 
van één tot twee dagen per week gedurende drie 
tot negen maanden. Het is een oriënterende stage 
en onbezoldigd. In het schooljaar 2010 - 2011 
hebben 85 jongeren hun snuffelstage bij ViVa! 
Zorggroep doorlopen.

Externe Audits
In 2012 hebben de externe audits van Cali-
bris,	Ecabo	en	Kenwerk	plaatsgevonden,	alle	
drie met een positief resultaat. De audits wa-
ren gebaseerd op de opleidingserkenningen, 
aantal BBL leerlingen, BOL stagiaires, leerkli-
maat, leerlingen- en stagiaire tevredenheid, 
deskundigheid werkbegeleiders en praktijk-
opleiders. In 2012 hebben geen interne audits 
bij HR opleidingen plaatsgevonden.

De	HKZ	heeft	plaatsgevonden	in	april	
2012 op verschillende locaties. Specifiek is 
aandacht	besteed	aan	de	BIG	toetsingen	
(voorbehouden	handelingen)	voor	de	ver-
pleegkundigen, verzorgenden, portfolio en 
deskundigheidsbevordering aan de hand van 
het opleidingsplan.

28



ViVa! Zorggroep  

en Governance
ViVa! Zorggroep, Bestuur 
& Bedrijfsvoering3



De raad van toezicht en de raad van bestuur van ViVa! Zorggroep 
hebben ook in 2012 gewerkt conform de Zorgbrede Governancecode, 
het normenkader voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. 

De	bepalingen	in	de	Governancecode	voor	de	raad	van	bestuur	
en de raad van toezicht over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, 
beloning en belangenverstrengeling zijn opgenomen in de statuten 
van ViVa! Zorggroep en de respectieve reglementen van de raad 
van bestuur en de raad van toezicht. De code is een lidmaatschaps-
verplichting	voor	leden	van	Actiz.

Dit jaar is de raad van toezicht acht keer bij elkaar gekomen De raad van 
toezicht heeft zich, in zijn toezichthoudende rol op het besturen door de 
raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie 
als maatschappelijk onderneming, intensief bezig gehouden met voor de 
organisatie belangrijke onderwerpen:
•	 	Eén		extra		vergadering	was	geheel	gericht	op	het	Wmo	aanbeste-

dingstraject met de IJmondgemeenten
•	 	Elke	vergadering	bespreekt	de	raad	van	toezicht,	in	aanwezigheid	van	

de controller, de financiële stand van zaken. Daarbij neemt hij de 
resultaten van de voorafgaande periode door en komt de financiële 
prognose tot het einde van het jaar uitgebreid aan de orde. De 
prognose wordt afgezet tegen de risicoprofielen, waarbij ook de 
diverse scenario’s (bestcase – worstcase) tijdens de bespreking worden 
meegenomen.  

•	 	Twee	keer	per	jaar	is	de	accountant	eveneens	aanwezig	om	toelichting	
te geven op de bevindingen en de totstandkoming van de jaarreke-
ning en om de managementletter te bespreken.

•	 	ViVa!	Zorggroep	kende	het	afgelopen	jaar	veel	bouwactiviteiten.	Een	
aantal locaties staat op dit moment in de steigers of wordt afgebroken 
en weer opnieuw opgebouwd. De financiering van deze activiteiten en 
de vooruitzichten op de mogelijke bezettingsgraad zijn in de vergade-
ringen toegelicht door de manager Vastgoed, waarna de raad van 
toezicht tot besluitvorming kon overgaan. De aangekondigde verande-
ringen in het toelatingsbeleid van de ZZP’s 1 t/m 3 en op een later 
moment mogelijk ook ZZP 4 hebben in de besluitvorming een grote rol 
gespeeld. 

•	 	In	2012	is	het	transitietraject	ViVa!	Verandering	gestart.	ViVa!	Zorg-
groep wil onderscheidend zijn in haar dienstverlening. Daarbij gaat het 
niet alleen om het aanbieden van diverse soorten diensten, maar ook 
om het gedrag van onze medewerkers. Het is een langerdurend traject 
waarover de raad van toezicht zich graag laat informeren.

