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Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cli-
enten. Wij geloven dat het hiervoor belangrijk is onze dienstverlening 
dichtbij de cliënt, in de wijk te organiseren. Daarom is ‘wijkgericht wer-
ken’ al sinds 2007 een belangrijk speerpunt in ons beleid. Zo belangrijk 

dat we deze jaaruitgave 2015 er volledig aan wijden.

Lucien van Ruth
raad van bestuur

ij groeien steeds verder in onze rol als 
wijkgerichte dienstverlener. Inmiddels 
werken we in ons hele werkgebied in 
kleinschalige, zelfsturende teams. Zo 

organiseren we onze dienstverlening dichtbij de 
cliënt en maken we deel uit van de wijk. Onze loca-
ties bieden een ontmoetingsplaats in de wijk waar 
ouderen zich welkom voelen en terecht kunnen 
voor leuke activiteiten, de avondmaaltijd of het ont-
moeten van gelijkgestemden. Wijkbewoners weten 
de Uitbureaus en restaurants steeds vaker te vin-
den. Ook zoeken we veelvuldig de samenwerking 
op wijkniveau om de zorg, het wonen en welzijn zo 
goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen 
van de klant. Hiervoor doen wij elke dag ons best. 

En welk effect hebben onze inspanningen gehad? 
Wij kunnen zelf zeggen dat wij op de goede weg 
zijn, maar vinden onze cliënten, medewerkers en 
samenwerkingspartners of relaties dat ook? En wat 
zien of merken zij dan hiervan?

We hebben het ze gevraagd. En ik ben blij met 
wat zij vertelden. Onze rol wordt duidelijk opge-

merkt en als positief ervaren. Natuurlijk horen wij 
ook kritische geluiden. En dat is goed. Want de 
dienstverlening aan onze cliënten doen we samen, 
we kunnen niet zonder elkaar. Meer hierover in de 
interviews met de wethouder, de wijkverpleegkun-
digen van het sociaal team of de huisarts. 

Onze koers heeft daarnaast consequenties voor 
onze medewerkers. Zij moeten op een andere wijze 
werken. Hoe ervaren zij hun werk, geeft het meer 
voldoening en zien zij dat onze cliënten die kwa-
liteit van leven ervaren die zij nodig hebben? De 
activiteitenbegeleidster, de fysiotherapeut, mana-
ger huishoudelijke zorg zijn positief over de inge-
zette veranderingen. 

Al onze inspanningen leiden tenslotte naar het 
welbevinden van onze cliënt. Daarom ook het ver-
haal van mevrouw Harms, waarin u leest dat ViVa! 
wonen, welzijn én zorg levert, zoals de cliënt dat 
graag ziet.

Ik nodig u van harte uit alle verhalen te lezen en u 
te laten inspireren.

W

‘Onze rol 
als wijkgerichte 
dienstverlener ’ 
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INTERVIEW

Werken voor
 begrip en 
erkenning

lid raad van toezicht

Margrietha Wats

et spreekt voor zich dat wij de risico’s van 
een dergelijk transitie nauwlettend volgen. 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft 
naar tevredenheid kunnen constateren dat 

de medewerkers er in zijn geslaagd de kwaliteit 
van de geleverde zorg op niveau te houden. Dit 
ondanks de grote verandering.

Op financieel gebied bleek dit in 2015 een 
moeilijker opgave. Het was lastig de Wmo taken 
rendabel uit te voeren. Dit betrof vooral de huis-
houdelijke dienstverlening. De raad van bestuur en 
de raad van toezicht hebben gezamenlijk besloten 
om vast te houden aan onze visie dat hulp bij het 
huishouden van groot belang is voor onze cliënten. 
Het is één van de pijlers van de visie van ViVa! op 
wijkgerichte dienstverlening. De huishoudelijke 
dienstverlening zal daarom ook blijven bestaan. 

ViVa! Zorggroep heeft een stevig plan voor deze 
dienstverlening ingezet. Wij hebben er vertrouwen 
in dat de dienstverlening daarmee rendabel kan 
worden geleverd.  

Het werken in zelfsturende teams is een grote 
verandering voor de medewerkers. De consequen-
ties van het veranderproces voor productiviteit en 
inhuur van externe (inval) krachten zijn punten van 
aandacht geweest in 2015. 

We zijn ons terdege bewust dat een deel van 
deze punten opstartproblemen zijn die horen bij de 
transitie. Ook hiervoor hebben de medewerkers, 
het management en de bestuurder zich maximaal 
ingezet om verbeteringen door te voeren. Ook in 
2016 zullen wij de ontwikkeling van ViVa! als wijkge-
richte dienstverlener op de voet volgen.’ 

 ‘De raad van toezicht heeft de ontwikkeling van ViVa! naar een wijkge-
richte dienstverlener intensief gevolgd. Wij zijn ons er bewust van dat 

deze veranderingen van grote invloed zijn op onze cliënten en onze me-
dewerkers en dat het een proces is van ‘vallen en opstaan’. 

H 
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inds anderhalf jaar werkt Dennis bij ViVa! 
en heeft de kanteling naar zelfsturing meege-
maakt. Hij startte een nieuw team en samen 
met zijn collega’s is vervolgens hard gewerkt 

aan de opbouw en implementatie van zelfsturing. 
‘Ons team is net een klein dorpje waarin alles wordt 
geregeld en intensief wordt samengewerkt. Er is 
veel overleg met de teamleden, zij zijn de oren en 
ogen in de wijk, iedereen draagt zijn steentje bij. 
Onder meer aan vakkundigheid, kwaliteit en eigen 
verantwoordelijkheid. En het is een hele uitdaging 
om de kwaliteit van zorg hoog te houden in rela-
tie tot de bezuinigingen waarmee de zorg wordt 
geconfronteerd.’

