HET BESTE UIT DE DAG
In 2018 zijn we gestart met de kernwaarden aandacht,
werkplezier, gastvrijheid en eigenaarschap. Alle projecten
onder de thema’s goede zorg, goed werk en financieel
verantwoord hebben deze kernwaarden als basis. Door deze
kernwaarden consequent in te zetten, gaan we er ook naar
handelen.

AANDACHT
Dit zien we terug bij de aandacht voor onze cliënt. Deze staat nog steeds centraal en met de extra middelen voor de
verpleeghuiszorg vanuit de overheid hebben we in 2018 ondersteunende technologie en extra personeel in kunnen zetten.
Met oriëntatiebanen hebben we mensen die geen zorgachtergrond hebben aan ons kunnen verbinden als collega. We zijn
trots op de zorg die we bieden en die door onze cliënten en hun mantelzorgers goed wordt gewaardeerd.

GOED WERK
De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Vivent een grote uitdaging. Continu kijken we hoe we onze zorgprofessionals
zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, zodat er zo min mogelijk uitval komt. Dit hebben we dit jaar gedaan door
oriëntatiebanen, inzet van coördinerend verpleegkundigen en teamondersteuners die bijdragen aan de slagvaardigheid
in de zorgteams. Ook de balans privé / werk is belangrijk en de levensfase waarin onze medewerkers zich bevinden.
Bijvoorbeeld de overgang: door een project met begeleiding en erkenning in te zetten kunnen we het werkplezier
vergroten.

SAMENWERKING
De samenwerking tussen zorgprofessionals, ondersteunende diensten en de zorg is van groot belang. Alleen samen
kunnen we zorgen dat de cliënt, maar ook de medewerker, het beste uit zijn dag kan halen. Iedereen heeft hierin een eigen
rol. Wederzijds respect en elkaar zien speelt hierin een cruciale rol. Door de verhuizing van de ondersteunende diensten
naar woonzorgcentrum Vivent Mariaoord heeft dit ook een letterlijke verandering gebracht. Een open werkplek waarin we
elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten en waar ook de ondersteunende diensten de cliënten ervaren.

FINANCIEEL GEZOND
Vivent heeft als thema financieel verantwoord, we streven naar een krachtige financieel gezonde organisatie. Afgelopen
jaar hebben we al onze producten kritisch bekeken als product / marktcombinatie. Hieruit volgen duidelijke keuzes
waardoor sommige producten worden afgebouwd of hervormd. Zoals ook onze divisie Thuiszorg: er wordt hard gewerkt
aan een toekomstbestendige Thuiszorg. Zo bieden we niet alleen goede zorg, maar ook financieel verantwoorde zorg.
In 2019 vervolgen we de ingezette koers met de mooie kernwaarden aandacht, werkplezier, gastvrijheid en eigenaarschap.
Samen zorgen we ervoor dat we het beste uit de dag halen, want Vivent zorgt!
Carla Lasonder
Raad van Bestuur Vivent

MISSIE (WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE)
Vivent is expert op het gebied van zorg aan jongeren en ouderen met psychogeriatrische problematiek, niet
aangeboren hersenletsel, revalidatie en complexe lichamelijke aandoeningen. In alle fases van het ziekteproces
bieden onze zorgprofessionals de juiste zorg. Daarbij staat bij ons goede zorg, goed werkgeverschap en
financieel verantwoord ondernemen centraal.

VISIE (ZO DOEN WIJ DAT)
Vivent vindt het belangrijk dat iedereen die we ontmoeten, cliënt, mantelzorger, collega, vrijwilliger,
ketenpartner, leverancier of andere bezoeker zich welkom voelt. We zien de ander staan en tonen oprechte
interesse in wie de ander is. Zo ontstaan mooie ontmoetingen.
We vertellen elkaar, en de wereld om ons heen, de mooie verhalen en genieten er samen van. Iedereen is
eigenaar van zijn of haar eigen werk en stukje van Vivent. Wij zetten onze ervaring en expertise in en blijven
hierin investeren. Samen met onze zorgprofessionals bepaalt u welke zorg u nodig heeft en hoe we daar met alle
betrokkenen invulling aan geven.
Zo haalt u altijd het beste uit uw dag, Vivent zorgt!

