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Hallo, 

 

 

Een jaar voorbij, een nieuw jaar voor ons. 

 

Opnieuw domineerde corona onze gesprekken, activiteiten en bepaalde onze prioriteit.  

Het virus wat tegelijk ook zorgde voor verbinding en de energie om het samen voor elkaar 

te krijgen. Of zoals een van onze medewerkers treffend zei: ‘we laten ons niet zo snel gek 

maken, schouders eronder en gaan’.  

Dit zie je terug in onze acties en resultaten tegen de opmars van dit virus, onder meer bij 

de Vitalis Teststraat en de boosterprik-actie in december. 

En ook bij andere activiteiten zie je deze cultuur terug zoals bij innovatie, onze expertises 

en de inrichting van de Spiegelpoule. We zijn goed op dreef, vanuit vertrouwen dat we de 

juiste dingen doen. We zijn bevlogen. 

  

Wat betreft ons plan (2020-2023) is de koers is helder, wat ons helpt keuzes te maken en 

vooruit te kijken.  

We weten dat de gekozen richting goed is en blijven nieuwsgiering naar wat we nog meer 

tegen komen. We zijn lekker op weg. 

 

In dit verslag van het afgelopen jaar laten we op hoofdlijnen zien wat we hebben gezien, 

ontdekt, geleerd en bereikt in de tweede helft van 2021.  

Daarnaast geven we gelijk onze ideeën weer voor het nieuwe jaar 2022. Omdenken wordt 

het thema. Het gaat om vernieuwing en innovatie die noodzakelijk zijn zonder dat het hart 

uit de zorg gaat. Onze bevlogenheid gaan we benutten om het steeds beter te doen, vol te 

houden en toch te zorgen voor die geluksmomenten.  

 

Want 1 ding is zeker bij Vitalis, we blijven ons richten op het realiseren van de kunst van 

gelukkig oud zijn. Vanuit onze kernwaarden: meedoen, zelf doen en ertoe doen. 

Dat is de bedoeling, ons geloof en dat doen we op onze eigen manier. 

 

Doe jij mee? Je reactie, vragen of ideeën naar aanleiding van dit document zijn van harte 

welkom.  

 

Inge Fleischeuer,  

bestuurder 
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1. De organisatie Vitalis 
 
 

Ambitie 
Ons streven is helder en tegelijkertijd vol ambitie: Wij willen dat mensen bij ons gelukkig 

oud zijn. En onze belofte is haarscherp: Vanaf het moment dat ouderen voor ons kiezen, 

zijn wij er voor hen. Onze zorg is top. 

 

 ‘Kunst’ is op twee manieren uit te leggen. Enerzijds is het soms een hele kunst om 

gelukkig oud te zijn. In de laatste levensfase hebben mensen vaak familie en vrienden 

verloren en ingeleverd aan mentaal of fysiek vermogen. Daarom zorgen wij er bij Vitalis 

voor dat we onze bewoners kennen, zodat we goed kunnen aansluiten bij wat iemand 

nodig heeft. Gezondheid is volgens ons veel meer dan alleen een fit lijf. Wij hebben 

bijzondere aandacht voor de beleving en mentale fitheid van de bewoner. Zo proberen we 

iedere dag de kunst te bedrijven om kleine geluksmomenten te creëren.  

Anderzijds zien wij kunst en cultuur als middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in 

verbinding te blijven, te genieten en iets moois te maken van het leven. Kunst en cultuur 

als vitamine voor de geest. We zien in de praktijk dat actief bezig zijn met kunst en 

cultuur ontplooiing, betekenisvol contact, zingeving en plezier kan bieden.  

 

Wij realiseren ons maar al te goed dat wat iemand gelukkig maakt, voor iedereen anders 

is. Juist omdat wij onze bewoners en hun behoeften kennen, voelen zij zich bij ons 

gekend, veilig en goed verzorgd. We willen graag dat mensen zich thuis voelen bij ons. 

