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MIJLPALEN 2019

1 januari 2019

januari 2019

maart 2019

januari 2019

Vivent Insite live

Vivent Feest

NOV keurmerk

Start project toekomstbestendige
thuiszorg

Vivent maakt gebruik van het 
softwaresysteem AFAS om alle 
administratieve processen in de 
organisatie beter te structureren en 
toegankelijker te maken.

Alle medewerkers en vrijwilligers komen 
voor de laatste keer bij elkaar in het 
inmiddels gesloten hoofdkantoor aan 
Rijnstraat 10 voor een Vivent Feest als 
dank voor ieders inzet het afgelopen jaar.

Vivent ontvangt als eerste organisatie 
in ‘s-Hertogenbosch het landelijke 
NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet: GOED 
GEREGELD! en bewijst daarmee te 
voldoen aan de kwaliteitscriteria voor 
vrijwilligers.

Met dit project realiseren we een 
efficiëntere en effectievere organisatie 
van Vivent Thuiszorg, betere zorg voor 
onze cliënten en meer werkplezier voor de 
medewerkers.

april 2019
Start Waardigheid & Trots
bij woonzorgcentra

Vivent neemt deel aan het programma 
Waardigheid en Trots om een 
kwaliteitsverbetering door te voeren voor 
alle intramurale locaties.
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augustus 2019

juli 2019

Burgemeester Mikkers loopt mee met 
gespecialiseerd verpleegkundigen

Peter Hoppener nieuwe bestuurder

Peter Hoppener wordt op interimbasis 
de nieuwe bestuurder van Vivent en 
neemt daarbij het stokje over van Carla 
Lasonder.

Mikkers: “Ik vind het een cadeautje dat 
ik vandaag mee mocht. Ik realiseer me 
hierdoor weer eens extra hoe complex de 
zorg kan zijn.”

mei 2019

mei 2019

mei 2019

Nominatie Zinnige Zorg award

Symposium wondzorg

Project langdurige zorg thuis

Genomineerd
voor de

VBHC Dragon’s
Endorsement

award

De zelfredzaamheidskoffer van Vivent 
Langer thuis is genomineerd voor de 
Zinnige Zorg Award van VGZ. De award 
gaat jaarlijks naar een verbeterinitiatief 
dat bijdraagt aan betere zorg voor de 
patiënt.

Het team wondverpleegkundigen van 
Vivent organiseert een symposium 
wondzorg over de behandeling van 
complexe wonden bij cliënten.

Steeds meer mensen die gebruik maken 
van thuiszorg hebben behoefte aan 
blokzorg: langere, minder complexe 
zorgmomenten. Vivent biedt dit aan in 
samenwerking met Home Instead en IVT.
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november 2019

september 2019

oktober 2019

november 2019

Bekendmaking nieuwe naam
Litserborg: Donkenhof

Nieuwe teamindeling
Thuiszorg

Eerste lefgozer aangenomen

Symposium samen op zoek naar 
best passende zorg

Vivent neemt deel aan het programma 
Lefgozers, waarbij we zij-instromers 
in de zorg voorzien van een opleiding, 
begeleiding en baangarantie met een 
passend salaris.

Op 27 november organiseert Vivent 
samen met Home Instead, VGZ, Pantein 
en ZZG Zorggroep een symposium over 
wetgeving en passende zorg.

In het kader van het project toekomstbestendige 
Thuiszorg worden de wijkteams van Vivent 
samengevoegd van 37 naar 26 teams. Daarmee 
verlaagt Vivent de werkdruk en verbetert de 
planning en routes, zodat er meer tijd is voor de 
zorg voor de cliënt.

Op 17 september onthult wethouder Peter 
Raaijmakers de nieuwe naam Vivent 
Donkenhof voor de kleinschalige woningen 
van Vivent in Den Dungen. Vivent schreef 
daarvoor een prijsvraag uit waarop meer 
dan 100 inzendingen volgden.

december 2019

Succesvolle afronding
verbeterplan IGJ

Na een verbetertraject met de nadruk 
op methodisch werken en meer zorg 
met aandacht voor de cliënt in onze 
woonzorgcentra constateerde de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat 
Vivent op alle beoordeelde normen goed 
scoorde.