KERNWAARDEN
Om de visie uit te dragen hebben onze medewerkers de volgende kernwaarden in hun DNA zitten.
• Gastvrijheid
• Werkplezier
• Aandacht
• Eigenaarschap

THEMA’S
Besturingsvisie
Cliënten & Mantelzorgers
Medewerkers & Vrijwilligers
Financieel
Expertise en kennisdeling
Maatschappelijke rol

CLIËNTEN EN MANTELZORGERS
“Ik ben weer eigen baas. Ik kan naar buiten om te
genieten van de prachtige omgeving en er worden
regelmatig uitjes georganiseerd. Ik verveel me geen
seconde.
Daarnaast respecteert het verplegend personeel mijn
ritme. Ze weten dat ik het liefst laat naar bed ga en niet
graag vroeg opsta. Daar houden ze zoveel mogelijk
rekening mee. Er moet niets. Door die vrijheid kan ik
de dag invullen zoals ik wil. Dat is fijn.”

Mevrouw van Nuus, bewoonster van
Krommenhoek in Vivent Mariaoord

WAAROM?

VISIE

PADEN

WIE & WAT

• Maatschappelijke taak
• Bestaansrecht

• Beste uit de
dag halen
• Hogere cliënttevredenheid

• Kennen van
de cliënt
• Meer zorg
met aandacht
• Verbeteren
van kwaliteit
• De juiste zorg
op de juiste
plek
• Op elk
moment in het
ziekteproces
de juiste zorg
en
behandeling
(expertises)

• Budget
• Mensen
• Cliëntenraden

•

• Cliënten
intramuraal:
400

• Cliënttevredenheid intramuraal
in 2018: 8,1
gemiddeld (101
waarderingen)
en 80% van de
respondenten
beveelt Vivent
aan.

• Inzet Viventbreed op
persoonsgerichte zorg

Financieringsstromen:
• Wmo
• Wlz
• Zvw
• Extra gelden

Speerpunten:
• Meer
aandacht voor
risicomanagement,
PDCA en
opvolgen van
verbeteringen.
• Verbeteren
van methodisch
werken en
personeelssamenstelling
• Nakomen
van afspraken

• Cliënten
extramuraal:
2.579
• Aantal
dagdelen
dagbesteding:
65.927

• Cliënttevredenheid thuiszorg in
2018: 9,1
gemiddeld (189
waarderingen)
en 99% beveelt
Vivent aan.
• In 2018 zijn er in
totaal 26
klachten
binnengekomen
bij Vivent,
waarvan
10 formeel.

Berlerode:
• Invoering
Sensara
Hof van Hintham
• Voorbereiding
functie differentiatie
• Nieuwe
manager
• Opnieuw
vormgeven
PG+ woningen
Litserborg
• Meer samenwerking teams
De Hooghe Clock
• Voorbereiding
Logeerhuis
Mariaoord
• Keurmerk JMD
• Ondersteuning
meerzorg NAH
• Leerhuis
revalidatie

BORGEN

DRIJFVEER

Cliëntevaluatie
• Meenemen
van de
feedback
• Audit extern
• Inspectierapport
• Kwaliteitskader Wlz
• Programma
Goede Zorg

• Aandacht
• Eigenaarschap
• Werkplezier
• Gastvrijheid

MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS
Medewerker: “Vivent staat ook open voor nieuwe dingen. Een goed voorbeeld
daarvan vind ik dat ze hard aan de weg timmeren op het gebied van social media.
Ze organiseren cursussen Facebook en Instagram en stimuleren mij om mijn
ervaringen als wijkverpleegkundige via social media te delen. Dat ik de kans krijg
om dat te leren, vind ik een krent uit de pap. Net als de vraag van de organisatie of
ik een opleiding HBO-V wil gaan doen. Ik ben 56, maar leer nog elke dag bij. Dat
doet mij plezier. En het is ook erg fijn dat ik via het bedrijfssportprogramma van
de organisatie kan fitnessen.”

Sjan Pennings,
Vrijwilliger zorgboerderij Schijndel

Sjan Pennings: “Mijn vrijwilligerswerk betekent heel veel voor mij. De sociale
contacten en de collega’s zou ik enorm missen. Ik ben wel moe als ik thuiskom,
maar bruis vanuit de wetenschap dat ik iets voor iemand kon betekenen
die dag. Voor mij is het ook een soort dagbesteding: het biedt mij structuur, net zo
goed als dat voor de cliënten het geval is. Ik vul mijn dag met waar de aanwezige
cliënten behoefte aan hebben en doe wat er op mijn pad komt. Ik zal dan ook niet
snel afzeggen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.”

WAAROM?