Samen met onze vrijwilligers en mantelzorgers zetten we elke dag net dat stapje extra om 

van iedere dag een mooie dag te maken.  
 

Uitgangspunt 
Doen wat nodig is.  

 

Kernwaarden 
Iedereen doet ertoe bij Vitalis, iedereen doet mee en iedereen doet zoveel mogelijk zelf. 

Vitalis hanteert deze kernwaarden (ertoe doen, meedoen en zelf doen) als uitgangspunt 

voor haar werkwijze. Ze gelden voor iedereen: bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 

 

Alle fasen van het ouder worden  
Vanaf het moment dat mensen voor ons kiezen, zullen wij er voor hen zijn. Ook wanneer 

de gezondheid broos of de geest kwetsbaar wordt. Wij groeien mee met de behoeften en 

zorgen voor een passend aanbod. We zijn daarin wendbaar en experimenteel, ook in de 

samenwerking met onze partners. Dit betekent dat wij voortdurend in contact staan met 

onze bewoners, zodat we goed op de hoogte zijn en blijven van hun wensen en behoeften. 

We verkennen actief de mogelijkheden om mensen vooruit te helpen. Ook wanneer we 

daarvoor net iets anders moeten doen dan we vooraf hadden bedacht. Vanuit onze 

professionaliteit weten we hoever we daarbij kunnen gaan en stemmen we onderling goed 

af met onze collega’s. 
 

Expert in ouderenzorg  
Mensen komen bij ons omdat wij expert zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 

behandeling. Dankzij onze bijzondere expertise op de specialismen revalidatie, Parkinson, 

gerontopsychiatrie, dementiezorg, palliatieve zorg en crisisopnamen kunnen wij echt het 

verschil maken voor mensen. Als ambitieuze, leergierige en innovatieve organisatie 

ontwikkelen wij onze deskundigheid en relevante specialisaties voortdurend. Zo zorgen we 

ervoor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
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Eindhoven en Heerlen 
Het werkgebied van Vitalis heeft een focus op Eindhoven en Heerlen. We richten ons op 

dienstverlening binnen of vanuit onze complexen.  
 

Zo werken wij samen  
Wij geven betekenisvolle zorg en aandacht aan onze bewoners. De dagelijkse leefwereld 

en de behoeften van onze bewoners vormen het uitgangspunt van ons handelen. Dit is 

onze organisatiefilosofie, onze leidraad bij belangrijke en bij alledaagse beslissingen en de 

wijze waarop we samen werken. Als medewerkers, van voorste linie tot aan het 

management, ervaren we dat de kernwaarden: meedoen, ertoe doen en zelf doen, ook 

voor ons gelden.  

Iedereen bij Vitalis krijgt de ruimte om te doen wat er echt toe doet. Dat betekent dat we 

ondernemerschap en initiatief stimuleren en aanmoedigen en dat we vertrouwen geven, 

ook wanneer er iets fout gaat. Onze voorste linie: de zorgmedewerkers, behandelaars, 

vrijwilligers en mantelzorgers, voelen de vrijheid en het vertrouwen om zelf keuzes te 

maken en mee te denken in de ontwikkeling en verbetering van Vitalis. Ze nemen en 

hebben de regie over hun werk.  

De Vitale Teams zijn in ‘the lead’ en mogen van managers en directeuren optimale 

ondersteuning verwachten, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Managers 

blijven eindverantwoordelijk, maar leidinggeven bij Vitalis verandert naar een meer 

overkoepelende rol, faciliteren, coachen en richting geven - aan medewerkers, vrijwilligers 

en mantelzorgers. Daarnaast mogen de Vitale Teams gevraagd en ongevraagd advies 

verwachten van de verschillende experts uit de ondersteunende diensten.  

Wij gaan uit van eigen kracht en zetten maximaal in op deskundigheid en ontwikkeling. Er 

is ruimte voor leren van en met elkaar en via interne of externe scholing zodat eenieder 

deskundig is en blijft op het eigen vakgebied.  