•	 	De	raad	van	toezicht	heeft	aan	de	hand	van	doel-
stellingen en criteria de prestaties van de raad 
van bestuur besproken en beoordeeld. De 
beoordeling op de prestatie-indicatoren laat een 
positieve score zien. De bestuurder heeft aan de 
raad van toezicht gevraagd om het bedrag wat 
met deze beoordeling samenhangt ten goede te 
laten komen aan de cliënten.

•	 	Mede	in	het	kader	van	good	governance	woont	
een delegatie van de raad van toezicht twee 
maal per jaar de overlegvergadering bij van 
zowel de ondernemingsraad als de centrale 
cliëntenraad.

•	 	Minimaal	éénmaal	per	jaar	overleggen	raad	van	
toezicht, raad van bestuur en managementteam 
met elkaar over strategische thema’s.

In de maand september heeft er binnen de raad 
een voorzitterswisseling plaatsgevonden. De heer 
Th. Mulder, voorzitter raad van toezicht, heeft zijn 
lidmaatschap bij de raad van toezicht moeten 
beëindigen in verband met het bereiken van de 
einddatum van zijn zittingsperiode. De voorzitters-
hamer is overgenomen door de heer M.J. Hartvelt.
 

De raad van toezicht heeft zijn goedkeuring 
gegeven aan:
•	 	jaardocument	2011	inclusief	jaarrekening	

2011;
•	 	jaarrekening	2011	van	onze	dochteronder-

nemingen: ViVa! Thuis B.V., Sensia B.V.,  
ViVa!	Vast	B.V.	en	JGZ	B.V.;

•	 	jaarrekening	2011	stichting	Nieuw	Akeren-
dam;

•	 	ondertekening	financieringsovereenkomst	
met de bank;

•	 	doelstellingen	en	criteria	raad	van	bestuur;
•	 	renovatie	en	beperkte	nieuwbouw	locatie	

Strammerzoom;
•	 	treasurystatuut;
•	 	het	in	beroep	gaan	tegen	de	uitspraak	van	
de	rechtbank	inzake	Nma.

Normen 
voor goed 
bestuur
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Net als in 2011 stonden de bezuinigingen vanuit  
de overheid en de zorgkantoren weer hoog op de 
risicolijst van ViVa! Zorggroep. De afgelopen jaren 
is reeds fors bezuinigd binnen de AWBZ en de 
Wmo. De in 2012 afgekondigde kabinetsmaatrege-
len doen daar nog een flinke schep bovenop.
 
ViVa! Zorggroep anticipeert nu reeds op de 
maatregelen. In 2013 wordt daarom veel aandacht 
besteed aan het inrichten van kleinschalige, 
flexibele wijkteams, strategische personeelsplan-
ning, het in de praktijk brengen van het scheiden 
van wonen en zorg, slimme investeringen in 
toekomstbestendige woningen, enzovoorts.  
ViVa! Zorggroep maakt zich klaar voor de toekomst.

Bedrijfsvoering
Risicoparagraaf
ViVa! Zorggroep staat net als andere organisaties 
bloot aan risico’s die samenhangen met onderne-
men. In verband met de toenemende risico’s en 
 de wil om deze beter te beheersen heeft ViVa! 
Zorggroep risico management geïntroduceerd. 
Door middel van een jaarlijkse inventarisatie van  
de belangrijkste risico’s, en het benoemen en 
monitoren van mitigerende maatregelen is risico 
management een vast onderdeel van de Planning 
& Control cyclus geworden. Vier maal per jaar 
wordt over de stand van zaken verantwoording 
afgelegd aan de raad van toezicht.
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Algemeen
Het financiële beleid in 2012 was gericht op het 
verder versterken van het eigen vermogen, mede 
in verband met de verwachte roerige jaren die 
gaan komen. De financiële doelstellingen zijn in 
2012 ruimschoots behaald.
 