Dat Dennis en zijn team ‘goed bezig zijn’ werd 
bevestigd in het tevredenheidonderzoek; het team  
scoorde een 7.8.  ‘De cliënten ervaren rust, omdat 
ze weinig verschillende medewerkers zien. Collega’s 
kennen de cliënten, er wordt een band opge-
bouwd. En als er flexkrachten worden ingehuurd 
dan zijn dit bekende krachten die de cliënten ook 
al kennen. Het komt slechts zeer zelden voor dat 
er een onbekende flexkracht bij de cliënten komt. 
De zorgdossiers zijn op orde waardoor het voor 
iedereen duidelijk is wat ze bij de cliënten moeten 
doen. De betrokkenheid is groot en alle teamleden 

helpen de cliënten door mee te denken met het 
oplossen van de problemen die de cliënten in het 
dagelijkse leven tegenkomen door hun beperking, 
ziekte of zorgbehoefte. Als team hechten we er 
waarde aan dat de cliënt zijn eigen zorg kan orga-
niseren en dat er met de verschillende voorkeuren 
van cliënten rekening wordt gehouden.’ 

Het concept zelfsturing legt ook meer verant- 
woordelijkheden bij de wijkverpleegkundige niveau  
5, waaronder administratieve taken. ‘Ik vind dit 
geen last, maar zie wel de noodzaak tot meer 
digitalisering. Ook het doen van indicaties en de 
diverse in- en externe overleggen vragen veel tijd. 
Maar mijn hoofdtaak is nog altijd om onze cliënten 
van goede zorg te voorzien.’
Wijkteams nemen, indien nodig, onderling elkaars 
cliënten over waardoor de teams minder kwetsbaar 
zijn. Deze samenwerking zorgt natuurlijk ook voor 
continuïteit en vertrouwde gezichten bij de cliën-
ten. Samenwerking wordt niet alleen gezocht met 
andere wijkteams, maar ook met huisartsen, regel-
matig overleg over cliënten is tenslotte nodig. ‘In 
een wijkteam heb je één aanspreekpunt nodig, 
moet je goed bereikbaar zijn voor huisartsen en 
anderen en op een positieve manier meedenken 
met allerhande vragen die op je af komen.’

INTERVIEW

Dennis Louter is enthousiast over het concept ‘zelfsturende teams’.  
De definitie van zelfsturing is voor Dennis het zelfstandig samen-

werken met collega’s, zelf de noodzaak kunnen bepalen en  
zelf ruimte hebben om dingen op te pakken. 

S

wijkverpleegkundige niveau 5 
aanspreekpunt van Wijkzorgteam Bakkum

Dennis Louter

Ons team is 
net een 

klein dorpje
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n het wijkbehandelteam werken we samen 
met een specialist ouderengeneeskunde, psy-
choloog, logopedist, ergotherapeut, diëtist en 
casemanager dementie. Hierin zijn ook het team 

thuisbegeleiding en de specialistisch verpleegkun- 
digen vertegenwoordigd. De meerwaarde van het 
wijkbehandelteam is dat er breder naar de cliënt 
wordt gekeken en dat we multidisciplinair over-
leggen wat nu het beste is voor de cliënt. Op 
verzoek van de huisarts bezoekt de specialist oude-
rengeneeskunde samen met een van de andere 
disciplines de cliënt. Daarnaast ondersteunt het 
wijkbehandelteam ook de basisteams in de wijk. Er 
wordt dan veel geschakeld met de verpleegkundi-
gen en verzorgenden van het basisteam. 
De waardering van de cliënten is groot. Laatst 
kreeg ik bijvoorbeeld een mooie bos bloemen van 
de familie van een 94-jarige cliënte die nog zelf-
standig thuis woont. Wekelijks kom ik bij haar, vaak 
maken we samen een korte wandeling door de wijk. 
De behandeling bestaat dan uit functionele training 
waarbij ik onder andere let op het beperken van 
het valrisico. De beweging in de frisse lucht en de 
persoonlijke aandacht doen mevrouw goed. Op 
deze manier kan ze nog lang thuis blijven wonen. 

Als fysiotherapeut in de wijk let je ook op andere 
zaken. Als je weet dat een cliënt bedlegerig is en 
je komt voor fysiotherapie dan kijk je automatisch 
ook even naar eventuele doorligplekken. Zo nodig, 
schakel je dan samen met het basisteam de wond-
verpleegkundige, ergotherapeut en of diëtist in. 

Vanuit het wijkbehandelteam is een nieuwe sa- 
menwerking ontstaan. Zo behandel ik ook cliënten  
die in het nieuwe woonproject van het SIG in Be- 
verwijk wonen. Hier gaat het om de behandeling 
van (licht) verstandelijk gehandicapten, een heel 
andere doelgroep dan ouderen, maar ook erg uit-
dagend. Zij wonen ook in de wijk, krijgen 7x 24 
uurs woonbegeleiding en een aantal van hen heeft 
fysiotherapie nodig. Samen met elkaar ervoor zor-
gen dat cliënten de beste ondersteuning en zorg 
krijgen, daar gaat het om. En dat is nodig. De 
kwetsbare cliënten blijven langer thuis wonen en wij 
willen onze cliënten daarbij ondersteunen.

Mijn wens voor de toekomst is dan ook dat het 
wijkbehandelteam verder kan groeien en dat alle  
cliënten in de wijk dezelfde kwalitatieve zorg krij- 
gen.

INTERVIEW

 Het wijkgericht werken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Zestien jaar geleden ben ik gestart als fysiotherapeut bij ViVa!,  

dus heb ik wel enkele veranderingen meegemaakt! Nu zijn we bezig 
met een zelfsturend wijkbehandelteam. Het wijkbehandelteam is een 

multidisciplinair samengesteld team dat primair in de wijk zelf  
werkt. Op mijn fiets door de wijk naar cliënten die thuis  

fysiotherapie krijgen, voel ik me echt een wijkfysio.