Het doel achter deze werkwijze is dat we met plezier werken, het gevoel hebben dat we 

gezien en gehoord worden en geloven en vertrouwen in elkaars vakkundigheid. Dat we 

kunnen en mogen leren van elkaar, kennis delen en ons samen verantwoordelijk voelen 

voor de uitdagingen die we tegenkomen. We zijn een blijvend lerende organisatie. 

 

Cliënten 
We zorgen voor mensen met psychogeriatrische en somatische problemen, revalidatie, 

Parkinson, kwetsbare ouderen met multidisciplinaire zorg en terminale cliënten. Voor 

iedere doelgroep hebben we een zorgconcept: intensieve zorg, wijkzorg (zorg thuis), 

revalidatie en residenties. 

In een jaar zijn ruim 1.000 cliënten met een ZorgZwaartePakket die Vitalis als 

zorgaanbieder hebben gekozen.  

  

Vrijwilligers                                                                                                
Vitalis heeft ruim 1.300 vrijwilligers, welke begeleid en ondersteund worden door 

coördinatoren. Onze vrijwilligers zijn voor ons essentieel om samen het verschil te maken 

voor onze cliënten.  
 

Medewerkers 
In 2021 heeft Vitalis 2.517 medewerkers in loondienst, 1.611 aan fulltime- equivalenten. 

De instroom voor geheel 2021 bestond uit 760 personen, de uitstroom uit 822 personen. 

Het verzuim bedroeg in geheel 2021 (exclusief zwangerschapsverlof) 8,52%. 

Zie voor meer details, onze aanlevering in het programma Vektis (CZ Zorgkantoor). 
 
 

Kijk op kwaliteit  
Bij Vitalis hebben we een duidelijke en eigen kijk op wat wij bedoelen met kwalitatieve 

zorg. Onze kijk op kwaliteit bepaalt hoe we de dagelijkse zorg en behandeling verlenen die 

wij onze bewoners gunnen. Want ons uiteindelijke en hoogste doel is dat mensen bij ons 

gelukkig oud zijn. 
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We hebben vijf uitgangspunten, een kompas (de definitie van wat kwaliteit van 

ouderenzorg is, volgens Vitalis) en onze cyclus. Dit samen vormt de basis van het 

kwaliteitssysteem waarin we verwoord hebben welke harde en zachte indicatoren per 

niveau bekeken, besproken en behandeld worden middels de cyclus.  
 

Kompas: P-L-V 

Persoonlijke zorg en aandacht, Leven van alledag en Veiligheid; maken samen kwaliteit. 

Waar de relatie en regels en protocollen op gespannen voet staan zoeken we naar de 

juiste mix en balans. Het systeem (geheel aan protocollen, kaders, voorschriften en 

regels) moet bijdragen aan het simpeler en beter maken van het leveren van de juiste 

zorg. 

 

Cyclus   

De kwaliteitscyclus draait om kijken hoe het gaat en 

bespreken hoe het gaat. We werken aan kwaliteit door open 

gesprekken te voeren waarbij we uit verschillende 

informatiebronnen putten, zoals spiegelbezoeken en 

informatie uit dashboards en tevredenheidsonderzoeken. In 

het gesprek krijgt informatie betekenis, geven we kleur aan de 

context en leren we. Om te cyclus te laten bewegen, is het 

ook van belang om de keuzes en ervaringen na het 

doorvoeren van verbeteringen te bespreken met de cliënten 

zelf. Zo blijf je in gesprek, zo blijf je werken aan kwaliteit.  

 

Inspraak en toezicht 
Vitalis heeft een Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Samen 

maken we keuzes en houden we elkaar scherp, samen zijn we Vitalis. 

Op onze website zijn de jaarverslagen van deze organen terug te vinden. 

 
Hoera, we hebben de Greendeal gehaald! 
Nieuws uit de organisatie,.. 