Financiële	resultaten
ViVa! Zorggroep heeft het jaar 2012 afgesloten met 
een positief resultaat. Er kon € 2,9 miljoen worden 
toegevoegd aan het eigen vermogen. De omzet in 
2012 bedroeg € 140,9 miljoen en was hiermee 8% 
hoger dan in 2011.

Door de toename van het eigen vermogen werd 
de solvabiliteitspositie van ViVa! Zorggroep in 2012 
wederom versterkt. Ten opzichte van 2011 steeg 
het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van 
de omzet van 14,2% naar 15,3%. De solvabiliteits-
positie uitgedrukt als percentage van het totale 
vermogen steeg in 2012 van 22,7% naar 22,9%.

Het AWBZ segment heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan het resultaat (€ 5,7 miljoen).  

Financieel 
beleid

Er is een goede balans gevonden tussen product-
mix en de personeelsmix. Hier heeft ViVa! Zorg-
groep in 2012 veel aandacht aan besteed.
Het Wmo segment heeft helaas weer een verlies 
laten zien (-/- € 0,8 miljoen), ondanks de in 2011 
doorgevoerde reorganisatie. Gemeenten blijven 
minder en lager indiceren, waardoor het moeilijk  
is om in dit segment een positief resultaat te 
behalen.
De segmenten JGZ en overig presteerden naar 
verwachting. De resultaten bedroegen respectieve-
lijk € 0,1 miljoen en -/- € 0,2 miljoen.

Het gemiddeld aantal personeelsleden was in 2012 
nagenoeg gelijk aan het aantal in 2011, namelijk 
2.225 (2011: 2.236). 

Voor een toelichting op het gebruik financiële 
instrumenten, risicobeheer en afdekkingsbeleid en 
de met het houden van financiële instrumenten 
samenhangende  prijs-, krediet-,  liquiditeits- en 
kasstroomrisico’s wordt verwezen naar de toelich-
ting op de jaarrekening (www.vivazorggroep.nl).
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Ondernemingsraad (OR)
De omgeving van ViVa! Zorggroep is constant in 
beweging en de OR beweegt mee. Wetgeving, 
regels, consumentenvoorkeuren, opinies en 
beelden veranderen continu. Hiervoor is een meer 
flexibele organisatie nodig waarin de medewerkers 
met meer regie en verantwoordelijkheid kunnen 
inspelen op wensen en behoeften van cliënten.  
Het fundament is hiervoor gelegd in de pilot 
WijkZorg. Deze pilot en het financieel gezond 
maken van de organisatie zijn in 2011 vastgelegd  
in een overeenkomst ‘Herstructurering ViVa! 
Zorggroep’.

In 2012 hebben de negentien leden van de OR 
dertien instemmingbesluiten en vijf adviesaanvra-
gen behandeld. Daarnaast is over 36 onderwerpen 
een visie gegeven. De OR bouwde bij deze 
adviezen voort op de overeenkomst uit 2011. 

Als uit de voorstellen/adviezen van de OR een rode 
draad te trekken valt, dan is het wel dat de eigen 
regie van alle professionals in de organisatie 
centraal staat. Steeds kwam de eigen regie terug 
als de essentie van de veranderingen waar ViVa! 
Zorggroep voor staat. De OR heeft er voortdurend 
op aangedrongen om vaart te maken met de uitrol 

Mede zeggen schap
van WijkZorg. Ondanks de goede intenties, meent de OR dat de uitrol 
van kleinschalige, zelfsturende teams voortvarender moet. 

Maandelijks is er een overlegvergadering met de raad van bestuur. De 
OR oefent haar invloed dan formeel uit maar het werk zit vooral in de 
voorbereiding. De OR stak bij deze voorbereiding veel tijd in overleg om 
de kennis van de werkvloer mee te nemen. De OR vindt dat in het 
afgelopen jaar bewezen is dat hierdoor de besluiten van het manage-
ment beter worden. Door dicht bij de werkvloer te staan kan de OR ook 
pro-actiever opereren. De OR was in 2012 eerder betrokken  
bij belangrijke vraagstukken en dacht mee over ontwikkelingen en de 
gevolgen voor medewerkers.

