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Jaarplan Vivent 2022 en 2023: op weg naar één Vivent 
 

Dit is het jaarplan van Vivent voor het jaar 2022 en 2023. Het is geschreven op het moment dat we 

binnen de organisatie volop in gesprek waren over onze visie en meerjarenstrategie. In de visie en 

strategie  behouden we het goede van Vivent en we  scherpen aan om zo meer richting te geven. 

Hierdoor kunnen we, voor nu en in de komende jaren, beter keuzes maken en zo werken aan een 

duurzaam Vivent.  

Ambities 

We hebben een aantal ambities geformuleerd die we belangrijk vinden in de zorg voor onze cliënten, 

hun familie en vrienden, onze medewerkers en vrijwilligers. ‘Ken je mij’ staat hierbij centraal.  

Onze ambities komen voort uit de gesprekken die we in de organisatie voeren over onze visie en 

meerjarenstrategie. We willen één Vivent zijn, met elkaar verbonden. Dit doen we onder andere door 

de verhalen van Vivent te vertellen. In dit jaarplan zetten we een aantal eerste stappen op weg naar 

één gezamenlijk Vivent. We zien dat de ambities die we formuleren meer tijd kosten dan 1 jaar, 

daarom kiezen we ervoor het jaarplan voor de periode van 2 jaar in te zetten.  

Voelbaar Verbeteren 

We wilden in 2021 graag Voelbaar Verbeteren. We wilden dat er binnen de organisatie meer werd 

samengewerkt en vonden dat een aantal belangrijke zorgen en risico’s opgelost moesten zijn en 
medewerkers meer ondersteuning en aandacht ervaarden in hun werk.  

Op dit moment (eind 2021) merken we dat we voelbaar verbeterd zijn. De financiële positie van Vivent 

is verbeterd en de organisatie kijkt weer dezelfde kant op en er begint rust te komen. Het verzuim is in 

2021 lager geworden : het resultaat van aandacht voor hoe we met elkaar omgaan en een 

gezamenlijke aanpak. Ook hebben we in de ondersteuning van onze medewerkers een aantal forse 

stappen gezet en zijn de kwaliteitsteams ingericht om echt met elkaar te kunnen werken aan een 

continue verbetering van onze zorg. Ook voor het komende jaar blijft het streven dat we stappen die 

we zetten voelbaar zijn en tot verbetering leiden. Wel worden we, mede door Corona, erg 

geconfronteerd met druk op de roosters en in de bezetting van de zorg. Dit vraagt om een andere 

manier van organiseren dan we voorheen hebben gedaan.  

Viventdagen 

In 2022 gaan we voor het eerst Viventdagen organiseren. We vinden het belangrijk elkaar te 

ontmoeten, van elkaar te leren en samen aan de cultuur van Vivent te werken.  

Plek van dit jaarplan in de organisatie 

In ons jaarplan staan de belangrijkste opgaven, die zijn bepaald voor de héle organisatie: waar willen 

we naartoe ontwikkelen en wat is er nodig? We hebben één jaarplan voor de hele organisatie, zodat 

we allemaal toewerken naar dezelfde resultaten.  

De richting delen we samen, maar de divisies vragen om een verbijzondering. Dit jaarplan leidt 

daarom voor de intramurale divisies naar een vertaling in activiteitenplannen. Deze plannen volgen we 

in de kwaliteitsteams intramuraal en elke 4 maanden bespreken we ze in de intramurale divisie. Het 

jaarplan leidt ook naar een extramuraal divisieplan. Dit plan wordt elke 4 maanden opgevolgd in het 

extramurale divisieberaad.  

Ook in de wijkverpleging starten we vanaf september 2021 met de kwaliteitsteams (of kwaliteitscirkels) 

waarin we de ingezette ontwikkelingen en wensen op team- of clusterniveau volgen. De 

activiteitenplannen van de stafdiensten zijn op elkaar (en op de divisieplannen) afgestemd.  

 



 

       

 

 

 

Indeling van dit jaarplan 

Iedereen vindt het belangrijk dat hij of zij gezien wordt: ken je mij? Dit geldt zowel voor onze cliënten 

als voor onze medewerkers. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor de wensen en behoeften van 

onze cliënten, maar zeker ook voor die van onze medewerkers. Vivent heeft door veel aandacht te 

hebben voor persoonsgerichte zorg, deze beweging al enkele jaren geleden in gang gezet. ‘Ken je mij’ 
is als rode draad ook terug te zien in dit jaarplan. Het is daarom opgedeeld in 4 thema’s:  

• Ken je mij als cliënt en verwant?  

• Ken je mij als medewerker?  

• Ken je mij als expert / netwerkpartner?  

• Bedrijfsvoering / innovatie 

Elk thema bestaat uit 1 of meer onderwerpen die voor het jaar 2022 (en verder) op de agenda staan. 

Elke 4 maanden bespreekt het MT samen hoe de voortgang over de genoemde thema’s is en waar 
we op moeten bijsturen. Dit doen ze op basis van de tertiaalgesprekken, waarin de voortgang het 

jaarplan een onderwerp is. Gedurende het jaar sturen we bij.  

  



 

       

 

 

 

Ken je mij als cliënt en verwant? 
 

Ambitie: In de benadering van de cliënt staat de kwaliteit van bestaan centraal in de vorm van  

betekenisvolle relaties, eigen regie en zinvolle daginvulling. 

Als organisatie zetten we de wensen en behoeften van onze cliënten altijd centraal .  

Dit vraagt om een andere (of soms bewustere) manier van kijken, handelen en reflecteren; zelf, 

samen als team maar ook vooral met de cliënt en zijn naaste. Komend jaar maken we hier een start. 

We realiseren ons ook dat we op onderdelen onze ‘basis’ nog op orde moeten maken en dat ook dit 
aandacht vraagt. Dat kan soms op gespannen voet staan met elkaar. 

 

Onderwerp 1 Samen één visie 
Doel: Visie op “ken je mij als cliënt” is bekend bij collega’s en we zien 

medewerkers daarnaar handelen.  

Acties (wat is nodig): • Het organiseren van een aantal gezamenlijke ‘Viventdagen’ waarin 
we van elkaar leren, elkaar ontmoeten en onze visie (ken je mij) 
uitdragen naar alle medewerkers. 

• Het aanpassen van onze uitingen/voorlichtingsmateriaal en 
werkwijzen op onze visie  

• Een “narratieve of verhalende” manier van clientenraadplegingen / 
ophalen van ervaringen van cliënten.  

Verantwoordelijke: MT en managers, uitvoering door staf (Communicatie, Opleidingen, 
Kwaliteit)  

Resultaat:  Uit medewerkerstevredenheidsonderzoek en 
cliënttevredenheidsonderzoek moet blijken of we voldoende handelen 
naar onze visie    

Start/Gereed: T1/T2 2022 organisatie kennis en cultuurdagen waarin de visie een 
belangrijke plek krijgt.  
Andere onderwerpen :continu proces  

Beslag op financiële 
middelen: 

Kennis en cultuurdagen / opleidingsbegroting 
Aanpassen communicatiemiddelen en wijze van cliëntraadplegingen  

 

Onderwerp 2 Zorgbasis op orde (vanuit onze visie op zorg)  
Doel: Verbeteren cliëntveiligheid en continuïteit van zorg (dezelfde gezichten) 

Acties (wat is nodig): • Elke locatie / team werkt met haar eigen verbeterplan of  
kwaliteitscirkel, waarbij de belangrijkste verbeteringen gevolgd 
worden (manager Z&B) 

• Uitvoeren en opvolgen RIE (Arbo) 

• Multidisciplinair samenwerken verbeteren (manager Z&B)   

• Strategische personeelsplanning is bekend en het daaruit volgende 
opleidings- en ontwikkelplan ook (manager HR) 

• Onderhoudsplannen maken en uitvoeren (manager Facilitair) 

• De visie op eten en drinken is overal geïmplementeerd (managers 
Z&B) 

Verantwoordelijke: Managers zorg en behandeling voor eigen teams 

Betrokkenen:  CVP, zorgteam, medewerker Kwaliteit, in 2e termijn mogelijk Opleidingen, 
hoofdbehandelaar  