I

Samen zorgen 
voor de beste 

ondersteuning 

 fysiotherapeute

Esther Borgdorff
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e samenwerking tussen het Rode Kruis 
Ziekenhuis en ViVa! Zorggroep is al veel lan-
ger; patiënten die na een ziekenhuisopname 
niet alleen naar huis kunnen, omdat er nog 

uitgebreide zorg nodig is, krijgen binnen ViVa! 
Zorggroep een tijdelijke opname in een verpleeg-
huis, een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum 
of zorg aan huis, thuiszorg. Caroline Beentjes, 
lid van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis 
Ziekenhuis, over de rol van ViVa! Zorggroep als 
wijkgerichte dienstverlener:

‘Ik sta helemaal achter deze filosofie van ViVa!. 
Het is zo belangrijk om in de wijk kleine zelfstu-
rende teams neer te zetten met daarin een wijkver-
pleegkundige die op een hoger abstractieniveau 
de cliënt kent, contact heeft met de huisarts, 
gemeente en welzijnsorganisaties om dan samen 
de juiste ondersteuning te bewerkstelligen. Dat 
doe je samen, met elkaar. Ik vind het prettig om 
met ViVa! samen te werken op dit gebied (evenals 
met andere zorgaanbieders). Met elkaar bedenken 
we wat die cliënt nodig heeft en met elkaar lossen 
we de problemen op. Het is goed dat ViVa! deze 
wijkgerichte rol op zich neemt. Zorggroep IJmond 
omarmt deze visie. En daarmee ook het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Wij zijn tenslotte een regioziekenhuis en 
hebben ook samen op te trekken met de gemeente 
en andere sociale ketenpartners. 

Onze uitdaging voor de komende jaren zal de 
zorg voor de ‘verwarde’ patiënt zijn. Bij de GGZ 
worden ‘de bedden gesloten’, voor deze mensen 

moet een oplossing gevonden worden. Zij zullen 
aankloppen bij het wijkgerichte team, het sociale 
team, en in gezamenlijkheid zullen we de coördi-
nerende en ondersteunende rol voor deze mensen 
moeten oppakken. Zodat hij of zij zo lang mogelijk 
zelfstandig en veilig in zijn of haar eigen huis kan 
blijven wonen.

Dat de welzijnsactiviteiten en restaurants in de 
woonzorgcentra een gemêleerd publiek aantrek-
ken, vind ik uitstekend. We moeten er met elkaar 
voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen. En dat de behandelaren, zoals fysio-
therapeuten, ergotherapeuten etc., de cliënt in de 
wijk volgen is ook weer een mooi voorbeeld van hoe 
we daarin kunnen samenwerken, met huisartsen en 
ziekenhuis. Ieder mens wil toch liever thuis revalide-
ren dan in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalida-
tiecentrum? Mooie voorbeelden van samenwerking 
vind ik ook het Gezondheidscentrum Broekpolder, 
waarin je de goede mensen bij elkaar zet die geza-
menlijk de zorg oppakken. Het staat of valt altijd 
met mensen, met goede relaties!

Waar nog kansen liggen voor ViVa! is om mede-
werkers meer autonomie te geven om het zelf te 
regelen. Dan gebeurt er echt wat. Voor Zorggroep 
IJmond houdt dit in dat we de samenwerking moe-
ten verankeren. En dat we projecten die van de 
werkvloer komen, moeten oppakken. De werkvloer 
draagt ideeën aan, die binnen Zorggroep IJmond als 
project gerealiseerd worden met duidelijke ketenaf-
spraken. En daar hebben we elkaar voor nodig.’

INTERVIEW

Het valt of 
staat altijd

 met mensen!

lid van Raad van Bestuur Rode Kruis Ziekenhuis

Caroline Beentjes
Enkele jaren geleden heeft Zorggroep IJmond, het samenwerkings- 

verband met daarin Heliomare, Huisartsenvereniging Kennemerland, Dijk  
en Duin Parnassiagroep, het Rode Kruis Ziekenhuis en ViVa! Zorggroep,  
een herstart gemaakt. Het voornaamste doel is het verbeteren van de  

samenwerking tussen en binnen de 1e en 2e lijn in de regio. 

D
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 Ze passen 
goed op me

evrouw Harms is al sinds haar jeugd 
gehandicapt. Waarschijnlijk was haar handi-
cap te wijten aan ‘jeugd-TB’. Maar de artsen 
hebben dit nooit goed kunnen vaststellen. 

Mevrouw Harms heeft twee kunstheupen, die er al 
32 (!) jaar in zitten. ‘Deze zijn er destijds ingezet in 
het Militair Hospitaal in Utrecht, dat ging vroeger 
zo, toen mochten er nog burgers in. En roken op 
de zaal mocht ook nog,’ lacht ze. Mevrouw Harms 
woonde tot haar opname in Meerstate zelfstandig 
thuis: drie keer per week kwam de wijkzuster langs 
en twee keer per week kreeg ze huishoudelijke 
hulp. Door middel van haar twee rollators (eentje 
voor ‘boven’ en eentje voor ‘beneden’) kon zij zich 
goed redden.

Mevrouw Harms vindt het ‘grandioos’ in Wester- 
heem, ze is erg blij met ‘de meisjes van Wester-
heem’: ‘Ze zijn lief en zorgzaam, ze passen goed 
op me. Ook het eten is hier geweldig en er wor-
den veel activiteiten georganiseerd.’ Wanneer ik 
mevrouw Harms vraag of er wellicht ook kleine min-
puntjes zijn die ze met mij wil delen antwoordt ze: 
‘Ik zie vaak wisselende gezichten, dat vind ik wel 
een beetje jammer. Het is fijn om een band met 

iemand op te bouwen die je vertrouwt en die je 
vervolgens elke dag weer terug ziet, je deelt dan 
makkelijker dingen.’

Mevrouw Harms maakt graag kaarten en doet 
aan handwerken, niet alleen omdat ze dit leuk vindt 
maar ook om in beweging te blijven en haar vingers 
soepel te houden. Daarnaast helpt ze wekelijks met 
het vouwen van de hand- en theedoeken. ‘Volgens 
mij mag dit eigenlijk niet van de artsen maar ik wil 
graag wat doen en vind het gezellig, zo samen met 
‘de zusters’, ’ lacht mevrouw Harms. Verder puzzelt 
mevrouw nog graag en ook lezen doet ze regelma-
tig. ’Maar geen zware kost meer voor mij hoor, lek-
kere ‘fludderboekjes’ verslind ik graag en ook van 
magazines zoals de Libelle kan ik genieten.’