Cliëntenraad	(CCR)
Activiteiten	2012	CCR-ViVa!	
Er waren veel ontwikkelingen in 2012 die de aandacht vroegen van de 
CCR. Enerzijds als gevolg van externe factoren zoals wijzigingen in de 
AWBZ, de uitvoering van de Wmo (huishoudelijke hulp) en anderzijds als 
gevolg van ontwikkelingen binnen ViVa! Zorggroep zelf. Vanwege de 
impact van al deze gebeurtenissen op de kwaliteit van zorg en de 
belangen van de cliënt heeft de CCR-ViVa! een activiteitenplan opge-
steld. Hierin heeft zij haar prioriteiten aangegeven.

Adviesaanvragen 
•	 	Wijziging	aansturing	cluster	GZ;
•	 	Invoering	avondrestaurant	De	Cameren	en	de	Boogaert;
•	 	Wijziging	structuur/aansturing	dagbehandeling	PG;
•	 	Wijziging	werkzaamheden	linnendienst;
•	 	Tijdelijke	wijziging	werkplaats	i.v.m.	renovatie	Strammerzoom.

Instemmingverzoeken 
•	 	Opleidingsjaarplan	2012;
•	 	Verzuim	en	re-integratiebeleid;
•	 	WIA	beleid;
•	 	Beleid	gevaarlijke	stoffen;
•	 	Wijziging	werktijden	De	Cameren	en	de	Boogaert;
•	 	Elektronisch	medewerkerdossier;
•	 	Aanpak	Vitaliteit	en	Inzetbaarheid;
•	 	Wijziging	werktijden	dagbehandeling	PG;
•	 	Strategisch	HRM	beleid;
•	 	Inrichting	loopbaancentrum.
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Deelname in stuurgroepen en overige 
commissies
De CCR-ViVa! was in 2012 vertegenwoordigd in:
•	 	de	redactie	van	de	nieuwsbrief	cliënten;	(de	

eerste maanden van het jaar)
•	 	de	commissie	vrijheidsbeperking	en	dwang;
•	 	de	klachtencommissie;
•	 	de	werkgroep	wijziging	wasvoorziening	ViVa!	

Zorggroep t.a.v. persoonsgebonden wasgoed  
en	linnengoed;

•	 	de	projectgroep	Clavisio	sleutelkluizen;
•	 	de	projectgroep	nieuwe	verpleegvoorziening	

Heerhugowaard. (gebruikersvertegenwoordiging)
 
Lokale	cliëntenraden
Elk lid van de CCR-ViVa! fungeert als contactper-
soon voor één of meerdere locaties en/of thuiszorg. 
Daarnaast zijn zowel leden van de lokale cliëntenra-
den als cliënten van ViVa! Zorggroep bevoegd de 
vergaderingen van de CCR-ViVa!  
bij te wonen (artikel 14 convenant). 
De lokale cliëntenraden ontvingen de agenda en 
de verslagen van de CCR-ViVa! vergaderingen. 
Verder heeft CCR-ViVa! conform het huishoudelijk 
reglement vier keer een voorzittersoverleg cliënten-
raden georganiseerd. In dat overleg werden 
algemene zaken betreffende de zorg binnen ViVa! 
Zorggroep met elkaar uitgewisseld alsook stand-
punten van CCR-ViVa! verduidelijkt. 
Met name over onderwerpen waar op grond van de 
Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg 
(WMCZ) en het convenant advies van de CCR-ViVa! 
noodzakelijk is, is veel gecommuniceerd. In dit 
kader is ook een aantal keer pre-advies gevraagd 
aan de lokale cliëntenraden. 