VISIE

• Arbeidsmarkt
krapte: boeien
en behouden
medewerkers

• “Van werkplezier naar
plezier in
werk”
• Beste uit de
dag halen
• Hogere
medewerkerstevredenheid

• Reis van de
medewerker
• Vitaliteit
• HRM beleid

• Gemiddeld
cijfer
tevredenheid
eind 2017: 6,74
(branchegemiddelde is
7,58)
• Gemiddeld
cijfer begin
2019: 6,74
(branchegemiddelde is
7,28)

Speerpunten
Reis van de
medewerker
• Talenten beter
benutten
• Waardering en
aandacht
• Persoonlijk
scholingsbudget
• Leeftijdsbewust
beleid
• Vrije tijd/vrij zijn

In:
• Medewerkers:
incl. leerlingen:
233
• Stagiairs: 186
• Vrijwilligers: 159
• Gemiddelde
leeftijd medewerkers: 45
• De jongste vrijwilliger is 16 en
de oudste 95
• Oriëntatiebanen
in 2018: 18
(okt-dec)
Uit:
• Medewerkers
incl. leerlingen:
264
• Stagiairs: 205
• Vrijwilligers: 150
Totaal:
• Medewerkers:
1.268
• Leerlingen en
stagiairs: 189
• Vrijwilligers: 783

STAPPEN

WIE & WAT

• Budget
• Mensen

BORGEN

DRIJFVEER

Zingeving

• Aandacht
• Eigenaarschap
• Werkplezier
• Gastvrijheid

Voldoening Plezier &
verbinding

Vitaliteitsbeleid
• Verzuim in 2018:
7,44% (vergelijkbaar met
branche
gemiddelde
• Verzuim in de
groep van 46
jaar en ouder
ligt boven
branchegemiddelde.
• Duurzame
inzetbaarheid
• Project Over
HRM beleid
• Meer aandacht
voor de mens
• Functiedifferentiatie

• Totale
personeelskosten:
€ 46 mln
• In 2018 voor
€ 80.000,meer
geïnvesteerd in
onze mensen
in de vorm van
opleidingen.
• Functiehuis
• Nieuwe
functies:
- Teamondersteuner
- Coördinerende
verpleegkundige
- Programmamanager

• Intrinsieke
motivatie
• Kleine stappen
en resultaten
vieren
• Positieve
werkomgeving
• Afdeling
Vitaliteit en
Verzuim
• Samenvoeging
personeelsadministratie
en salarisadministratie

FINANCIEEL
“In 2018 hebben we de focus weer gelegd daar waar hij hoort. De controllers zijn
toegewezen aan een bedrijfsonderdeel (extramuraal, intramuraal, staf en Viventbreed).
De Zorgadministratie is losgekoppeld van de Frontoffice en kreeg daarmee de
gelegenheid om zich te focussen op de declaratie en facturatie van de zorgproductie.
Daarmee verbeteren we de kwaliteit en de efficiency van het financiële proces.

Monique Derks, manager
Finance & Control

De medewerkers van Finance & Control zijn een belangrijke spil in de financiële
afwikkeling en vormen de bruggenbouwers tussen de zorg en financiën. Er staat een
topteam en daar zijn we trots op.”

WAAROM?

VISIE

PADEN

WIE & WAT

BORGEN

DRIJFVEER

Vivent moet
een financieel
gezonde
organisatie zijn

• Geen verlieslatende
producten
• Huidige
verlieslatende
producten:
binnen 3 jaar
rendabel

• Portfolio
management
(PMC’s)
• LEAN werken
(vereenvoudigen
werkprocessen)
• Implementatie
van ERPsysteem AFAS
(slimmere
organisatie
van
processen)

• Voldoen aan
de ratio’s van
de bank

• Kwartaal
gesprekken
en
management
informatie
• Eigen verantwoordelijkheid
voor uren,
begrotingen
organisatie/
administratie
• Mandaatregeling met
duidelijkheid
over mandaten
per functieniveau
• Verandering
afdeling
Control en
Zorgadministratie

• Aandacht
• Eigenaarschap
• Werkplezier
• Gastvrijheid

• Lange termijn
huisvestingsplan ingezet
• Besparing
inkoopanalyse
• % overhead
(en aantal fte
gereduceerd)

• Ratio’s bank
behaald
• Versterken
control
• 12,2 % overhead
(in 2017), lager
dan VVT
gemiddelde
(12,8%)

.

In:
• Zvw: € 20,9 mln
waarvan wijkverpleging
€ 17,3 mln,
GRZ € 2,9 mln,
1e-lijns zorg
€ 0,5 mln
1e-lijns verblijf
€ 0,2 mln
• Wlz: € 37,7 mln
• Wmo: € 3,7 mln
Uit:
• Kosten
personeel:
€ 46,6 mln
• Kosten pnil:
€ 5 mln
• Hotelmatige
kosten
(voeding,
huren,
gebouwen):
€ 12 mln

• Producten in
de eerste lijn
zijn rendabel
gemaakt
• KDV
Tijd4Kids per
1-1-2019
overgedragen
aan Kanteel
• Gestopt met
product
‘omzorgen’;
PGB cliënten
ondergebracht
in de lijn.