Mevrouw heeft kinderen en kleinkinderen die 
haar verwennen met aandacht door middel van 
regelmatig langskomen en veel bellen. Tegen de 
muur, in haar gezichtsveld, prijkt een grote foto van 
kinderen en kleinkinderen. Trots vertelt ze over hen. 
Mevrouw Harms verzucht: ‘Ik ben verwend, ik heb 
het hier goed in Westerheem en mijn kinderen hoe-
ven zich geen zorgen over mij te maken, heerlijk.’

INTERVIEW

bewoonster in Westerheem

Mevrouw Harms 
Mevrouw Harms is 81 jaar en woont in Westerheem. Hiervoor verbleef  
zij (na een opname van twaalf dagen in het Rode Kruis Ziekenhuis) in  

Meerstate waar zij na een beroerte terechtkwam voor revalidatie. 

M
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e welzijnscoaches kijken ook naar het welzijn 
van de mantelzorger. De mantelzorger moet 
betrokken worden, ruimte krijgen voor zijn 
of haar rol en ondersteuning ontvangen. En 

niet op de laatste plaats zijn ze er voor collega’s! De 
collega’s kunnen met allerlei vragen bij de coaches 
terecht en samen bespreken zij wat te doen, hoe 
ze handelen en wat het effect van hun handelen is.

De voormalig activiteitenbegeleidsters hebben 
veel geleerd in hun loopbaan. Vooral van de tijd 
bij het Uitbureau en werk in het basisonderwijs. Ze 
passen hun kennis en expertise nu als coach toe, 
signaleren problemen, zien mogelijkheden en kij-
ken naar voorkeuren bij de cliënt. Het dagritme, 
aandacht, manier van verzorgen, aanraken, dagbe-
steding, alles is eigenlijk belangrijk als je afhankelijk 
bent van anderen. 

Voor wat betreft het gebruikmaken van elkaars 
expertise hebben de twee vrouwen erg veel aan 
elkaar maar ook werken ze samen met het Sociaal 
team in de wijk en bijvoorbeeld met MaatjeZ en 
huisartsen. Ze laten zien in de wijk dat ze er zijn. ‘Er 

moeten schakels verbonden worden, zodat mensen 
elkaar weten te vinden! Veel te weinig nog wordt 
er samengewerkt,’ vinden zij. ‘Er is zoveel kennis, 
daar kan zoveel meer gebruik van gemaakt worden. 
Er moet beter gekeken worden naar de kwaliteiten 
van mensen. Welzijnsproblemen zijn niet zomaar 
zichtbaar. 
Mensen voelen een drempel, zeggen lang niets. 
Het is niet zoals in de zorg: je hebt een wond, die 
verzorg je en je lapt de patiënt weer op. Als mensen 
vereenzamen, moet er meteen actie ondernomen 
worden. Zo kreeg een steeds somber wordende 
man taken in huis als post ophalen en rondbren-
gen. Hij fleurde er helemaal van op. We willen ons 
allemaal nuttig voelen. Ook op vergevorderde leef-
tijd. Mensen willen wel, soms worden ze doorge-
stuurd voor activiteiten. Ze durven alleen vaak niet 
of weten niet hoe ze er moeten komen…’

Marjolein en Monique hopen op meer welzijn-
coaches. Het is broodnodig, vinden zij. Er liggen  
zoveel kansen, er is zoveel werk. Er zou ook meer ken-
nis online moeten zijn. Gelukkig is er een Leerplein 
nu. Dat mag nog veel uitgebreider in de toekomst.

INTERVIEW

Welzijnscoaches in Heemskerk en Beverwijk

Marjolein van Heringen 
& Monique Hazewinkel

Welzijnscoaches Marjolein en Monique kijken naar de mens achter de cliënt.  
Het gaat hen er om dat de cliënten zich zo prettig mogelijk voelen en  

vooral behandeld worden zoals ze dat graag wensen. ‘Je moet vragen!’  
zeggen zij. Het gaat over voelen, aanvoelen. 

D

Welzijnsinitiatieven 
stimuleren 
en borgen!
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ij andere activiteiten in die week hoor ik 
geregeld iets soortgelijks en zie ik dat men-
sen de confrontatie met het onderwerp lie-
ver uit de weg gaan. Niet heel gek aangezien 

dementie bij velen het beeld oproept van aftake-
ling en het verliezen van de regie over je leven. 

Deze beeldvorming maakt het er voor mensen 
met dementie en hun naasten niet gemakkelijker 
op om te blijven deelnemen aan de samenleving. 
Zij geven aan behoefte te hebben aan meer begrip 
en erkenning zodat zij zich minder eenzaam voe-
len. Ik ben ervan overtuigd dat het anders kan en 
hoop door mijn werk hieraan een bijdrage te leve-
ren. Voor de mensen die er nu mee te maken heb-
ben en wie weet ooit voor mijzelf of iemand in mijn 
omgeving. 

Als ketencoördinator breng ik partijen die te 
maken hebben met dementie samen. Het afge-

lopen jaar zijn we onder andere gestart met het 
geven van trainingen aan ondernemers over het 
herkennen van de signalen en het omgaan met 
mensen met dementie. 
Daarnaast zijn we samen met de gemeenten in de 
regio aan het onderzoeken hoe we mensen met 
dementie en hun naasten dicht bij huis kunnen 
ondersteunen en ‘dementievriendelijke’ initiatie-
ven kunnen stimuleren. De noodzaak hiertoe wordt 
groter, gezien het feit dat we langer thuis blijven 
wonen én het aantal mensen met dementie naar 
verwachting in 2040 is verdubbeld. 

Alhoewel we ons best doen om het leven van 
mensen met dementie en hun naasten zo gemak-
kelijk mogelijk te maken, is het goed om te besef-
fen dat niet overal een oplossing voor is. En dat 
het hebben van deze ziekte, of leven met iemand 
die dit heeft verdriet met zich meebrengt. Dat is al 
erkenning op zich!