september 2019
Mantelzorgcampagne

Mantelzorgers vinden het vaak 
vanzelfsprekend wat ze doen, maar 
dat is het niet! Mensen kunnen hun 
mantelzorgers opgeven bij Vivent zodat zij 
extra aandacht krijgen op de Dag van de 
Mantelzorger.
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“VAN ZEGGEN NAAR DOEN”

Forse ambitie
“Het jaar 2019 is een heel bewogen en belangrijk jaar geweest voor Vivent. We moesten 
het vertrouwen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de kwaliteit van onze 
intramurale zorg terugwinnen. De extramurale divisie moest fundamenteel veranderd 
worden om het financieel rendement te verbeteren. Bij de ondersteunende diensten lag 
er een forse ambitie bij ICT en P,O&O. 
Tot slot stonden we voor een heel belangrijke besturings- en cultuuromslag. De 
zelfsturing had niet gebracht wat we wilden en we wilden de focus weer leggen op 
de eigen professionaliteit van medewerkers en hun eigenaarschap op dat gebied 
aanspreken. Dit alles met vier wisselingen in het Management Team (MT), waaronder 
een nieuwe bestuurder. 

Focus
Vivent heeft deze uitdagingen voortreffelijk opgepakt. Door een goed en gedreven MT 
werd er snelheid gemaakt met het scherp krijgen van de visie en de prioriteiten. Goede 
keuzes en focus om zo de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, het werkgeverschap 
beter vorm te geven en financieel gezond te worden. Ons motto werd “van zeggen naar 
doen”. Deze beweging hebben we in 2019 ingezet, maar we zijn er nog niet. 

Resultaten
Hoe is het gegaan met de ambities en uitdagingen die net genoemd werden? Intramuraal, mede door bezoeken 
van de IGJ, hebben we de (sturing op) kwaliteit en veiligheid op een veel hoger niveau gekregen. We hebben 2019 
dan ook afgesloten met een heel positieve terugkoppeling van de IGJ op de weg die we hebben ingezet. Kernpunten 
vormden het verder versterken van het methodisch werken in onze hele organisatie en het verduidelijken van taken en 
verantwoordelijkheden. 
Bij de divisie Extramuraal hebben we het project Toekomstbestendige Thuiszorg uitgerold: een andere team- en 
wijkindeling, efficiëntere routes en een heldere organisatie van onze thuiszorg, inclusief de teamrollen. Dit is een prachtig 
resultaat. De financiële effecten moeten nu wel zichtbaar worden. 
Bij de ondersteunende diensten was bij Finance & Control, bij de Facilitaire dienst en Communicatie de basis al op orde. Bij 
P,O&O en bij ICT was er erg veel te doen en daar is een ambitieuze start mee gemaakt. In 2020 gaan we daar de vruchten 
van plukken. 

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. 

Uitdaging
De krapte op de arbeidsmarkt blijft voor Vivent een grote uitdaging. Continu kijken we hoe we onze zorgprofessionals 
zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Eind 2019 hebben we onze HR strategie opnieuw tegen het licht gehouden en 
komend jaar zullen we de nodige wijzigingen doorvoeren. 

Het beste uit de dag
Mijn werk als bestuurder was extra prettig, omdat we bij Vivent een Ondernemingsraad hebben die kritisch maar zeer 
constructief is. Er is bovendien een jonge en enthousiaste VVAR die veel werk verzet heeft in de hele organisatie, maar met 
name in de thuiszorg. Ook de Centrale Cliëntenraad heeft een significante bijdrage geleverd aan de besluitvorming in 2019. 
Mijn allergrootste dank gaat natuurlijk uit naar de meer dan 1.400 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers die iedere dag de 
zorg voor onze cliënten leveren! In 2020 vervolgen we de ingezette koers met de mooie kernwaarden aandacht, werkplezier 
en eigenaarschap. Bij het schrijven van dit voorwoord zitten we middenin de Coronacrisis. We zien dat de basis die we in 
2019 hebben gelegd voor een goede organisatie juist in deze moeilijke periode zijn vruchten afwerpt. Samen zorgen we 
met aandacht voor elkaar én onze cliënten, om zo deze crisis goed door te komen. We halen samen elke keer het beste uit 
de dag, want Vivent Zorgt!
 
Peter Hoppener 
Raad van Bestuur Vivent
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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 maken de volgende kernwaarden onderdeel uit van het DNA van onze medewerkers:

WERKGEBIED

Vivent is werkzaam in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Boxtel, 
Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren en Heusden.