Eind september heeft Vitalis het bronzen certificaat van de milieuthermometer behaald 

voor elf van onze locaties! Hiermee voldoen we aan de Greendeal die we drie jaar geleden 

hebben afgesloten met de gemeente Eindhoven. Om dit te 

bereiken is er per locatie een Greendealteam gevormd dat aan 

de slag ging. We scheiden nu PMD en etensresten in vrijwel alle 

huiskamers, keukens, restaurants en kantoren. Alle gevaarlijke 

stoffen staan geordend in lekbakken. Alle reinigingsproducten die 

heel schadelijk zijn voor het milieu of niet gebruikt werden, 

hebben we verwijderd. Ook ons wagenpark is inmiddels bijna 

geheel elektrisch. En uit onze stoffige archieven hebben we alle 

denkbare milieucijfers weten te achterhalen. Ook waren er veel 

zaken die we al deden, maar die nog even op papier moesten 

worden gezet. Met succes dus! 

De auditor (diegene die komt kijken of we het certificaat gaan halen) was erg te spreken 

over het enthousiasme van alle teams op de locaties.  De locaties die het bronzen 

certificaat hebben ontvangen, zijn Vitalis Wissehaege, Peppelrode, Brunswijck, Vonderhof, 

Wonen aan de Fakkellaan, Berckelhof, Wilgenhof, De Horst/Kronehoef, Theresia, 

Engelsbergen en Kortonjo.  

 

Op naar goud! Het bronzen certificaat is een hele mooie stap in de goede richting, maar 

Vitalis heeft nog veel meer ambities rondom duurzaamheid. Daarom tekenden we op 10 

november de Green Deal 2.0. Dat betekent dat we over drie jaar het zilveren certificaat 

van de milieuthermometer gaan behalen. En natuurlijk is ons uiteindelijke doel: goud!  
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2. Corona  
 
Cijfers en ontwikkelingen 
 

 
 

Na een drukke herfst qua besmettingen zien we de laatste periode van 2021 het aantal 

besmettingen gelukkig afnemen. 

 

Teststraat 
Waar we in de zomer de Vitalis Teststraat nog sloten, hebben we dit najaar ’21 de Vitalis 

Teststraat weer geopend. Onze medewerkers kunnen zeven dagen in de week terecht 

voor een PCR-test, waarbij de uitslag binnen 24 uur digitaal beschikbaar is. Dank aan onze 

samenwerking met stichting PAMM Eindhoven.  

 

Ook bij corona blijven we kijken, reflecteren en processen verbeteren. Zo hebben we de 

aanvraag van een test volledige geautomatiseerd met behulp van ons (AFAS) MY HR 

systeem en wordt de test door onze eigen professionals afgenomen. Ruim 100 

verpleegkundige zijn bevoegd en bekwaam om PCR-testen af te nemen bij medewerkers 

als cliënten.  

Dit ontlast de GGD, SO, en huisartsen draagt bij aan onze kernwaarden van ertoe doen, 

zelf doen en meedoen. Simpel: het zorgt voor snelheid, alles gericht op maximale 

continuering van de zorg. 

 

Boosterprikken cliënten en medewerkers  
Op 1 december zijn we gestart met de boosterprik voor cliënten die vallen onder de 

medische verantwoordelijkheid van de SO: 705 cliënten hebben tussen 1-3 december de 

prik ontvangen.  