INTERVIEW

In de week van 21 september loop ik in het kader van de Week  
van Dementie met een projectiescherm onder mijn arm richting een 

buurthuis. Een man bij de ingang vraagt opgewekt: ‘Gaan we film kijken?’ 
‘Klopt, morgenavond half 8,’ zeg ik. ‘Komt u ook?’ ‘Waar gaat het over?’ 

vraagt hij. ‘Over een vrouw die dementie heeft en de impact die het heeft 
op haar leven en de omgeving.’ Het gezicht van de man betrekt en hij 

zegt: ‘Oh … nou nee daar wil ik nog even niet aan denken.’

B

ketencoÖrdinator dementie

Nienke Ballast

Werken voor
 begrip en 
erkenning
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at de dienstverlening rondom de cliënt 
georganiseerd wordt is goed, ongeacht wie 
deze dienstverlening uitvoert. ViVa! heeft 
daarbij verschillende locaties in de wijken 

die zich heel goed lenen voor centrale ontmoetings-
plaats. Maar alle dienstverlenende organisaties, 
zoals Socius en MEE spelen een rol in wijkgerichte 
dienstverlening. Dat kan geen enkele organisatie 
alleen. De gemeente heeft de Sociale teams in het 
leven geroepen om deze dienstverlening samen 
te doen. Bij deze integrale aanpak stellen we de 
burger centraal. De Sociale teams hebben nu een 
jaar ervaring en we kunnen wel stellen dat de resul-
taten positief uitvallen. In het transformatieproces 
is deze eerste stap, de start van de Sociale teams, 
een goede stap geweest waarin we onze krachten 
hebben gebundeld en waaruit positieve energie is 
voortgekomen. De visie van ViVa! strookt daarmee 
met deze van de gemeente en de andere zorg- en 
welzijnsaanbieders. 

De cliënt centraal stellen heeft onze prioriteit en 
dat doen we samen. De organisaties en de gemeen- 

te hebben elkaar nodig om de omslag te bewerk-
stellingen, waarbij we goed kijken naar wat mensen 
zelf kunnen en waarbij ze geholpen moeten worden.  

Uit de ervaringen van cliënten moet blijken of zij 
de dienstverlening laagdrempelig ervaren en of zij 
er baat bij hebben. Cliënten zijn tevreden over de 
Sociale teams. Zij behoeven niet meer alle loket-
ten langs om een hulpvraag te stellen. We moeten 
gebruik maken van de basisstructuur die aanwezig 
is, van elkaar weten wat er aan voorzieningen is, en 
van daaruit verbinding zoeken met andere domei-
nen. Met huisartsen, de zorgverleners, sport- en 
culturele organisaties. In die verbinding liggen de 
kansen voor de toekomst.  

Het sociaal domein is een dynamische omgeving. 
We gaan steeds meer naar een samenleving, waarin 
iedereen de regie in eigen hand heeft en mensen 
in hun kracht gezet worden. Dat betekent voor de 
gemeente en voor alle partners dat we moeten stu-
ren op verbinding, op samenwerking, en daarop 
verder moeten bouwen.

INTERVIEW

Dat kun je niet 
alleen, dat 

doe je samen

wethouder Beverwijk

Haydar Erol
Ook in Beverwijk is ViVa! Zorggroep aanwezig in haar rol als wijkgerichte 
dienstverlener. Met Breepeper, de kleinschalige woonvoorziening, ViVa! 

Elsanta, Huis ter Wijck en de in 2015 geheel gerenoveerde woonzorglocatie 
Lommerlust. Er zijn verschillende wijkzorgteams actief en de wijkverpleeg-
kundigen hebben zitting in de Sociale teams. Wat vindt wethouder Haydar 

Erol van ViVa!’s wijkgerichte rol als dienstverlener in Beverwijk?

D
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Wijkverpleegkundigen 
als vraagbaak

 in de wijk 

oos Ploegaert en Willy van Eerden, wijk-
verpleegkundigen van ViVa! Zorggroep, zijn 
onderdeel van het Sociaal team in Beverwijk.
‘Voordat we in het Sociaal team zitting had-

den, kwamen we ook bij mensen thuis in de wijk. 
Maar door de kanteling, ingegeven door de over-
heid, is onze taak gewijzigd. In plaats van ‘zorgen 
voor’ is het nu ‘zorgen dat’. Wij ondersteunen de 
cliënt bij de hulpvraag met behoud van regie. De 
cliënt moet zelf in beweging komen, met eigen 
netwerk en door eigen kracht. Bij één hulpvraag 
kunnen er meerdere onderliggende vragen spelen. 
We zijn dan ook allen generalisten met onze eigen 
expertise. 

We geven een voorbeeld: Enkele weken gele-
den was een van ons bij een oudere mevrouw die 
al weken beneden op de bank ligt. Haar dochter 
woont bij haar en verzorgt moeder. Vanuit ons ver-
pleegkundig vak zagen we dat er een hoog/laag 
bed in de woonkamer moest komen, maar we 
noteerden ook dat de dochter niet ingeschreven 
staat op het woonadres van haar moeder. Overkomt 

moeder iets dan staat dochter op straat! Dan wijzen 
we de dochter, in het doolhof van huisvesting, wat 
zij zelfstandig kan doen om zich bijvoorbeeld bij 
een woningbouwvereniging in te schrijven en daar-
bij behorende andere zaken te regelen. Wij orga-
niseren dat de gestelde vraag binnen het Sociaal 
team behandeld wordt. En omdat we met en bij 
elkaar werken, kunnen we ook snel reageren. 