Aandacht Werkplezier Eigenaarschap
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KERNGETALLEN

Aantal cliënten in instelling op basis van zzp (einde jaar)  420 
Aantal cliënten in instelling op basis van grz (einde jaar)  39 
Aantal extramurale cliënten (einde jaar)    2.398 
Aantal dagen zorg met verblijf     147.638 
Aantal dagdelen dagbesteding     59.960 

FINANCIEEL

Winst en verlies 2019 2018
Totaal opbrengsten  € 69.761.052 € 67.250.308

Totaal kosten  € -66.309.696 € -63.625.001
Totaal afschrijvingen € -2.922.639 € -356.146

Totale financieringskosten  
(inclusief financial lease)

€ -1.572.406 € -1.758.605

Resultaat deelnemingen (Welkom 
Kraamzorg)

€ 109.741 € 20.898

Netto resultaat geconsolideerd  € -933.948 € 1.534.454
 
NB. In 2018 zijn meerdere gebouwen met boekwinst verkocht.

CLIËNTTEVREDENHEID

Clienttevredenheid intramuraal in 2019:  gemiddeld 8,3 en 84% van de respondenten beveelt Vivent aan. 

Clienttevredenheid thuiszorg: 9,2 gemiddeld en 100% beveelt Vivent aan.

Resultaten landelijke ‘PREM’-vragenlijst onder cliënten die in 2019 zorg kregen van Vivent Thuiszorg.
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8,0
Is de score voor zorg die

past bij de manier van leven

8,5
Is de score voor het

meenemen van wensen

8,1
Is de score voor het beter
kunnen omgaan met de

ziekte of aandoening

97%
Zou de zorgaanbieder

aanbevelen bij anderen

-100 +100

0

NPS

+15,5
Is de Netto Promotor Score

De scores zijn gebaseerd op een schaal van 1 tot 10. Het onderzoek is uitgevoerd door Mediquest.
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CLIËNTEN EN MANTELZORGERS

“De ziekte dementie accepteren blijft lastig. Op de Dagbehandeling kon ik zijn wie ik ben geworden door mijn 
ziekte. Dan durfde ik toe te geven dat ik iets vergeten was of dat ik iets dubbel vertelde. Kiezen, overzicht en regie 
samen wordt moeilijker voor mij. Dat overzicht is er niet meer, maar ik wil nog wel meebepalen.”

Wies Sluijter, 
bewoonster van Vivent Mariaoord

“Het was mooi om te zien dat er echt een band ontstond tussen de medewerkers van Vivent, mijn moeder en ons 
als mantelzorgers. We kunnen lezen en schrijven met elkaar. Het idee dat ze erbij hoort, geeft ons als familie een 
fijn gevoel.”

Mari van Grinsven, 
mantelzorger bij Vivent Donkenhof

WIES SLUIJTER

MARI VAN GRINSVEN
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CLIËNTEN EN MANTELZORGERS

WAAROM? VISIE PADEN WIE & WAT DRIJFVEERBORGEN

• Maatschap-
   pelijke taak
• Bestaansrecht

• Toekomstbesten-
dige thuiszorg

• Integraal verbe-
terplan kwaliteit 
zorg en welzijn in-
tramurale locaties

• Beleidsvisie Wet 
Zorg en Dwang

• Beste uit de dag 
halen

• Hogere cliëntte-
vredenheid

Intramuraal
• Versterken van 

de kwaliteit en 
veiligheid op 
de intramurale 
locaties

• Verbeterplan 
per locatie, 
gemonitord 
door een lokaal 
multidisciplinair 
kwaliteitsteam

• Verder ontwik-
kelen zorg met 
aandacht (Be-
levingsgerichte 
benadering)

• Methodisch 
werken

Extramuraal
• Inzet P5Com 

en doorvoeren 
uitgangspunten 
programma 
Toekomst-
bestendige 
Thuiszorg 

• Samenvoeging 
extramurale 
teams voor  
efficiëntere rou-
tes en minder 
kwetsbaarheid 
(van 37 naar 26 
wijkteams)

• Op elk moment 
in het ziek-
teproces de 
juiste zorg en 
behandeling 
(expertises)

• Kwaliteits-
teams intra-
muraal 

• Wijkberaden, 
waarbij de 
manager 
maandelijks 
overleg heeft 
met de wijk-
verpleegkun-
dige