Hieronder volgen de belangrijkste gevraagde adviezen die de CCR heeft 
afgegeven: 

Omschrijving Advies

Beleid valpreventie positief

Begroting 2012 ViVa! Zorggroep positief

Wasvoorziening ViVa! Zorggroep op sommige onderdelen van het 
voorstel negatief advies, op 
andere onderdelen positief

Project ViVa! Actief positief met kanttekeningen

Centraal geformuleerde verbeter-
punten cliënttevredenheidonder-
zoek intramuraal 2011

positief

Beleid en procedure Euthanasie positief met opmerking

Naast deze adviezen heeft de CCR-ViVa! in 2012 aandacht besteed aan 
onder andere:
•	 	Financiële	kwartaalrapportages	en	concernplan	ViVa!	Zorggroep;
•	 	MICrapportages;
•	 	De	kwaliteit	van	de	intra	en	extramurale	zorg;
•	 	Tevredenheidonderzoeken	en	de	uitvoering	van	de	verbeterprogram-
ma’s	daarvan;

•	 	De	ontwikkelingen	in	de	uitvoering	van	de	huishoudelijke	hulp	(Wmo).	

In 2012 werd de CCR-ViVa! ondersteund door een ambtelijk secretaris en 
de lokale cliëntenraden door een adviseur cliëntenraden. De ondersteu-
ners zijn in dienst van ViVa! Zorggroep. De lokale cliëntenraden kunnen 
ook beschikken over secretariële ondersteuning. 
ViVa! Zorggroep heeft voor het jaar 2012 een afzonderlijk budget 
toegewezen aan de CCR-ViVa!. Dit budget wordt door de CCR-ViVa!  
zelf beheerd.
De CCR-ViVa! is in 2012 17 keer bijeengekomen voor de reguliere 
vergaderingen, die normaliter maandelijks werden gehouden. In deze 
reguliere vergaderingen werd om de twee maanden overleg gevoerd 
met de raad van bestuur, hetgeen neerkwam op totaal zes overlegverga-
deringen. Daarnaast heeft de voorzitter samen met een wisselend lid 
CCR-ViVa! in 2012 viermaal informeel overleg gevoerd met de voorzitter 
van de raad van bestuur.
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Structuur van  

het concern
ViVa! Zorggroep  
en Kerngegevens4



Stichting ViVa! Zorggroep is een moederstichting 
met vier dochterondernemingen: 

•	 	Jeugdgezondheidszorg	Kennemerland	B.V. 
(51%	aandeelhouder);	

•	 	ViVa!	Thuis	B.V.	(100%	aandeelhouder);		
•	 	Sensia	B.V.	(100%	aandeelhouder);
•	 	ViVa!	Vast	B.V.	(100% aandeelhouder) 

De Structuur
Stichting Zorgbalans is de medeaandeelhouder  
in de vennootschap Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland waar Stichting ViVa! Zorggroep  
een meerderheidsbelang heeft.

In onderstaand organogram wordt de juridische 
situatie in 2012 weergegeven.

ViVa! Thuis B.V. ViVa! Vast B.V.
Jeugdgezond -

heidszorg 
Kennemerland B.V.

Sensia B.V.

Stichting  
ViVa! Zorggroep
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ViVa! Zorggroep levert zorg in de zorgkantoorre-
gio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en 
Noord-Holland Noord. 
Hiernaast heeft ViVa! Zorggroep in 2012 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	NoordHolland	Noord:	Alkmaar,	Bergen	
NH, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn 
en een aantal gemeenten in West-Friesland

•	 	Regio	Zaanstreek	Waterland:	Beemster,	Edam
Volendam, Landsmeer, Zaanstad, Waterland, 
Oostzaan, Wormerland en Purmerend. 

Werk-
gebieden
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Kerngegevens Wmo

Kerngegeven Aantal

Aantal uren productie in verslagjaar

Waarvan in natura

Waarvan via PGB

Waarvan alleen HbH 1 599.531

Waarvan alleen HbH 2 193.533

Waarvan alleen HbH 3 32.461

Waarvan overig

Totaal 825.525

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 553

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 191

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 18.608.425

Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg

Kerngegeven Aantal/bedrag

Cliënten	

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 1.364

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 224

Aantal VPT cliënten per einde verslagjaar 25

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 1.550

Capaciteit

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 1.426

Productie

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 258.900

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 240.476

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 56.531

Aantal dagen VPT 6.625

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 266.633

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 2.885

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.621,34

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 113.566.149

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 107.314.539

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 6.251.610

Kernactiviteiten
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Naast de reguliere producten levert ViVa! Zorggroep 
ook de volgende specialistische zorg en diensten:

Gespecialiseerde verpleging in de 
thuissituatie
Binnen de (extramurale) wijkteams behoort het 
uitvoeren van gespecialiseerde verpleging tot  
een reguliere taak van (wijk)verpleegkundigen. 
Verpleegkundigen voeren verschillende voorbe-
houden handelingen uit, zoals infuusbehandeling, 
het toedienen van sondevoeding, blaascatheterisa-
tie, wondverzorging, het toedienen van zuurstof en 
medicijnen middels infuus, injectie of vernevelen.
Voor de avond, nacht en bij calamiteiten worden  
zij bijgestaan door het Zorg Contact Centrum 
(ZCC) van ViVa! Zorggroep. Voor consultatie 
kunnen zij een beroep doen op de gespecialiseer-
de verpleegkundigen (bijvoorbeeld diabetesver-
pleegkundige) van ViVa! Zorggroep. 
Daarnaast bieden gespecialiseerde verpleegkundi-
gen, in nauwe samenwerking met specialisten en 
huisartsen, advies, instructie en voorlichting aan 
cliënten. 

Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging 
in de thuissituatie 
In samenwerking met GGZ Dijk en Duin, GGD of 
een andere instantie wordt Hulp bij het Huishou-
den geboden in vervuilde huishoudens en bij 
ernstige psychosociale problematiek.

Gespecialiseerde verzorging/thuisbegeleiding
Binnen de thuiszorg biedt ViVa! Zorggroep 
intensieve begeleiding aan cliënten met ernstige 
psychiatrische of verslavingsproblematiek, ouders 
met opvoedingsproblemen, etc. 

Dagbehandeling jong dementerenden
Mensen die op jonge leeftijd dementie ontwikke-
len verschillen qua zorgvraag sterk van mensen die 
op oudere leeftijd dementie krijgen (mobiliteit, 
levensomstandigheden, ondersteuningsbehoefte 
van mantelzorgers). ViVa! Zorggroep heeft samen 
met de afdeling ambulante zorg van GGZ Dijk  
en Duin een geïntegreerd zorgaanbod voor jong 
dementerenden ontwikkeld.

Specialistische	zorg	aan	cliënten	met	
zowel	psychogeriatrische	en/of	somatische	
problematiek	als	psychiatrische	problematiek
Binnen de verpleeghuizen biedt ViVa! Zorggroep 
op een aantal afdelingen specialistische zorg aan 
cliënten met een gecombineerde problematiek op 
het gebied van psychogeriatrie en/of somatiek én 
daarnaast psychiatrie. De zorgverlening (met name 
specialistische begeleiding) aan deze doelgroep 
wordt geleverd in samenwerking met GGZ Dijk en 
Duin. 

Mantelzorgondersteuning
ViVa! Zorggroep biedt ondersteuning aan mantel-
zorgers (MaatjeZ) door middel van inzet van 
vrijwilligers en het scholen van mantelzorgers.  
De mantelzorgondersteuning wordt verzorgd in  
vijf gemeenten in Midden-Kennemerland en  
wordt gegeven door de mantelzorgconsulenten. 
De mantelzorgconsulent helpt de mantelzorger bij 
de zorg door persoonlijk advies en praktische tips 
te geven, biedt een luisterend oor en beantwoordt 
vragen op het gebied van zorg, dienstverlening en 
welzijn. De mantelzorgconsulent werkt nauw samen 
met de Wmo loketten en samenwerkingspartners 
in zorg, dienstverlening en welzijn om de mantel-
zorg ondersteuning zo goed mogelijk en dicht bij 

Kerngegevens jeugdgezondheidszorg en kraamzorg 

Kerngegeven Aantal/bedrag

Cliënten	

Aantal 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar 16.274

Productie

Aantal consulten 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar 47.415

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 144

Aantal FTE personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar 78,18

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro’s) in verslagjaar  7.111.459
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Enkele	financiële	kerncijfers	van	ViVa!	Zorggroep	in	2012
Balanstotaal:	94,1	mio.	(2011:	81,7	mio.)
Eigen	vermogen:	21,5	mio.	(2011:	18,6	mio.)