We zien dat er in een jaar veel veranderd is. 
We organiseren nu activiteiten die vanuit het col-
lectief bedacht zijn. Een voorbeeld hiervan is ‘de 
wijkwandeling’ of ‘de koffie-inloop’. Het mooie is 
dat vanuit deze bijeenkomsten burgers elkaar ook 
weer ondersteunen. Of met nieuwe initiatieven 
aankomen. Burgers signaleren bij elkaar behoeften 
en van daaruit worden activiteiten opgezet. Het 
netwerken vanuit het Sociaal team speelt daarbij 
en daarnaast een steeds grotere rol. Het verwij-
zen naar allerlei organisaties en activiteiten én het 
op- en afschalen van de casus indien nodig worden 
meer en meer gedaan. Onze rol als dienstverlener 
is inmiddels wel verankerd in de wijk.’ 

INTERVIEW

wijkverpleegkundigen in het Sociaal Team 

Willy van Eerden 
& Toos Ploegaert 

2015 was eigenlijk het jaar van de Sociale teams. De wijkverpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep zijn in de diverse Sociale teams in het werkgebied  

vertegenwoordigd. Zij kijken niet alleen naar de gezondheid en de mogelijke 
zorg die de cliënt nodig heeft, maar er wordt gekeken naar het brede pakket 

van wonen, welzijn, zorg, maatschappelijke participatie, geldzaken en  
jeugd en gezin. De Sociale teams pakken hun rol als wijkgerichte  

dienstverlener goed op. 

T
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n deze teamkamer ontvangen de wijkver-
pleegkundigen cliënten die niet thuis bezocht 
worden en voeren de wijkverpleegkundigen 
onderling overleg. De medewerkers van het 

Sociaal team Beverwijk helpen de burgers met zeer 
diverse vragen en problemen. De wijkverpleeg-
kundigen van het Sociaal team werken zowel in 
Beverwijk als in Heemskerk.

De aanwezigheid van de wijkverpleegkundigen 
in de wijk en in het Gezondheidscentrum zorgt 
voor laagdrempeligheid en er zijn korte(re) lijnen 
ontstaan voor wat betreft bereikbaarheid. Hierin 
heeft ViVa! een positieve ontwikkeling gemaakt. De 
wijkverpleegkundige van het Sociaal team vervult 
een belangrijke verbindende en signalerende rol. 
Noem het de ‘de drijvende kracht’. Wij hebben 
regelmatig en goed contact met de wijkverpleeg-
kundigen van ViVa!. Daarnaast hebben wij ook een 
samenwerking met de diëtisten en de Specialist 
Ouderengeneeskunde (SOG) van ViVa!. De praktijk-
ondersteuner Huisartsen, de wijkverpleegkundige, 

de SOG-er en de diëtiste trekken vaak samen op 
in het bezoeken van cliënten c.q. in de zorg voor 
kwetsbare ouderen in de wijk.

Het werken met kleine zelfsturende wijkzorg-
teams is ook een pluspunt en een verbetering in de 
zorg naar de cliënt. Weinig verschillende gezichten 
aan het bed of bij mensen thuis geeft nu eenmaal 
een vertrouwd en veilig gevoel voor de cliënt. Voor 
ons, als huisartsen, is het prettig omdat wij nu één 
aanspreekpunt hebben. Vaste gezichten staat gelijk 
aan kwaliteit! Daarnaast is de 24-uurs bereikbaar-
heid die ViVa! biedt ook een groot pluspunt. 

De kracht van ViVa! is daarnaast dat ViVa! ook 
jeugdzorg (Jeugdgezondheidszorg Kennemerland) 
onder haar hoede heeft, zijnde de consultatiebu-
reaus en de jeugdartsen, waardoor ViVa! echt van 
jong tot oud kan bedienen. 
Kortom, de ontwikkelingen die ViVa! inzet worden 
gewaardeerd en als positief ervaren. ViVa! is op de 
goede weg! 

INTERVIEW

 ViVa! Zorggroep is naar mijn mening goed herkenbaar in de wijk. 
In het Gezondheidscentrum Broekpolder, waar de huisartsenprak-
tijk is gevestigd, bevindt zich een zogenaamde ‘teamkamer’, waar 
de wijkverpleegkundigen van ViVa!, die in het Sociaal team zitting 

hebben, twee ochtenden per week werken.

I 

huisarts in huisartsenpraktijk Broekpolder (Heemskerk)
Renate Beunder

Herkenbaarheid
 in de wijk
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INTERVIEW

Het streven van ViVa! Zorggroep is om dichtbij, laagdrempelig en 
toegankelijk te zijn voor cliënten in haar zorgcentra en in de wijk. ViVa! 

zoekt hierin een eigen identiteit door het bieden van kwaliteit. 

I

Het restaurant 
is de plek voor
 wijkbewoners

Sabine Charles

n relatief kort tijdsbestek zijn grote stappen  
ondernomen om deze onderscheidende kwali-
teit te kunnen bieden: zelfsturende teams intra-
muraal, scholing van verpleegkundigen niveau  

5 en de dagbestedingcoaches, inzetten van E-lear-
ning, het starten van Uitbureaus met als inzet het 
welzijn van cliënten en de daarbij horende scholing 
van de regievoerders van de Uitbureaus. 

Wat ik in deze verandering in het bijzonder wil  
noemen is het ‘kennismakingsbezoek’: tweemaal  
per jaar nodigen wij een groep geïnteresseerden 
uit de wijk uit voor een bezoek aan ons woonzorg-
centrum. Zij krijgen een kennismakingsronde door 
het gebouw, waaronder een appartement, het 
Uitbureau, voeren gesprekken met diverse functi-
onarissen en genieten samen de lunch in het res-
taurant. Zij krijgen informatie over diensten op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook de Open 
Dag is een uitstekende gelegenheid om iedereen uit 
de wijk binnen te halen. Het gezamenlijk georgani-
seerde evenement ‘Sail’ heeft ook veel wijkbewoners 
getrokken en bekend gemaakt met ViVa! Zorggroep.

Waar wij de komende jaren op in moeten spelen 
zijn de behoefte van de wijkbewoners aan veilig-
heid (het niet meer goed kunnen vertrouwen op 

eigen fysieke en cognitieve capaciteiten) en sociale 
participatie (als middel tegen een groeiende een-
zaamheid). Voor wijkbewoners is de drempel om 
deel te nemen aan activiteiten in een woonzorg-
centrum te hoog. Hier liggen nog kansen voor ons. 
Hierin zullen we ook meer samenwerking zoeken 
met bijvoorbeeld Stichting Welzijn. Op dit moment 
doen we bijvoorbeeld met hen samen ‘open 
inloopochtenden’, voor beginnende psychogeria-
trische cliënten. 

Het restaurant in De Boogaert is dé plek voor wijk- 
bewoners om binnen te lopen op een makkelijke 
manier. In het restaurant kom je niet alleen voor 
culinaire hoogtepunten, maar juist ook voor het 
ontmoeten van anderen. Het Uitbureau zal activi-
teiten laten plaatsvinden die aantrekkelijk zijn voor 
de buurt. Het levert de cliënt iets op, het restaurant 
en het Uitbureau. Het feit dat het Uitbureau en het 
restaurant sinds 2015 beide deel uitmaken van het 
serviceteam is hierin een goede start. 

Ik zie voor mezelf ook een rol in het samenspel 
tussen wijkbewoner, Uitbureau, het Sociaal team en 
het Wijkbehandelteam (de laatste twee als verwij-
zers). De rol als ambassadeur, die verbinding legt 
tussen het Uitbureau en in- en externe partijen.

activiteitenbegeleidster Uitbureau ViVa! la Vie De Boogaert
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e wijkverpleegkundigen van ViVa! in de 
(sociaal) wijkteams zorgen voor de verbin-
ding met de verschillende gemeenten, de 
verbinding tussen zorg en welzijn

Mijn organisatie VGZ staat voor een kanteling naar 
‘zinnige en zuinige zorg’, de groei van het zorgbud-
get moet worden beheerst zonder dat de kwaliteit 
van zorg in het geding komt. Voor VGZ is het zicht-
baar dat ViVa! inzet op de zelfredzaamheid en de 
samenredzaamheid van de cliënten. We zien onder 
meer dat ViVa! haar (wijk)verpleegkundigen extra 
heeft geschoold. De wijkverpleegkundigen spelen 
een belangrijke rol in het gesprek met de cliënt 
over de noodzakelijke zorg en waarbij ook gekeken 
wordt naar wat de cliënt en de mantelzorg nog zelf 
kunnen en willen. 

Een van de uitdagingen voor ViVa! is te zorgen 
voor een structurele relatie met de gemeenten. Wij 
vinden het belangrijk dat voor de verbinding van 
de domeinen welzijn en zorg een infrastructuur tot 
stand komt. De gemeenten wilden nog te vaak zelf 
het gesprek aangaan met de cliënt terwijl er al een 
verpleegkundige komt die heel goed op de hoogte 
is van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De 
gemeenten krijgen steeds meer vertrouwen in de 
wijkverpleegkundigen. Dat houdt natuurlijk in dat 
de wijkverpleegkundigen moeten laten zien dat zij 
het vertrouwen waard zijn. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat de wijkverpleegkundige de schakel 
is tussen de eerstelijnszorg (onder meer huisarts) en 
het sociaal domein. 

Het jaar 2015 was spannend, de hervorming 
van de langdurige zorg bracht veel onduidelijkhe-

den met zich mee. Voor de wijkverpleegkundigen 
was het een hele klus om alle bestaande cliën-
ten te ‘herindiceren’ en met de nieuwe cliënten 
in gesprek te gaan over de benodigde zorg. De 
wijkverpleegkundigen van ViVa! hebben deze klus 
goed geklaard. Wij gaan, naast de kwaliteit, steeds 
meer kijken naar de doelmatigheid van de zorgaan-
bieder, en we zullen dus steeds meer actief cliënten 
stimuleren om te kiezen voor de meest doelmatige 
zorgaanbieders. 

En over de toekomst? Mijn beeld is dat over tien 
jaar de huisarts samen met de wijkverpleegkun-
dige de kern van de wijk vormt. De relatie tussen 
huisarts en wijkverpleegkundige is intensief. Er zijn 
(wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specia-
listen. De wijkverpleegkundigen zijn generalisten 
met een bepaalde expertise die ook casemanage-
ment kunnen doen. Daarnaast zijn er gespeciali-
seerde wijkverpleegkundigen die bijvoorbeeld het 
casemanagement overnemen als de situatie van of 
rondom de cliënt complexer wordt. 

De vraag is wel of er in de toekomst voldoende 
(wijk) verpleegkundigen zijn. In 2025 zijn er nog 
weinig verpleeghuizen en steeds meer kwetsbare 
ouderen die veel ondersteuning nodig hebben. 
Cliënten die meer zorg nodig hebben wonen min-
der vaak in verpleeghuizen waar alles geregeld is 
en steeds vaker in kleinschalige geclusterde wonin-
gen, zij betalen zelf voor de woonkosten en een 
servicepakket. En natuurlijk kunnen we steeds meer 
gebruik maken van allerlei nieuwe technologische 
voorzieningen om de juiste ondersteuning te kun-
nen bieden voor de kwetsbare cliënten.

INTERVIEW

 senior inkoper wijkverpleging zorgverzekeraar VGZ

Marja Flameling
Aan de nieuwbouw van de Loet in Heiloo kun je zien dat ViVa! een zorgaan-
bieder is die bewust toekomstgericht bouwt en iets voor de wijk wil bete-

kenen: Hier kunnen mensen verblijven die verschillende vormen van onder-
steuning en zorg nodig hebben. Ook wil ViVa! met de voorzieningen in de 

Loet de rol van steunpuntfunctie voor de wijk vervullen.

D

Over zinnige en
zuinige zorg en de

wijkverpleegkundige
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iet alleen wordt gezorgd voor een schoon 
huis maar er is ook sociale controle. We 
weten wat speelt en wat in elk werkgebied 
gebeurt. De cliënt ziet vertrouwde gezich-

ten en is daar tevreden mee. Het vaste aanspreek-
punt is de coördinator van de plangroep.