• Nieuwe 
werkwijze 
extramurale 
teamoverleg-
gen

• Training extra-
murale teams 
over nieuwe 
visie en rollen

• Cliënten intra-
muraal: 420 
(einde jaar)

• Extramuraal: 
2398 (einde 
jaar)

• Dagbesteding: 
59.960 dagde-
len

• Revalidatie: 39 
(einde jaar)

• Aantal dagen 
zorg met ver-
blijf: 147.638

• Clienttevreden-
heid intramuraal 
in 2019:  gemid-
deld 8,3 (103 
waarderingen) 
en 84% van de 
respondenten 
beveelt Vivent 
aan

• Clienttevreden-
heid thuiszorg: 
9,2 gemiddeld 
(146 waarderin-
gen) en 100% 
beveelt Vivent 
aan

• Eind mei heeft 
externe auditor 
DNV de ISO cer-
tificering weer 
gecontinueerd.

• In 2019 zijn er 
36 klachten 
binnengekomen 
(22 intramuraal 
14 extramuraal) 
waarvan 1 for-
meel

• Aandacht, 
• Eigenaarschap
• Werkplezier

• Programma 
Goede zorg:
- Zorg met 

aandacht 
- Beter ge-

stroomlijn-
de zorg-
processen 

- Blijvende 
verbete-
ring van 
kwaliteit 

- Organi-
satie van 
de juiste 
zorg op de 
juiste plek 

• Deelname 
programma 
Waardigheid 
en Trots op 
locatie voor 
alle intramu-
rale locaties 
(2 jaar) 

• Uitbreiding 
cliënttevre-
denheids-
onderzoek 
(PREM en 
NPS) 

• Client-
evaluatie

• Meenemen 
van de feed-
back

• Audit extern
• Inspectie-

rapport
• Kwaliteits-

kader Wlz

• In mei, septem-
ber en decem-
ber heeft de 
Inspectie Ge-
zondheidszorg 
en Jeugd een 
onaangekon-
digd bezoek 
aan Vivent De 
Hooghe Clock 
gebracht om 
de verbete-
raanpak van 
Vivent te toet-
sen. Eind 2019 
constateerde 
de IGJ dat 
Vivent op alle 
beoordeelde 
normen goed 
scoorde
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Miriam: “Het is mooi als cliënten hun privéleven met mij willen delen. Dankzij dat vertrouwen kan ik veel meer 
voor ze betekenen.”  Ghis: “Zo zag ik een cliënt veranderen van een sombere zorgmijder in iemand die zorg toeliet 
en weer blij werd. Prachtig toch, als dat samen lukt?”

“Mijn werkdagen hangen van de mooie momenten aan elkaar. Als een bewoner vraagt of ze langer in bed mag 
blijven liggen en me een grote glimlach geeft als ik aangeef dat dit kan, ben ik al blij. Als ik een aai over mijn bol 
of arm krijg, weet ik dat ik het verschil heb gemaakt voor die bewoner. Iets heel kleins kan soms ineens heel groot 
zijn.”

“Het is niet moeilijk om vrijwilliger te zijn. Ik leerde hier dat iets kleins heel betekenisvol kan zijn. Ik voorzie vooral in 
de behoefte aan een beetje extra aandacht. Cliënten beseffen al snel dat ik daar de tijd voor heb. Hoe mooi is het 
dat je zo iets voor een ander kunt betekenen!” 

Miriam van der Burgt, 
casemanager

Ghis Boot, 
casemanager

Monique van den Bersselaar, 
woonzorgbegeleider

Lisanne van der Ven, 
voormalig stagiair en nu vrijwilliger

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

MIRIAM VAN DER BURGT EN GHIS BOOT

MONIQUE VAN DEN BERSSELAAR

LISANNE VAN DER VEN
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

WAAROM? VISIE PADEN WIE & WAT DRIJFVEERBORGEN

• Grote uit-
stroom

• Hoog ziekte-
verzuim

• Arbeids-
marktkrapte: 
boeien en 
behouden 
medewerkers 
cruciaal!

• Totaal aantal 
medewerkers: 
841 FTE

• Instroom mede-
werkers:  74,29 
FTE

• Uitstroom 
medewerkers: 
126,57 FTE

• Vrijwilligers: 
790 (instroom: 
56, uitstroom: 
29)

• Einde zelfstu-
ring: mede-
werkers weer 
eigenaar-
schap over 
hun eigen 
professie

• “Van zeggen 
naar doen”: 
daadkracht 
en duidelijke-
re verwachtin-
gen

• Beste uit de 
dag halen

• Hogere me-
dewerkerte-
vredenheid

• Leider-
schapsvisie

Medewerkerte-
vredenheid 
gemiddeld cijfer 
begin 2019: 6,74 
(branchegemid-
delde is 7,28)

• Meer duide-
lijkheid over 
rol zorgpro-
fessionals en 
wederzijdse 
verwachtingen

• Regie over het 
eigen werk 
terug

• Ontzorgen 
zorgmede-
werkers door 
weghalen or-
ganisatorische 
“ballast”

• Staf  nadrukke-
lijkere service-
functie naar 
de zorgteams

• Staf  eigenaar-
schap over de 
eigen profes-
sie

• Methodisch 
werken

• Vitaliteit

• Verzuim: 8,74% 
(hoger dan het 
branchegemid-
delde.)

• Ziekmeldings-
frequentie: 0,68 
(ruim onder het 
branchegemid-
delde van 1,0).

• Aanpassing 
functiehuis 
voor Vivent 
Contactper-
soon (VCP-er) 

• Aangepast be-
leid werktijden 

• Bijgestelde re-
geling studie-
faciliteiten

• Centrale 
roosteraars 
intramuraal en 
extramuraal

• Inzet pilot func-
tiedifferentiatie 
Vivent Hof  van 
Hintham 

• Besluitvorming 
over voor-
keursscenario 
sociaal intranet 

• Totale perso-
neelskosten: 
53.442.306

• Waarvan 
personeel niet 
in loondienst: 
8.307.622

• Aandacht, 
• Eigenaarschap
• Werkplezier

• Aanstellen ma-
nager ICT, ma-
nager P,O&O 
a.i. en een 
transitiemana-
ger thuiszorg

• Deelname aan 
het convenant 
arbeidsmarkt-
middelen in de 
regio

• Aansluiten bij 
de aanpak in 
de regio om 
zij-instromers 
te enthousias-
meren voor de 
zorg (Lefgo-
zers) 

• Inzet Wlz-kwa-
liteitsgelden 
voor functie-
differentiatie 
in intramurale 
zorg 

• OR na verkie-
zingen weer 
compleet (15 
personen)

• VVAR
• Concretere 

stuurinformatie
• Deskundig-

heidsbevorde-
ring en leren 
door continue 
verbetering.

• Voorbereiding 
nieuwe struc-
tuur P&O
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WAAROM? VISIE PADEN WIE & WAT DRIJFVEERBORGEN

• Aandacht, 
• Eigenaarschap
• Werkplezier

Vivent moet 
een financieel 
gezonde 
organisatie zijn  

• We willen 
geen 
producten 
hebben die 
verlieslatend 
zijn. 

• Producten die 
verlieslatend 
zijn moeten 
binnen 3 jaar 
rendabel zijn

.

• Besluitvor-
ming rondom 
Product Markt 
Combinatie 
(PMC)

• Inzage in 
kostprijzen

• Voldoen aan 
de ratio’s van 
de bank

• 1,5 % rende-
ment 

• Overdracht 
Kinderdagver-
blijf  Tijd4Kids 
aan Kanteel 
per 1 januari 
2019 

• Afbouwen in-
zet diëtetiek in 
de eerste lijn 
per 1 januari 
2019 

• Overdracht 
restaurant Lit-
serborg (Den 
Dungen) 

• Start van pro-
ject Toekomst-
bestendige 
Thuiszorg per 
1 januari 2019 

• Vaststelling 
strategisch 
Huisvestings-
plan 

• LEAN werken, 
vereenvoudi-
gen werkpro-
cessen

• ICT scan eind 
2019

• Kwartaalge-
sprekken en 
management-
informatie

• Eigen verant-
woordelijkheid 
voor uren, 
begrotingen 
organisatie/
administratie

• Nieuw backof-
fice systeem 
AFAS

FINANCIEEL
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“Samen met de patiënt en de medewerkers van Vivent, 
werk ik aan het realiseren van een door de patiënt 
gesteld doel. Ik doe dat hier in het ziekenhuis, zij doen 
dat thuis of in het verpleeghuis. Korte lijnen zijn daarbij 
belangrijk. Zo kon ik laatst per mail heel snel schakelen 
met een longverpleegkundige van Vivent. De patiënt 
heeft haar vrijheid en zelfstandigheid terug en heeft 
weer zin in het leven. Als ik zoiets hoor, word ik helemaal 
blij en gelukkig. Daar doen we het samen voor.”