EXPERTISE & KENNISDELING
“Als iets binnen mijn expertise ligt, pak ik het zelf op.
Als een collega me laat weten er een infuus niet in te
krijgen, ga ik er naartoe om het infuus te prikken. Niet
omdat ik denk dat ik dat als beste kan, maar omdat
ik mijn collega en de cliënt wil helpen. Zodra het niet
meer binnen mijn werkveld ligt, verwijs ik een cliënt
door naar andere experts binnen Vivent.

Willia van Alebeek,
verpleegkundige Vivent Thuiszorg

WAAROM?

VISIE

Vivent is expert
op het gebied
van zorg aan
jongeren
en ouderen
met psychogeriatrische
problematiek
(dementie), niet
aangeboren
hersenletsel,
revalidatie
en complexe
lichamelijke
aandoeningen

• Medewerkers
hebben of
ontwikkelen
de kennis voor
de zorg voor
de specifieke
doelgroep
• Participatie in
kennisnetwerken en
samenwerkingsverbanden
op onze
expertises
• Lerende
organisatie
• Volgen en
aansluiten bij
technologische
ontwikkelingen
in de markt

Onze expertises
• Dementie bij
jongeren en
ouderen
• Complexe
lichamelijke
aandoeningen
• Geriatrische
Revalidatiezorg
• Niet
Aangeboren
Hersenletsel
• VTT team

PADEN

• Opleidingsbeleid
• Deelname
aan lerende
netwerken
• Aandachtsvelders
binnen team

Het is fijn dat we op alle fronten personeel hebben
met kennis van zaken. We hebben elkaar nodig om
expert te kunnen zijn. Want als iedereen overal vanaf
weet, is niemand expert. En als het de expertise van
Vivent te buiten gaat, betrekken we andere organisaties
erbij.”

WIE & WAT

BORGEN

DRIJFVEER

• Alle medewerkers zijn
verantwoordelijk voor het
bijhouden van
hun kennis op
hun expertisegebied
• Doorvertalen
van nieuwe
ontwikkelingen
in de markt
naar
specifieke
uitwerking
binnen
expertises
Vivent

• Leermanagement
systeem
• Continu
monitoren
en testen van
ontwikkelingen
techniek in de
markt
• Audit intern

• Aandacht
• Eigenaarschap
• Werkplezier
• Gastvrijheid

• Leerhuis GRZ
en Hof van
Hintham
• Toekomstdenkers
technologie
(intramuraal
overleg)
• Invoering van
het kwaliteitskader V&VN
(extramuraal)
• Leerlingen: 37

• Coördinerend
verpleegkundigen en
gespecialiseerd
verpleegkundigen
• Zorginnovatieplatform (ZIP)
• Commisie infectiepreventie,
ABR, MIC,
BOPZ, medicatieveiligheid

MAATSCHAPPELIJKE ROL
“Het is fijn om met meerdere disciplines samen te
werken. Door kennis uit te wisselen, versterken we
elkaar en kunnen we cliënten en mantelzorgers
het beste helpen. We leren elkaar er ook goed door
kennen, waardoor de lijnen kort zijn. Het is fijn te weten
dat ik een wijkverpleegkundige maar hoef te bellen en
zij regelen het. En dat dat voor hen andersom ook het
geval is. Dat maakt het zoveel makkelijker voor cliënten.
En daar gaat het om!”

Corine van de Lagemaat,
mantelzorgconsulent bij Farent

WAAROM?

Vivent is een
zorgorganisatie
en heeft als
maatschappelijke rol alle
inwoners van
ons werkgebied
te helpen met
een zorgvraag
die past bij
onze dienstverlening.
En onze kennis
te delen,
samen te
werken met
andere relevante partijen en te
participeren in
ons
werkgebied.

VISIE

• Cliënten zo
lang als
mogelijk
thuis laten
wonen
• Als expert
onze kennis
delen om de
zorg te
verbeteren

PADEN

WIE & WAT

BORGEN

DRIJFVEER

• Samenwer
king
en ketenzorg
met stakeholders
• Samen
zorgen
voor goede
zorg met het
netwerk van
de cliënt
• Vrijwilligersacademie
• Vivent Langer
Thuis
• Sociale
inzetbaarheid

• Andere
zorgverleners
• Sociale
partners
• Mantelzorgers
• Vrijwilligers
• Zorgprofessionals
• Gemeenten

• Investeren in
het netwerk
• ANBI status

• Aandacht
• Eigenaarschap
• Werkplezier
• Gastvrijheid

• Aantal leden
Vivent Langer
Thuis: 12.457
• Samenwerking
Weener XL,
Cello en
Reclassering
• Participaties in
maatschappelijke
organisaties,
zoals
De Biechten en
Belevingstuin