Dat de cliënt tevreden is, zien we in de tevreden-
heidsonderzoeken. De eerste enquêteformulieren 
over 2015 heb ik al binnen. Ik lees voor: ‘We zijn 
snel in het leveren van zorg, van aanvraag tot daad-
werkelijk hulp aanbieden, vakkundig en makkelijk 
in de omgang.’ 
Ook de medewerkers werken met meer plezier, zij 
spreken elkaar eens per acht weken over zaken die 
ze meemaken, vragen naar elkaars mening en werk-
wijze, hoe de dingen opgepakt worden, kortom ze 
leren van elkaar. En deze positieve houding merkt 
de cliënt. 

Om de dienstverlening naar de cliënt te verbete-
ren, zoeken we in 2016 meer de samenwerking met 
onze collega’s van de zorg. Hiervoor hebben we 
een nieuwe functie ‘Gezicht in de wijk’. Zij leggen 
onder meer huisbezoeken af en voeren evaluatie-
gesprekken met de cliënt zodat eventuele andere 
zorg geleverd door ViVa!, sneller ingezet kan wor-
den. Mensen willen langer thuis blijven wonen en 
daar zullen we ons dan ook met z’n allen voor inzet-
ten. De rol als wijkgerichte dienstverlener wordt 
hiermee nog scherper opgepakt.

Het contact met de gemeenten en het Sociaal 
team speelt een belangrijke rol in het snel inzetten 
van de juiste zorg. We weten elkaar te vinden en 
hebben vertrouwen in elkaars ervaring en kennis. Je 
ziet dat deze samenwerking de zorg voor de cliënt  
ten goede komt, de cliënt staat centraal. Ook in 
deze tijd van bezuinigingen.

INTERVIEW

Onze plangroepen bestaan uit ongeveer vijftien thuishulpen,  
van wie één de coördinator is. Deze plangroepen hebben een groep 
cliënten onder hun hoede. Met elkaar regelen zij de huishoudelijke 
ondersteuning voor deze groep. Mocht een van de collega’s ziek 

worden of er is iets anders aan de hand, dan regelen zij met elkaar 
dat iemand uit de plangroep op tijd bij de cliënt is. Zij kennen  

dan ook de meeste cliënten. Ze zijn echt zelfsturend. 

N

Het Gezicht
in de wijk wordt 

steeds belangrijker

manager Huishoudelijk Zorg in IJmuiden en Velsen

Mendy Vergers
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ij willen mantelzorgers graag leren 
kennen en ze hulp aanbieden. Daarom 
hebben we in 2015 ervaringsverhalen 
en voorbeelden aan onze communicatie 

toegevoegd. Dat vergroot de bekendheid van man-
telzorg en zorgt voor herkenning bij mantelzorgers. 
Elke gelegenheid in 2015 is gebruikt om in contact 
te komen met de (potentiële) mantelzorgers en hun 
omgeving. En dat heeft gewerkt. Naast vergroting 
van het aantal contacten hebben we ervaren dat de 
preventieve werking ter voorkoming van overbelas-
ting is toegenomen.

De overheid stimuleert een maatschappij waarin 
mensen meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. 
We hebben te maken met een sterke vergrijzing en 
een groeiend aantal chronisch zieken. Er zijn steeds 
meer mantelzorgers nodig en ook de druk op die 
mantelzorger wordt groter. Als de mantelzorger 
wegvalt, heeft dat gevolgen voor het totale zorg-
proces. Professionals worden dan meer belast. Ook 
om die reden is een goede mantelzorgondersteu-
ning noodzakelijk. Helaas werken in de praktijk pro-
fessionals – onbedoeld – niet altijd goed samen met 
mantelzorgers. Mantelzorgondersteuning wordt dus  
niet structureel uitgevoerd. Daarom hebben wij 
ons in 2015 nadrukkelijker geprofileerd als expert 
op het gebied van mantelzorgondersteuning. We 
bieden onze samenwerking aan professionals aan 

en wij sluiten graag aan op de praktijksituaties van 
alledag. Zo hebben we bijvoorbeeld professionals 
van ViVa! Zorggroep begeleiding op de werkvloer 
gegeven. Dit was onderdeel van de workshop 
‘Zien en gezien worden’ over hoe om te gaan met 
mantelzorgers.
 
Bezuinigingen hebben geleid tot minder zorg 
en begeleiding voor mensen met een beperking. 
Mantelzorgers moeten die leemte opvullen. De 
gemeenten zijn door de Wmo verantwoordelijk voor 
de maatschappelijke ondersteuning aan inwoners, 
en dus ook aan mantelzorgers. MaatjeZ voert hun 
beleid uit en biedt zo hulp op lokaal niveau, in de 
wijken. Maar de samenwerking met de gemeenten 
gaat verder dan dat. We zijn samen continu bezig 
om met meer mantelzorgers in contact te komen. 
We hebben een gezamenlijke folder uitgebracht 
en voeren samen projecten uit. In 2015 waren dat 
onder meer de Huishoudelijke Hulp Toelage, het 
Mantelzorgcadeau en de Dag van de Mantelzorg. 
Daarnaast waren we aanwezig in de vorm van the-
macafés, workshops, gastlessen op scholen en 
lokale evenementen over zorg. Vaak gebruiken we 
daarvoor de zorglocaties van ViVa! Zorgroep en zit-
ten zo dicht bij de mantelzorgers uit ons gebied. 
Wij hebben ervaren dat onze aanwezigheid in de 
buurt van (potentiële) mantelzorgers helpt bij het 
herkennen en erkennen van mantelzorg.

INTERVIEW

Mantelzorg is steeds vaker in het nieuws. In Beverwijk, Castricum,  
Heemskerk en Uitgeest wonen ongeveer 30.000 mantelzorgers. Voor 

ondersteuning kunnen zij aankloppen bij MaatjeZ, dat gefaciliteerd wordt 
door ViVa! Zorggroep. ‘Onze hulp is laagdrempelig en op maat,’  

zegt Els van de Weijer van MaatjeZ. 

W 

Els van de Weijer

Expert op het 
gebied van mantel-
zorgondersteuning 

MANaGER MaatjeZ, centrum voor Mantelzorg