In de berichtgeving van de GGD Brabant Zuidoost en het RONAZ is Vitalis geïnformeerd 

over hoe de GGD de processen voor zich ziet wat betreft de boosterprik van medewerkers 

en cliënten met een Huisarts. Al snel bleek dat de GGD Brabant Zuidoost dit nu niet op 

orde heeft vanwege onderbezetting. Voor Vitalis essentieel om wel zo snel als kan de 

boosterprik te halen en de vaccinatiegraad hoog te houden. Daarom is direct daarna 

besloten en in goede afstemming met onze collega VVT-organisaties in Brabant Zuidoost, 

niet langer te wachten.  
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Wij hebben het prikken van de boosterprik voor medewerkers en cliënten met een huisarts 

zelf georganiseerd en uitgevoerd, nagenoeg in volledig eigen beheer. Het resultaat is dat 

van 13 tot en met 24 december 2.346 boosterprikken vanuit de Boosterprikbus bij 

medewerkers, cliënten met een huisarts en medewerkers van onze partners (Wooninc., 

NEOS en Eeckenrhode) hebben gezet. 

Een actie die door vele medewerkers en cliënten is gewaardeerd. Dankzij inzet en hulp 

van onze verpleegkundigen, SO, administratie en het Regieteam is dit in volledig eigen 

beheer uitgevoerd. Mooi voorbeeld van ertoe doen en samen doen. 

 

 
 
Code zwart 
Op sommige plaatsen is het verzuim (mede door corona, direct/indirect) dit najaar ’21 

hoog. De zorgvraag is en blijft 24/7 ongewijzigd. Onze aandacht en focus blijft daarom 

met name uitgaan naar de medewerkers: hoe houden zij het vol, hoe kunnen we 

ontlasten? Per locatie, per team zijn de scenario’s voorbereid, zodat we vooraf weten en in 

goede samenspraak met Cliëntenraad aan welke ‘knoppen’ we nog kunnen draaien. We 

kiezen voor maatwerk, het aangeven van duidelijke grenzen en het scheppen van de 

juiste verwachtingen. 
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Transparantie en keuzes  
Wat we hebben geleerd van de eerste ‘golven’ is het belang van A) actuele en tijdige 

communicatie en informatie en, B) het gesprek over de balans beschermen versus 

kwaliteit van leven. 

 
• Communicatie en informatie. Het virus grijpt nog steeds snel om zich heen. Actuele 

en tijdige informatie en communicatie is en blijft van belang voor cliënten, familie 

en mantelzorgers. Zij moeten en willen goed op de hoogte zijn, mede om ook zelf 

afwegingen en keuzes te maken. Via onze website www.vitalisgroep.nl worden 

bewoners, familieleden en overige bezoekers steeds geïnformeerd over ons actuele 

beleid en de cijfers. Ook nieuwsbrieven op maat, periodieke updates met de 

voorzitters van de Cliëntenraden en onze Raad van Toezicht worden ingezet. 

 

• Informatie, kennis, ervaring, wat leidt tot eigen keuzes maken. Het Regieteam van 

Vitalis volgt steeds dagelijks de berichtgeving van de GGD, RIVM, Verenso, het 

kabinet en internationale medische organisaties over corona. Een derde prik Pfizer, 

hoe zit het met de vaccinatieplicht, wat is het verschil tussen een thuis-test en een 

test bij de GGD,…. …. Juist vanuit meerdere disciplines kunnen belangen en 

signalen samen komen en de juiste afwegingen en keuzes gemaakt worden. 

Individuele medewerkers, Uitbraakteams en de medezeggenschapsorganen blijven 

het Regieteam bevragen en dilemma’s voorleggen. Daarbij is het van belang om 

steeds goed te weten hoe het zit en deze kennis ook over te dragen. Dit leidt tot 

draagvlak en begrip. Alleen dan kun je samen zaken bereiken.  

  

Corona Impactmeter – de resultaten 
Het afgelopen anderhalf jaar heeft corona enorm veel impact gehad op het werk- èn 

privéleven. Natuurlijk zijn we trots op de getoonde veerkracht en daarom is het zo 

belangrijk dat iedereen zich  goed ondersteund voelt. 

In juni hebben we de corona-impactmeter uitgezet om goed na te gaan wat hiervoor nodig 

is. 960 medewerkers hebben deze enquête ingevuld. Dat maakt dat de uitkomsten 

waardevol zijn. Van belang om steeds te blijven onderzoeken waar je energie van krijgt. 