WAAROM? VISIE PADEN WIE & WAT DRIJFVEERBORGEN

• Werkplezier
• Aandacht 
• Eigenaarschap 

• Onze me-
dewerkers 
hebben of  
ontwikkelen 
de kennis die 
nodig is om 
de zorg voor 
de specifieke 
doelgroep uit 
te voeren.

• We participe-
ren in kennis-
netwerken en 
samenwer-
kingsverban-
den op het 
gebied van 
onze experti-
ses

• Lerende orga-
nisatie

• Volgen en 
aansluiten bij 
technologi-
sche ontwik-
kelingen in de 
markt

• Goed oplei-
dingsbeleid

• Deelname 
aan lerende 
netwerken

• Aandachts-
velders 
binnen team 

• Vivent parti-
cipeert actief  
in diverse 
regionale net-
werken, zorg- 
inhoudelijke 
netwerken en 
netwerken 
voor behan-
delaars

• Alle mede-
werkers zijn 
verantwoor-
delijk voor het 
bijhouden van 
hun kennis op 
expertisege-
bied

• Het doorverta-
len van nieuwe 
ontwikkelingen 
in de markt 
naar specifie-
ke uitwerking 
binnen exper-
tises Vivent

• Leermanage-
ment Systeem

• Continu moni-
toren en testen 
van ontwikke-
lingen techniek 
in de markt

• Audit intern
• Commissie 

Infectiepreven-
tie/ABR, MIC, 
BOPZ, Medi-
catieveiligheid

Joke Spierings,
Longverpleegkundig consulent 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

EXPERTISE EN KENNISDELING

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

JOKE SPIERINGS



< TERUG NAAR BEGIN

“We willen de hele situatie van de cliënt in beeld 
brengen: zorgvraag, woonsituatie, veiligheid en 
samenwerking met andere disciplines, zoals de Wmo. 
De burgemeester staat middenin de maatschappij en 
heeft echt interesse getoond. Het was fijn om met de 
burgemeester ook over visie te kunnen praten.”

WAAROM? VISIE PADEN WIE & WAT DRIJFVEERBORGEN

• Werkplezier
• Aandacht 
• Eigenaarschap 

• Breder 
inzetten voor 
de verbete-
ring van de 
gezondheid 
en het welzijn 
van de inwo-
ners van ons 
werkgebied

• Samenwerken
• Expertise 

delen

• Cliënten 
ondersteunen 
om zo lang 
mogelijk thuis 
te kunnen 
wonen 

• De zorg ver-
beteren door 
als expert 
kennis te 
delen 

• Milieu ont-
lasten met 
energie, afval 
en vervoer 

• Samen-
werking en 
ketenzorg met 
stakeholders

• Samen met 
het netwerk 
van de cliënt 
zorgen voor 
goede zorg

• Sociale inzet-
baarheid

• Duurzaam-
heid

- terugdringen 
energiege-
bruik oudere 
panden 

- PV-panelen 
in Vivent 
Mariaoord 
waarmee 
een deel 
van de 
elektriciteits-
voorziening 
zelf  wordt 
opgewekt

- Duurzaam 
inkoopbeleid

• Vivent Langer 
Thuis

• Vrijwilligers-
academie

• Weener XL 
voor sociale 
inzetbaarheid

• Samenwer-
king Vivent, 
Zorggroep 
Elde en 
BrabantZorg 
voor thuiszorg 
in de nacht in 
de hele regio 
‘s-Hertogen-
bosch 

• Participatie 
met de ande-
re VVT orga-
nisaties in de 
regio en VGZ 
in projecten 
ter bevorde-
ring van de 
arbeidsmarkt

• Participatie 
bij regionaal 
wondzorg-

 symposium 
• Uitwisseling 

VVAR en JBZ 

• Investeren in 
het netwerk

• ANBI status

Corinne Kurpershoek,
Verpleegkundige in opleiding

tot specialist

MAATSCHAPPELIJKE ROL

CORINNE KURPERSHOEK
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