Resultaat	2012:	4,9	mio	(2011:	2,2	mio.)

Solvabiliteit	als	%	van	de	omzet:	15,3%	(2011:	14,2%)
Solvabiliteit	als	%	van	het	balanstotaal:	22,9%	(2011:	22,7%)
DSCR	(debt	service	coverage	ratio):	3,9	(2011:	2,5)

huis aan te bieden. De consulent weet waar de 
mantelzorger binnen de gemeente terecht kan 
voor specifieke informatie. MaatjeZ helpt om de 
mantelzorg passend in het leven van de mantel-
zorger te maken. 

Private activiteiten
Naast publieke activiteiten voert ViVa! Zorggroep 
beperkt private activiteiten uit. Dit betreft de 
volgende dienst:

SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep
SenZ biedt een breed aanbod van diensten en 
cursussen op het gebied van wonen, welzijn, zorg 
en comfort door het geven van informatie, advies, 
verwijzing en bemiddeling. SenZ werkt voorliggend 
aan, aanvullend op en toeleidend tot het reguliere 
zorgaanbod en biedt haar abonnees daarmee 
toegang tot een compleet pakket van zorg- en 
dienstverlening, passend binnen de actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen en toegespitst  
op de individuele wensen en mogelijkheden  
van de abonnee. Op vertoon van de SenZ-pas 
ontvangt de abonnee korting bij afname van  
een dienst of cursus.

Maaltijdvoorziening en wijkrestaurants
ViVa! Zorggroep richt zich niet alleen op wonen en 
zorg maar ook op het welzijn van haar cliënten en 
bewoners in de wijk. Eén van de welzijnsaspecten is 
de maaltijdvoorziening wanneer een cliënt (tijdelijk) 
niet in staat is om zelf te koken door ziekte of bij 
begeleid zelfstandig wonen. Cliënten die nog 
zelfstandig wonen hebben de keuze uit verschil-
lende voorzieningen op het gebied van warme 
maaltijden. Zo is er ‘Maaltijdservice Tafeltje Dekje’.  
Een voorziening voor bewoners in vrijwel alle 
gemeenten in Midden-Kennemerland. De koel-
verse maaltijden worden thuis afgeleverd door 
vrijwilligers. Er is wekelijks een keuze uit veertig 
warme maaltijden, tien soepen, tien nagerechten 
en drie salades. Diëten zijn geen probleem.

Ook in de restaurants van de woonzorgcentra en 
verpleeghuizen kunnen cliënten de warme maaltijd 
gebruiken, ongeacht of zij bewoner zijn of nog 
zelfstandig wonen. Aanvullend op de reguliere 
restaurantvoorzieningen worden culinaire thema-
avonden georganiseerd rond een actueel evene-
ment of feestelijke gelegenheid (bijvoorbeeld 
Kerstdiner, St. Nicolaas). Ook is er de maandelijkse 
luxe dineravond op de verschillende locaties waar 
overigens wel een reservering voor nodig is omdat 
de belangstelling vaak groot is. 
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ViVa! Zorggroep participeert binnen haar werkge-
bied in diverse netwerken, omdat zij het belangrijk 
vindt dat de zorg in de regio gezamenlijk met 
andere zorgaanbieders wordt vormgegeven.
Samenwerking tussen zorgaanbieders biedt 
mogelijkheden de zorg aan cliënten op elkaar  
af te stemmen, zodat de continuïteit gewaarborgd 
is. Hierna worden de meest relevante samenwer-
kingsverbanden genoemd.

Ketenzorg
Ketenzorg Dementie Midden-Kennemerland: de 
samenwerkingspartners zijn de regionale afdeling 
Alzheimer Nederland, huisartsen, GGZ Dijk & Duin, 
Rode Kruis ziekenhuis, Stichting Zorgbalans, Socius 

Samenwerkingsrelaties
Maatschappelijke Dienstverlening en de stichtin-
gen Welzijn Castricum en Beverwijk en Welschap 
Welzijn Heemskerk.
 