Resultaat:  • Verlaging incidenten op cliëntveiligheid 

• Veiligere werkomgeving voor medewerkers  

• Zorgcontinuïteit voor cliënten  

• Afspraken staan in de kwaliteitsplannen / kwaliteitscirkels en kunnen 
per team verschillend zijn  

• Vivent-breed worden een aantal randvoorwaarden ingericht (zie 
bedrijfsvoering) 



 

       

 

 

Beslag op financiële 
middelen: 

• Ruimte voor de werkzaamheden aandachtsvelders 

• Uren binnen norm zorgteam 

• Voldoende beschikbaarheid (formatie) behandelaren 

 

Onderwerp 3 Vrijwilligers    
Doel: Vivent heeft 700 vrijwilligers die zich bij ons inzetten. 

Zij zijn onmisbaar in onze ambitie om te willen zorgen voor een zinvolle 
daginvulling voor onze cliënten. We willen een betere verbinding tussen 
Vivent en haar vrijwilligers met als doel het verder verstevigen van de 
ambitie “Ken je mij” .  

Acties (wat is nodig): • Beter zicht krijgen in de wensen van vrijwilligers en cliënten, met als 
doel zorgen voor een zinvolle dag invulling voor onze cliënten. 

• Tevredenheidsonderzoek inzetten onder vrijwilligers  

• Inspraak organiseren voor de vrijwilligers  

• Een dag voor de Vivent Vrijwilligers organiseren over onze visie op 
zorg  

Verantwoordelijke: Vrijwilligers coördinatoren, MT en managers  

Resultaat:  Vrijwilligers die werken vanuit onze zorgvisie en zich gewaardeerd voelen 
(vrijwilligersonderzoek).  

Start/Gereed: Continu proces  

Beslag op financiële 
middelen: 

Vrijwilligersonderzoek  
Organisatie Vrijwilligers dag  

 

  

  



 

       

 

 

 

Ken je mij als medewerker? 
 

Ambitie: Samen zorgen we voor werkplezier. Het bieden van ontwikkelperspectief en het bestendigen 

van onze expertises vinden we belangrijk. We geven elkaar aandacht, vertrouwen en waardering.  

Iedereen heeft invloed op zijn of haar werk en we bieden ruimte voor reflectie en rust. 

De belangrijkste doelstelling van deze ambitie is het sterk verbeteren van de continuïteit van 
personeel (voor cliënt en dus ook voor medewerker).  
 
 

Onderwerp 3 Mét aandacht  
Doel: Zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen en zich primair 

kunnen richten op de cliëntenzorg.  

Acties (wat is nodig): • Het voeren van jaargesprekken (continueren) en bijsturen op wensen  

• Het inzetten van capaciteitsmanagement voor rust en ruimte in de 
roosters en planningen 

• Primaire focus van managers is aandacht voor de medewerkers  

• Kort cyclisch MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek)  
Verantwoordelijke: MT (evt. inrichtingskeuzen) 

Betrokkenen:  Alle managers en divisiedirecteuren voor het stellen van de vragen en 
inventariseren (en oplossen) van de knelpunten. 

Resultaat:  • De medewerkers voelen ruimte om hun werk te kunnen doen en de 
managers kunnen voldoende aandacht geven aan hun medewerkers  

• Uiteindelijk leidt dit tot minder verzuim, minder verloop, meer 
zorgcontinuïteit en minder ad-hoc verstoringen 

• Toetsen via MTO  

• Minder registratiedruk  

Start/Gereed: Inventarisatie en prioritering: 2021  
Oplossen belangrijkste knelpunten 2022 (zie tevens: bedrijfsvoering) 

Beslag op financiële 
middelen: 

Binnen bestaande exploitatie 

 

Onderwerp 4 Verbeteren zorg continuïteit door capaciteitsmanagement   
Doel: Verbeteren zorgcontinuïteit:  

• Meer rust en ruimte in de roosters 

• Meer vaste gezichten voor cliënten 

• Betere ‘match’ tussen vraag en aanbod  
Acties (wat is nodig): • Meer regie en verbinding op het samenbrengen van vraag en aanbod 

• Andere organisatie flexinzet Vivent  
Verantwoordelijke: Capaciteitsmanager / HR  

Betrokkenen:  Wijkverpleegkundigen, managers zorg en behandeling, planners 

Resultaat:  Meer rust en ruimte in de roosters 
Meer vaste gezichten voor cliënten 
Betere match tussen vraag en aanbod  
We willen graag 50 tot 100 meer medewerkers in de zorg, vast in dienst 

Start/Gereed: Start gemaakt in 2021 n.a.v. inventarisatie P5com 

 

  



 

       

 

 

 

 

Onderwerp 5 Duurzame inzetbaarheid  
Doel: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers   

Acties (wat is nodig): • Start gemaakt met inzet Falke en Verbaan in 2021, blijven werken 
volgens onze visie op verzuim (ken je medewerker) (3-jaren-plan) 

• Uitvoeren RIE’s en opvolgen verbeteringen  
• Project fysieke belasting verder afmaken en verspreiden  

Verantwoordelijke: HR en alle managers  

Resultaat:  • Minder verzuim 

• Meer tevredenheid bij personeel   

• Gezondheidsbeleid (vanuit preventie inspireren en stimuleren)  
Start/Gereed: Start gemaakt in 2021, verder uitvoeren plannen 

 

Onderwerp 6 Teamontwikkeling en verdere professionalisering 

Doel: Elk team kent zijn ontwikkelfase en -punten en heeft door middel van een 
methodisch instrument inzicht in de ontwikkeldoelen van teams 

Acties (wat is nodig): • Verpleegkundig leiderschap ontwikkelen (coördinerend 

verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen).  

• Starten met visie en inhoudelijk document en daarna door middel van 

opleiden en begeleiden, invoeren  

• Teamreflectie aan de hand van kwaliteitsplannen en met 

gebruikmaking van MTO en CTO en een eerste versie van 

team(ontwikkel)plan maken 

• Strategisch ontwikkel en opleidingsplan vastgesteld en uitvoeren 

Verantwoordelijke: Managers  

Betrokkenen:  Afdeling Opleiding, coördinerend verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen 

Resultaat:  Het is duidelijk in welke fase van ontwikkeling teams zich bevinden en 
welke ondersteuning er nodig is om teams zich verder te laten 
ontwikkelen 

Start/Gereed: 2022 hier pas mee starten, als er rust is in de teams om dit te kunnen 
starten 

Beslag op financiële 
middelen:  

Tijdinvestering teamreflecties en ondersteuning van de teamreflecties 
door een (nader te bepalen) methode/instrument.  

 

  



 

       

 

 

 

Ken je mij als expert / netwerkpartner? 
 

Ambitie: We gaan samenwerkingsrelaties aan vanuit het belang van de cliënt. We nemen een regierol 

in de regio vanuit een expertrol op NAH+, palliatieve zorg, wondzorg en jonge mensen met dementie 

(JMD) en blijven een netwerkpartner van betekenis op alle andere zorggebieden.  

Vivent neemt vanuit haar geschiedenis als ‘systeemspeler’ een leidende rol in de regio en speelt een 

aanjagende rol in de transitie van de wijkverpleging.  

 

Onderwerp 7 Expertises versterken  
Doel: Zorgen dat we onze expertrol waar kunnen (blijven/gaan) maken op NAH, 

JMD, palliatieve zorg en wondzorg 

Acties (wat is nodig): • Analyse wat je nodig hebt om expert te kunnen zijn 

• Strategisch ontwikkelplan voor medewerkers 

• Netwerk bevragen op wat nodig is – in de keten 

• Cliënten bevragen op wat nodig is – in de keten 

• Met je interne ‘boegbeelden’ een ontwikkelplan maken op basis van 
bovenstaande (wat hebben we te bieden, wat ambiëren we?) 

• Verbinden met kenniscentra / UKON 

• Hoe financieren we? 

• Marketing en communicatieplan (hoe profileren we onszelf) 

Verantwoordelijke: Per expertise een projectgroep inrichten met de belangrijkste interne 
kennisdragers uit de zorg (boegbeelden), Kwaliteit en Communicatie o.l.v. 
directeur 

Betrokkenen:  Per expertise een projectgroep inrichten met de belangrijkste interne 
kennisdragers uit de zorg (boegbeelden), Kwaliteit en Communicatie o.l.v. 
directeur 

Resultaat:  • Erkenning als expert in de regio 

• Arbeidsmarkt propositie (werving trekt aan bij deze doelgroepen) 

• Hogere tevredenheid door cliënt en naaste  

• Opleidingsplekken voor artsen en gz psycholoog gerealiseerd 

• Aangesloten zijn bij UKON  
Start/Gereed: 2022  

Beslag op financiële 
middelen: 

Binnen budget  

 

Onderwerp 8 Verkennen voordelen regionale samenwerking – n.a.v. regiovisie  
Doel: Toekomstbestendige ouderenzorg in de regio NO-Brabant 

Acties (wat is nodig): Verkennen op welke onderdelen we, op basis van de in de regio 
opgestelde visie voor 3-5 jaar, gezamenlijk op kunnen trekken in de regio 
(bijv. Lefgozers, expertise ontwikkeling). De thema’s in de regiovisie gaan 
over het gezamenlijk optrekken in organisatie overstijgende onderwerpen, 
te weten: burgers en cliënt, maatschappelijk debat, preventie, goed 
werkgeverschap, technologie, duurzaamheid en regionaal zorgaanbod. 

Verantwoordelijke: Raad van Bestuur/MT 

Betrokkenen:  Afhankelijk van te kiezen thema’s  
Resultaat:  NNB 

Start/Gereed: 2022 

 
 

 



 

       

 

 

 

Bedrijfsvoering / innovatie 
 

Om aan bovenstaande ambities te kunnen voldoen is het nodig om een ondersteunende organisatie 

te hebben die op orde is en ondersteunend werkt.  

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan het verbeteren van de ondersteuning, maar op verschillende 

onderwerpen hebben we perspectief te bieden of stappen te zetten. We continueren de volgende 

onderwerpen in 2022 en maken deze onderdeel van een risicoanalyse die we continu aanpassen.  

Het uitgangspunt is financieel gezond blijven: werken binnen het financieel kader en tenminste een 
rendement van 1½ % in 2022.  
  
Bedrijfsvoering  

Onderwerp 9 Duurzame bedrijfsvoering / Vivent toekomstbestendig 
Doel: Zorgen dat Viventtoekomstbestendig blijft en het bieden van perspectief 

(in de tijd) op risico’s  
Acties (wat is nodig): • Verder in kaart brengen kansen en bedreigingen 

• Verzamelen / in kaart brengen ervaren ‘ballast’ bij medewerkers / 
managers  

Verantwoordelijke: MT 
Bestuurssecretaris en manager FC&I voor bovenstaande acties.  

Betrokkenen:  MT (voor de keuzes) 
Uitvoering afhankelijk van onderwerp 

Resultaat:  • Financieel gezond zijn 

• Compliant zijn / voldoen aan wet en regelgeving  

• Uitwerking van de visie / oplossen grootste risico’s (reeds gestart, 
afmaken), te weten:  

o De ICT-strategie 100% leidend maken (in 2021 ontwikkeld) 
o Capaciteitsmanagement invoeren (zie ‘ken je mij’ 

medewerker) 
o VOS invoeren (voorbereidingen gestart 2020 en 2021) 
o Vastgoedstrategie herijken met als doel mogelijk maken van 

een begin van de uitvoering  
o Inkoopfunctie en contractmanagement versterken 
o Afronden van project Voordeur, VOS, RAC, Zorgdomein, 

AVG/informatiebeveiliging (gestart in 2021) 
o Goede informatievoorziening: afronden implementatie sociaal 

intranet en nieuwe bibliotheek (gestart in 2021)  
o Uitvoering geven aan strategisch opleidingsplan (SOOP) -  

visie ontwikkeld in 2021  
o Managementinformatie herzien en gaan (bij)sturen op 

tertialen 
o Voorbereiding op nieuwe bekostiging wijkverpleging 
o Lange termijn onderhoud en investeringsplan gereed.  

Start/Gereed: Zie afzonderlijke projectplanningen   

Beslag op financiële 
middelen: 

Zie afzonderlijke projectplanningen  

  


