tanteLouise-Vivensis Jaarbeeld 2015

Cliëntenraad

In 2015 heeft tanteLouise-Vivensis nauw samengewerkt
met de Cliëntenraad om de kwaliteit van leven en de
kwaliteit van zorg binnen tanteLouise-Vivensis nog verder
te optimaliseren. De Cliëntenraad geeft gevraagd en
ongevraagd advies.
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Medezeggensc

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) bewaakt de belangen
van de medewerkers. In 2015 heeft de OR het
reorganisatietraject kritisch gevolgd. Mede
daardoor is dit traject in november 2015 goed
afgerond.

Mantelzorgpanel

Binnen onze locaties wordt de rol van de mantelzorger steeds
groter. tanteLouise-Vivensis is dan ook in 2015 gestart met
een mantelzorgpanel waarin gesproken wordt over hoe de
samenwerking tussen mantelzorger, bewoner en medewerker
het beste vorm gegeven kan worden.

In het voorjaar van 2015 is in het Bravis Ziekenhuis
in Bergen op Zoom een locatie voor Geriatrische
Revalidatie Zorg geopend.

GRZ

Huisvesting

De Vossemeren

In het voorjaar van 2015 is de nieuwbouw in gebruik
genomen in Nieuw-Vossemeer voor verpleeghuiszorg.
De verzorgingshuiszorg wordt gegeven aan bewoners
die in eigen (huur)woningen rondom de locatie wonen.

De Lindenburgh

In het najaar van 2015 is een besluit genomen voor de
nieuwbouw. Dit wordt gerealiseerd op dezelfde plaats
als het huidige gebouw.

St. Margaretha

Locatie is in februari 2015 gesloten.
De bewoners zijn verhuisd naar andere
locaties van tanteLouise-Vivensis.

HKZ hercertificering

In september 2015 heeft tanteLouise opnieuw het kwaliteitscertificaat
voor de zorg (HKZ) behaald. Dit certificaat is 3 jaar geldig. Jaarlijks wordt
getoetst of de organisatie nog steeds aan de criteria voldoet.

Kwaliteit

ZorgkaartNederland

Kwaliteitscertificaat Wijkzuster behaald

Sinds 2015 kunnen gebruikers van de zorg via
ZorgkaartNederland aangeven wat zij van de
geboden zorg vinden. In 2015 heeft
tanteLouise-Vivensis een gemiddelde van 7,8 gehaald.

In september 2015 heeft tanteLouise fase 3 van het kwaliteitscertificaat
voor de wijkzuster behaald. Wij zijn daarmee een van de eerste
organisaties in Nederland die dit certificaat heeft behaald.

UKON-prijs

Audit WMO-dagverzorging

In april 2015 heeft het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg
Nijmegen tanteLouise-Vivensis de prijs toegekend voor het
beste idee voor de ouderenzorg, namelijk “wonen in vrijheid
met behulp van domotica op Vissershaven”.

De Brabantse Wal gemeenten (Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht) hebben in december
2015 een kwaliteitsaudit voor de dagverzorging laten
uitvoeren. TanteLouise-Vivensis behaalde hierbij een
100% score.

Pilots waardigheid en trots

In het programma Waardigheid & Trots vraagt staatsecretaris
Van Rijn van Volksgezondheid aan zorgaanbieders om
innovatieve ideeën aan te leveren. TanteLouise-Vivensis heeft
in 2015 vier ideeën ingediend die alle vier zijn toegewezen. Zie
toelichting op de volgende pagina.

Innovatie
Dagopvang Marokkaanse
ouderen

In oktober 2015 is in de locatie Avondvrede een dagopvang
voor Marokkaanse ouderen gestart.

Start Indische woning

Op 17 Juni 2015 is de Indische woning in de locatie
Residentie Moermont geopend.

Dagopvang Turkse ouderen
In de locatie Avondvrede is in 2015, in samenwerking met
stichting Fidan, een dagopvang voor Turkse ouderen
gestart.

Pilots waardigheid en trots -

de ideeën

TanteLouise-Vivensis werkt samen met het ministerie van VWS aan de
volgende ideeën:

1.
2.
3.
4.

Wonen in vrijheid met domotica.
Verbeteren kwaliteit van leven door bewegen.
Leeromgeving voor de nieuwe generatie betrokken zorgverleners.
App voor medewerkers om zelfredzaamheid en eigen regie cliënt te vergroten.
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Is met een positief financieel resultaat afgesloten.
..... 2015
TanteLouise-Vivensis is een financieel gezonde organisatie.
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Lees meer op waardigheidentrots.nl/deelnemers/tantelouise

Aantal cliënten over 2015
Aantal cliënten per type zorg op 31 december 2015
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Wij op 31 augustus 2015 een Chinese delegatie op bezoek hebben
gehad? Zij kwamen kijken hoe de ouderenzorg bij ons geregeld
en georganiseerd is en waren erg onder de indruk. Ze denken er
zelfs over na om onze werkwijze in China in te voeren!
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Opleidingen en medewerker
Medewerkers

1979
Vrijwilligers

830

Alle medewerkers
hebben gemiddeld
2 opleidingen gevolgd
in 2015.

Stagiaires

457

Gediplomeerde leerlingen

118

Onze locaties
Onze locaties op 31 december 2015
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