Ketenzorg CVA en Niet Aangeboren Hersen letsel: 
de samenwerkingspartners zijn huisartsen,  
Rode Kruis ziekenhuis, Heliomare en Stichting 
Zorgbalans. 

Zorgkantoor
ViVa! Zorggroep heeft in 2012 AWBZ zorg verleend 
in de zorgkantoorregio’s Noord-Holland Noord, 
Zaanstreek Waterland en Kennemerland. Met de 
zorgkantoren Achmea en Univé heeft zowel een 
voorjaars- als een najaarsoverleg plaatsgevonden. 
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Wijkcentra
In het kader van het oprichten van wijkcentra 
binnen de IJmondgemeenten heeft veelvuldig 
overleg plaatsgevonden met gemeenten, huis-
artsen, apothekers, fysiotherapeuten, welzijnsorga-
nisaties, woningbouwcoöperaties, de zorgverzeke-
raar, etc. 

Woningbouwcorporaties
ViVa! Zorggroep heeft een convenant met een 
aantal woningbouwcorporaties om de ouderen-
huisvesting tot en met 2015 op een efficiënte wijze 
te ontwikkelen. Met de participanten en gemeen-
ten wordt gekeken naar de revitalisering van de 
activiteiten van Grijswijzer.

Gemeenten
ViVa! Zorggroep heeft in vier werkgebieden 
Wmo-contracten voor Hulp bij het Huishouden. 
Naast het product Hulp bij het Huishouden, is  
ViVa! Zorggroep ook actief op andere prestatievel-
den van de Wmo: de ontwikkeling van wijkgezond-
heidscentra met brede woon-, zorg en welzijns-
voorzieningen, gespecialiseerde zorg, JGZ, 
MaatjeZ, SenZ (service-organisatie), ontwikkeling 
van domotica en het leveren van hulpmiddelen en 
alle overige zorg- en dienstverlening gericht op  
het zelfstandig wonen en meedoen in de maat-
schappij.

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 afdeling Zorgbemiddeling. Incidenteel vindt er 
beleidsmatig overleg plaats tussen het betrokken 
management.  
Samen met MCA en andere aanbieders uit de 
regio is ViVa! Zorggroep betrokken geweest bij  
het opzetten van een transferpunt in het MCA.   

Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ)
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, 
afge stemd op de vraag. Binnen de VBZ partici-
peert ViVa! Zorggroep actief binnen de drie 
programma’s rondom de hoofdthema’s: 
•	 	wijkgericht	werken,	wonen,	welzijn,	zorg;
•	 	transmurale	of	ketenzorg;

•	 	arbeidsmarkt,	HRM	en	scholing.
Tevens maakt de bestuurder van ViVa! Zorggroep 
deel uit van het bestuur van VBZ.

Onderwijsinstellingen en wetenschappelijke 
instituten
ViVa! Zorggroep draagt er zorg voor dat haar 
personeel beschikt over kennis en kunde die  
voor de verantwoorde zorg noodzakelijk is en  
dat de opleiding en de bij- en nascholing zodanig 
is dat zij over een kwalitatief verantwoorde kennis  
en kunde kunnen (blijven) beschikken.

ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met:
•	 	het	Nova	College	te	Haarlem;
•	 	het	Horizon	College	te	Alkmaar	en	
•	 	INHolland	te	Alkmaar	en	Amsterdam,	daar	waar	

het gaat om het opleiden van BBL (beroeps-
begeleidende leerweg) leerlingen en BOL 
(beroepsopleidende leerweg) stagiaires.

Kapitaalverschaffers
ViVa! Zorggroep is voor de financiering van met 
name het onroerend goed aangewezen op externe 
partijen. De Rabobank en de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) zijn voor ViVa! Zorggroep 
belangrijke partners. 
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ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR  Velsen-Noord

T 088 995 80 00 (lokaal tarief)

E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl


