
 

 

 

Datum 

2 oktober 2019 

 

Organisatie 

Vivantes 

 

Afronding Kwaliteitstraject Waardigheid en trots 

W&t heeft Vivantes gefaciliteerd, gespiegeld en ruimte gegeven om persoonsgerichte zorg en 

methodisch werken in de organisatie verder te ontwikkelen.  

P 

Profiel 

Vivantes levert psychogeriatrische en somatische zorg aan ouderen. Vivantes beschikt daartoe over 

negen kleinschalige woonzorgcentra in Sittard-Geleen, Beek en Stein, waar zorg wordt verleend aan 

437 intramurale cliënten en extramurale cliënten. Dit doet Vivantes met bijna 800 medewerkers en 

circa 570 vrijwilligers. Typerend voor Vivantes is de sterke regionale binding. 

 

Doelstellingen 

Vivantes is ontstaan uit het samengaan van acht verzorgingshuizen en een nieuw gebouwd 

verpleeghuis. Bij de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg had Vivantes ondersteuning 

nodig. In 2016 bleek bij het maken van een kwaliteitsscan dat de kwaliteit van de zorg onvoldoende 

was. In 2017 is ondersteuning bij Waardigheid & trots aangevraagd. De aanpak van de coaches die 

sinds eind 2017 betrokken waren bij Vivantes had een focus op persoonsgericht en methodisch 

werken in de teams en het verstevigen van de organisatie. Eind 2018 is besloten het traject te 

verlengen en daarbij zijn de volgende doelen benoemd:  

1) Persoonsgerichte zorg ontwikkelen & verankeren op de negen locaties. 

2) Methodisch werken verdiepen voor de negen locaties en meer specifiek op drie locaties waar 

de meeste zorg met behandeling wordt gegeven. 

3) Kwaliteit van de basiszorg borgen binnen de systemen en processen. 

4) Voldoende tijd en aandacht voor de bewoners organiseren door de teams meer regie te geven 

op hun eigen planning en roosters. 

 

Resultaten 

Persoonsgerichte zorg:  

• Er is bottom-up een uniforme werkwijze persoonsgerichte zorg ontwikkeld: op alle locaties 

worden huisbezoeken gedaan kort voordat de cliënt bij Vivantes komt wonen; er is  een ‘warm 

welkom’ voor de nieuwe bewoner; er is continue een gesprek over de wensen en behoeftes van 

de bewoner en deze worden vastgelegd in het  zorgleefplan (ZLP). Medewerkers zijn gericht 

op het realiseren van deze wensen en behoeftes, in samenwerking met cliënt, naasten en 

vrijwilligers. Medewerkers weten bovendien wat ze kunnen doen als de wensen verschillen 

tussen cliënt en diens naasten.   

• Elke locatie heeft een veranderteam met tenminste een locatiemanager, 

kwaliteitsverpleegkundige en een dagbestedingscoach. Zij houden de aanpak 

persoonsgerichte zorg levend en ontwikkelen deze samen met collega’s.. Vivantes-breed is er 



 

 

een ‘team persoonsgerichte zorg’ om de locaties bij te staan en locatie-overstijgend leren te 

bevorderen. Dit team bestaat uit een locatiemanager, twee kwaliteitsverpleegkundigen, twee 

dagbestedingscoaches en een kwaliteitsmedewerker. 

• Bewoners zijn tevreden over de persoonlijke zorg die ze krijgen. NPS 10 (Eind 2018) en Score 

op Zorgkaart is 7,9. 

 

Methodisch werken 

• Er is een uniforme aanpak werken in het zorgleefplan. Er zijn ook duidelijke formats voor MIC-

meldingen, MIC-analyses en cliëntbesprekingen. Alle kwaliteitsverpleegkundigen kunnen 

zelfstandig MIC-analyses maken en in alle teams worden de MIC-meldingen besproken. Op 

alle locaties vindt jaarlijks een interne audit plaats. Er zijn trainingen-op-maat voor 

verpleegkundigen Ouderenzorg, EVV’ers en medewerkers op het gebied van methodisch 

werken met het ZLP.  

• De vijf kernlocaties zijn geschoold in methodisch werken en rapporteren en krijgen training-on-

the-job. Op andere locaties volgen de trainingen in de komende maanden. Het was een bewuste 

keuze om te starten met de locaties met de meeste bewoners met behandeling. 

• De zorgleefplannen zijn in de meeste teams structureel op orde: dat betekent dat er gewerkt 

wordt met de vier domeinen van het ZLP: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, 

participatie en woon- en leefomstandigheden dat PDA’s, risicosignalering, 

reanimatieverklaringen actueel zijn en dat gerapporteerd wordt op de PDA’s.  

 

Kwaliteit van basiszorg borgen binnen de systemen en processen 

• Tweemaandelijks vindt per locatie het kwaliteitsgesprek plaats. Aan de gesprekken nemen 

manager en kwaliteitsverpleegkundigen van de locatie deel, evenals de betrokken 

kwaliteitsmedewerker en de bestuurder. Deze gesprekken gaan over de huidige kwaliteit en 

wat er nodig is voor structurele verbeteringen.  

• Er is een set van actuele KPI’s voor bedrijfsvoering én kwaliteit beschikbaar. Deze worden in 

het kwaliteitsgesprek besproken; de locatiemanager gebruikt deze samen met de 

kwaliteitsverpleegkundigen om de kwaliteit van zorg en van het ZLP continue te monitoren en 

te verbeteren.  

• Sinds 2018 vindt jaarlijks op elke locatie een interne audit plaats door een externe auditor. De 

uitkomsten zijn input voor de kwaliteitsgesprekken en continue verbetering op de locatie. 

• De samenwerking tussen stafdiensten en het primaire proces is verbeterd, waardoor de staf 

meer gericht is op het faciliteren van goede kwaliteit van zorg binnen het primaire proces. Zo is 

de afdeling kwaliteit meer locatie- en themagericht gaan werken, is het bestelproces voor 

hulpmiddelen versneld en vereenvoudigd en wordt matching van nieuwe medewerkers met 

vacatures verbeterd. 

 

Voldoende tijd & aandacht voor de bewoners organiseren door de teams meer regie te geven op hun 

eigen planning en roosters 

• Op drie locaties zijn teams intensief begeleid bij het zelfstandig plannen en roosteren. Elk team 

heeft nu een basisdienstrooster en is gestart met een zogenaamde ‘jaarcyclus’, waarin zij het 

basisdienstrooster aanpassen. De teams verschillen nog in de zelfstandigheid met roosteren.  



 

 

• Op drie andere locaties is de begeleiding van de teams al wel gestart. Van de teams van de 

resterende drie locaties is wel een analyse gemaakt, maar zijn ze nog niet gestart. Dat is 

volgens planning: de begeleiding van de teams startte in maart en er is voor gekozen om in 

tranches van drie locaties te werken, om geleerde lessen toe te kunnen passen in volgende 

teams en om de stafdiensten (Planning, HR en Finance) mee te nemen in het proces.  

• De werkwijze van afdeling planning is aangescherpt. De samenwerking tussen planning, HR, 

Finance, DT en locatiemanagement groeit. 

 

De aanpak van al deze thema’s was gericht op samen leren en verbeteren. Ook dat heeft geleid tot 

resultaten: 

• Management, kwaliteitsverpleegkundigen en medewerkers grijpen minder snel naar de ‘Quick 

Fix’, maar kiezen ervoor om het probleem te definiëren en te onderzoeken om zo te komen tot 

duurzame oplossingen. 

 

 

Beleving van bewoners en medewerkers 

 

Medewerkers zijn nu actief bezig om wensen en behoeften van bewoners te achterhalen. Dit doen 

ze op verschillende manieren, zoals ook in de werkwijze ‘persoonsgerichte zorg bij Vivantes’ is 

aangegeven: kennismaken thuis, warm welkom op locatie en kennismakingsgesprekken.  

De opgehaalde wensen en behoeften bij de bewoner en zijn familie maken ze zichtbaar in het 

zorgleefplan, in de woordwolk op de kamer van de bewoner (na toestemming van de bewoner) en 

in klappers met informatie voor horeca en zorgondersteuners. Het resultaat van het laatste is dat 

medewerkers van de horeca en zorgondersteuning op deze manier op de hoogte zijn van wat voor 

de bewoner belangrijk is en zo persoonsgerichte aandacht kunnen geven aan elke bewoner: “ik 

weet nu waar ik over kan praten en hoef dit niet steeds aan de bewoner te vragen”. Ook zijn ze nu 

geïnformeerd over wat voor de bewoner belangrijk is tijdens het eetmoment of het poetsen van zijn 

kamer en zorgen ze dat dat gebeurt.  

 

De nieuwe bewoner krijgt ruimte om samen met zijn familie te wennen aan de nieuwe 

woonomgeving. De medewerker die het huisbezoek heeft gebracht, staat de nieuwe bewoner op te 

wachten bij de voordeur op de eerste dag van zijn verhuizing. Dan worden er geen formulieren 

meer ingevuld (dat is vooraf geregeld), maar er is alle tijd voor een warm welkom: een 

welkomstkaart, bosje bloemen op de kamer, welkomstmand met persoonlijke kleine cadeautjes, 

familie die de eerste maaltijd samen met de bewoner kan gebruiken. Er is veel tijd voor vragen van 

de bewoner en de familie en voor een gesprek met de medewerker, onder het genot van koffie/thee 

en een rondleiding als zij dat wensen. Reacties van bewoners en familie zijn positief: “jij bent bij mij 

thuis geweest!” en de rust die nodig is voor een goede verhuizing is voelbaar bij iedereen.  

Na enkele weken wonen op de locatie nodigt de locatiemanager de nieuwe bewoners en hun 

familie uit ‘op de koffie bij de locatiemanager’. Samen met enkele medewerkers vindt dan een 

gesprek (zonder agenda) plaats waarin de ervaringen van de eerste weken worden besproken. Na 

afloop van zo’n gesprek meldt een familielid zich nog wel eens als vrijwilliger aan. Daar spreekt 

waardering uit voor zo’n gesprek en geeft familieleden soms het gevoel iets te willen betekenen 

voor bewoners.  

Een andere locatiemanager heeft de ‘kletstafel’ georganiseerd met bewoners en familie. Ook hier is 

het kenmerk: “vertel maar, wat houdt jullie bezig?” Ook stelt de locatiemanager zelf thema’s aan de 



 

 

 

Werkende principes en succesvolle interventies 

Randvoorwaarden voor de verandering: 

• Betrokken, krachtige bestuurder met organisatiesensitiviteit, geduld en durf.  

• Vier coaches als extra veranderkracht in de organisatie, ieder met precies de expertise die de 
organisatie nodig had.  

• Mindset van elk van de coaches: werken met dat wat er wel is, gericht zijn op wat goed gaat 
en vandaaruit verder bouwen. Waar nodig confronteren met wat niet kan, maar wegblijven van 
continue benadrukken wat allemaal slecht gaat.  

• Lerend vermogen van de organisatie aanwakkeren.  
 
Geleerde lessen:  

• In de aanpak van persoonsgericht werken, methodisch werken en teams regie geven op eigen 
planning en roosteren, stond het zelf lerend vermogen van de medewerkers centraal. De 
coaches hebben nooit gezegd: “nu moet jij dit zo gaan doen”. De coaches hebben een 
omgeving gecreëerd waarin medewerkers werden uitgenodigd te reflecteren, elkaar vragen te 
stellen, elkaar dingen terug te geven, zelf op onderzoek te gaan en zelf met voorstellen te 
komen. Elke coach deed dat op haar eigen manier, maar dit uitgangspunt stond steeds 
voorop. Coaches deden dit richting zorg & welzijn-medewerkers, kwaliteitsverpleegkundigen, 
managers en stafmedewerkers.    

orde, zoals eten en veiligheid. Met behulp van bijvoorbeeld inspiratiekaarten komt elk gesprek 

makkelijk op gang.  

 

Medewerkers vragen zich niet meer af of een bepaalde wens kan of niet, maar gaan op verkenning 

hoe de wensen te realiseren zijn. Een locatiemanager en verpleegkundige ouderenzorg vertellen 

dat medewerkers nu naar hen toekomen met de vraag: “in het kader van persoonsgerichte zorg 

past deze vraag van bewoner of medewerker daar dan wel bij?” Alle mogelijke situaties komen op 

tafel en worden kritisch bekeken en niet meer weggeschoven.  

Verpleegkundigen ouderenzorg zijn meer aanwezig om de afdelingen. Van kantoor naar waar 

bewoners zijn, is het nieuwe adagium. En dat werpt zijn vruchten af. Zowel medewerkers als 

bewoners weten hen makkelijk te vinden. Vragen worden snel opgepakt en successen gedeeld.  

Het werkplezier bij medewerkers is toegenomen; bewoners voelen zich (meer) thuis op de locatie 

en voelen zich vrij om hun vragen, wensen en bezwaren kenbaar te maken. De sfeer op de locaties 

is sterk verbeterd. 

Een voorbeeld van een alerte verzorgende: zij wist van een bewoner dat hij vroeger bij RODA JC 

(voetbalclub) had gespeeld. Zij wist dat door de voetbalclub een reünie werd georganiseerd en 

vroeg deze bewoner of hij hieraan wilde deelnemen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken en 

reageerde meteen positief. De bewoner ging samen met twee medewerkers naar de reünie, genoot 

enorm en kreeg na enkele weken een fotoalbum dat door de verzorgende - die het initiatief hiertoe 

nam - zelf is gemaakt. Voorheen werden dit soort uitstapjes voor onmogelijk gehouden. De wensen-

bus wordt steeds vaker ingezet voor bijzondere wensen, zoals een bezoek van een bewoner aan 

zijn zus in Den Haag, die hij al lang niet meer had gezien. Medewerkers dachten mee hoe dit 

bezoek op een voor de bewoner passende manier mogelijk gemaakt kon worden. 

 

Medewerkers reflecteren met elkaar en stellen elkaar meer vragen. Kritiek wordt steeds minder 

opgespaard en sneller gedeeld. Successen worden expliciet gedeeld door bijvoorbeeld een ‘mooie 

momenten-pot’. Elk mooi moment met bewoner, familie of collega kan op een kaartje worden 

geschreven. Bij elk teamoverleg worden een of twee mooie momenten eruit gehaald en besproken. 

Dit stimuleert anderen om persoonsgerichter te kijken en kritisch te blijven. Leren van elkaar is 

steeds meer gemeengoed geworden. 

 



 

 

• Gedurende het traject is een aantal mensen van positie gewisseld. Elke wisseling heeft snel 
tot verbeteringen geleid. Met de kennis van nu, was snellere verandering wellicht mogelijk 
geweest door sneller deze posities te wisselen. Echter, dat had ook tot onveiligheid in de 
organisatie kunnen leiden.   
 

 

Veranderaanpak  

Hierboven is al uitgelegd dat de aanpak gericht was op het vergroten van het lerend vermogen, het 

tweede centrale aspect is het aanpakken van de kernoorzaak.  

 

Overall: kernoorzaak aanpakken  

Op alle lagen van de organisatie worden mensen zich 

bewust van het belang om niet in de Quick Fix te schieten, 

maar te kiezen voor duurzame veranderingen waarbij de 

kernoorzaak wordt aangepakt. Natuurlijk schiet de 

organisatie nog in oude reflexen, zijn oude patronen nog 

aanwezig en zal het nog een tijd duren voordat deze 

manier van denken de standaard wordt. Maar de basis is 

gelegd. Men attendeert elkaar nu hierop. 

 

Met dit uitgangspunt  gebruikte elke coach een specifieke aanpak. Hieronder worden de aanpakken 

voor persoonsgerichte zorg, methodisch werken en zelfstandig plannen en roosteren toegelicht.  

 

Persoonsgerichte zorg  

Gedurende 2018 startten we in groepen van telkens drie locaties. Per locatie werd gestart met een 

drie maanden lang intensief traject. Elke locatie stelde daarbij een veranderteam samen met een 

locatiemanager en in elk geval de kwaliteitsverpleegkundigen, een dagbestedingscoach en soms een 

EVV’er. Maandelijks vonden er bijeenkomsten plaats met een brede afvaardiging van medewerkers 

(circa 15-20), die opdrachten kregen om tussendoor ook met collega’s, bewoners en familieleden 

bezig te zijn met persoonsgerichte zorg. Dat varieerden van korte gesprekjes tot een plan maken op 

een specifiek onderdeel. Na deze drie maanden maakte het veranderteam van de locatie een plan 

persoonsgerichte zorg. Dit plan werd opnieuw aan de grote groep gepresenteerd die werd gevraagd 

om feedback. Vervolgens waren er bijeenkomsten met het veranderteam én met de grote groep om 

de successen en vragen rondom persoonsgerichte zorg te bespreken. In die periode ontstond vaak 

een veranderteam-plus, met tien tot twaalf medewerkers; vaak sloten dan ook nog EVV’ers, 

helpenden, horecamedewerkers en vrijwilligers aan. Samen werd dan het plan persoonsgerichte zorg 

op de hele locatie geïmplementeerd en aangescherpt. De veranderteams komen op hun locatie veelal 

wekelijks bij elkaar. 

 

Daarnaast ontmoetten de kleine veranderteams elkaar ook in gezamenlijke bijeenkomsten met twee 

andere locaties, waarbij ook de directeur zorg & innovatie en coach aanwezig waren. Daar werden 

leerervaringen tussen de locaties gedeeld en is gereflecteerd op wat de nieuwe werkwijze voor 

Vivantes betekent.  

 



 

 

Op het moment dat alle locaties hun veranderplannen klaar hadden, is er een bijeenkomst 

georganiseerd om te komen tot een algemene werkwijze persoonsgerichte zorg bij Vivantes. Deze 

aanpak is vervolgens uitgewerkt in verschillende stappen. 

 

Daarnaast zijn op elke locatie nog twee workshop ‘feedback geven en ontvangen’ georganiseerd en is 

een workshop ‘gesprekstools en gespreksvaardigheden’ verzorgd. Op een locatie is de workshop 

‘samenwerken met familie’ gegeven.  

 

Methodisch werken 

• Algemeen leertraject voor alle kwaliteitsverpleegkundigen. 

• Training methodisch werken voor alle EVV’ers van de kernlocaties. Na de training, begeleiden 

de kwaliteitsverpleegkundigen de EVV'ers bij het methodisch werken en bij het maken van de 

zorgplannen. 

• Training methodisch werken en rapporteren voor alle zorgmedewerkers door extern bureau. 

Na de training begeleiden de kwaliteitsverpleegkundigen en EVV'ers de andere medewerkers 

bij het methodisch werken en in het bijzonder bij het rapporteren. 

• Coaching op methodisch werken voor de kwaliteitsverpleegkundigen op de kernlocaties 

(meestal twee per locatie): 

o Elke kwaliteitsverpleegkundige heeft een eigen thema gekozen dat op dat moment 

speelde in het team: medicatieveiligheid, kennis over dementie, rapportage, 

rapportage door helpenden, omgaan met mantelzorg, probleemgedrag op een pg-

afdeling, probleemgedrag op een somatische afdeling. 

o Ze zijn gestart met onderzoek doen, daarna bepalen wat het probleem is en hoe groot 

het probleem is. Op basis daarvan zijn interventies bepaald.  

o De VPO’ers zijn bij dit traject begeleid door de coach methodisch werken van 

Waardigheid & trots, zowel individueel als in groepjes. In dat laatste geval is 

uitwisseling en kritisch bevragen van elkaar gestimuleerd, zodat is geleerd om ook 

zonder coach een thema op deze methodische manier aan te pakken.  

• Cliëntbesprekingen op de gekozen locaties. 

Cliëntbesprekingen zijn een goede manier om te leren van elkaar en goede afspraken te 

maken over de zorgverlening. Een methodische aanpak helpt om eerst tot de kern van de 

zaak te komen (wat is er precies met deze cliënt aan de hand?), om ideeën en oplossingen uit 

te wisselen, om te bepalen welke kennis ontbreekt bij medewerkers en om goede afspraken te 

maken. Deze systematiek is toegepast onder begeleiding van de coach. 

• Samenwerking met de afdeling kwaliteit. Toen het traject op stoom kwam, zijn de drie 

medewerkers van de afdeling kwaliteit mee gaan doen met de activiteiten van de coach, zodat 

zij bovenstaande aanpak nu kunnen vervolgen op de negen locaties.  

 

Aanpak zelfstandig plannen & roosteren 

De coach plannen & roosteren heeft de teams op de drie kernlocaties begeleid bij plannen en roosteren. 

Insteek was om de teams te faciliteren in het nemen van meer eigen regie over de planning. 

Teamcoaching is het middel dat daarbij gebruikt is.  

1) Eerste bijeenkomst met de locatiemanager om per team te bespreken wat de huidige 

problematiek en het huidige dienstrooster is. Ter voorbereiding levert de controller de huidige 

ZPP’s en de huidige bezetting per team op (wat vaak nog lastig bleek te zijn).  



 

 

2) Tweede bijeenkomst met de locatiemanager en de VPO’ers om af te stemmen hoe het 

“teamtraject” er uit gaat zien. 

Bij stap 1 en stap 2 wordt een eerste analyse gemaakt van de uitdagingen en kansen voor het team. 

Deze analyse wordt samen met de locatiemanager doorgenomen, aan de hand van verschillende 

scenario’s in Excel. Zo worden de belangen in de driehoek (klant, team, organisatie/budget) in kaart 

gebracht. Dit geeft een beeld van: de benodigde functiemix gerelateerd aan de zorgzwaarte; 

contracturen; indirecte en directe uren; plus- en min-uren; ziekteverzuim binnen het team; 

dienstroosterpatroon en mobiliteit. Dit vormt een goede basis om vervolgens met het team aan de 

slag te gaan.   

3) Eerste teambijeenkomst: introductie van het project ‘vrij is vrij’ en kennismaking 3.0. 

4) Na afloop van de bijeenkomst maakt de teamcoach een ‘teamanalyse’ ter bespreking met de 

locatiemanagers en de stuurgroep ‘Vrij is Vrij’, om zo het vervolg te bepalen. 

5) Tweede teambijeenkomst:  

a. Inventarisatie van huidige situatie en knelpunten bij het dagelijkse werk met het 

dienstrooster; 

b. Maken van het ‘droom’ teamrooster; 

c. Teamgesprek over communiceren. 

6) Derde en vierde teambijeenkomst: deze inhoud is afhankelijk van het verloop van de eerdere 

bijeenkomsten. Een van de onderdelen is de zogenaamde jaarcyclus die de teamcoach 

samen met de betrokken VPO’er heeft ontwikkeld; deze biedt de teams een structuur om zelf 

te roosteren. In de bijeenkomsten is ook aandacht voor taal & gedrag. De coach observeert de 

teamdynamiek, teamontwikkeling, communicatiepatronen etc. en reageert daar op. Zij deelt 

deze observaties ook met de locatiemanager, zodat die daarmee verder kan werken 

 

Voor de sector 

Methodiek ‘Op weg naar meer persoonsgerichte zorg’: https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-

zorg/methodiek   

Wensen van cliënten achterhalen: https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/wens-client  

Feedback geven en ontvangen: https://www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg/feedback  

Samenwerken met mantelzorgers: https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/lerende-praktijken\  

Lezers kunnen contact opnemen met Ellen Spijkerman (locatiemanager) e.spijkerman@vivantes.nl of 

Bianca Bollen (senior dagbestedingscoach) b.bollen@vivantes.nl.  
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