Dat helpt om vitaal te blijven, goed in je vel te zitten en lol te houden in je werk. Dat is de 

allerbelangrijkste voorwaarde om onze ambitie, de kunst van het gelukkig oud zijn, waar 

te maken. Conclusie: het virus zit nog in ons, laat je helpen om te ontspannen, te 

ontladen. Om vitaal te blijven. 

De HR adviseurs hebben het initiatief genomen om de resultaten op locatie- en/of 

teamniveau meer in detail te bekijken en daar waar nodig met de manager (eventuele) 

acties uit te zetten.  

 
 
 

https://www.vitalisgroep.nl/
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Verder in 2022 
Helaas is het virus nog niet uitgespeeld. Vitalis blijft zich in 2022 richten op: 

• Vaccinatiegraad: onze SO verzorgen maandelijks een prikronde voor cliënten die 

eerder geen prik konden krijgen en nieuwe cliënten. Hiermee houden we de 

vaccinatiegraad continue hoog. De boosterprik is & blijft vrijwillig. 

• Omikronvariant: blijf alert. De omikronvariant van het coronavirus is besmettelijker 

dan de deltavariant. De GGD verwacht dat daardoor (weer) meer mensen besmet 

raken en ziek worden. We kijken uit naar de ontwikkeling van de cijfers landelijk, 

regionaal en bij Vitalis, zeker in het eerste kwartaal ’22. We vragen eenieder nog 

steeds alert te blijven, want ook met Boosterprik kún je besmet raken, ook al is die 

kans hierdoor wel een stuk kleiner en ben je minder heftig en lang ziek. 

• De structuur van Regieteam, uitbraakteams, professionals en regionale afstemming 

werkt. We doen wat nodig is, blijven steeds luisteren en voelen wat er nodig is, wat 

er leeft. Zo maken we verbinding en zorgen we voor elkaar om dit vol te houden. 

Ook in 2022.  
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3. Kwaliteit 
 

Onderstaand een opsomming van activiteiten gericht op het continu werken aan kwaliteit: 

 

Wet zorg en dwang 
Het gedachtegoed van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) leeft binnen Vitalis: ons uitgangspunt 

is en blijft vrijwillige zorg. Zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt, met instemming 

van cliënt/vertegenwoordiger. We zien dat er Vitalis-breed zorgvuldig wordt omgegaan 

met de vrijheden van de cliënten en de toepassing van de wet. Het is prettig om te 

merken dat de positieve manier waarop wij met de wet omgaan ook landelijk opgemerkt 

wordt. Een uitgebreid overzicht van aantallen en analyse Wzd van het tweede halfjaar 

2021 is opvraagbaar. 

 

Het starten met leefcirkels (middels een persoonlijke chip wordt de leefruimte ingeregeld) 

op diverse locaties binnen Vitalis zal in de nabije toekomst maken dat vrijheden nog beter 

op cliëntniveau kunnen worden afgestemd. Na een succesvolle start op Vonderhof, waar 

zowel de noodzakelijke cultuurverandering als de technische implementatie van de 

leefcirkels onderdeel van waren, is Peppelrode in de tweede helft van 2021 gestart met 

het openen van de (voorheen) gesloten afdelingen. Andere locaties, zoals Brunswijk en 

Wissehaege, zijn voorbereidingen aan het treffen om komend jaar de deuren te openen 

waar mogelijk. 

 

Scholingen Wzd zijn het afgelopen jaar opnieuw ingericht en gecommuniceerd binnen de 

organisatie. Vooral laagdrempelige trainingssessies door een psycholoog op teamniveau 

zijn hierin een waardevolle toevoeging, waar voldoende ruimte is voor casusbespreking. In 

navolging van de aandachtvelderbijeenkomst in mei-juni 2021 zal in 2022 een nieuwe 

bijeenkomst georganiseerd worden. Naast het opnieuw onder de aandacht brengen van de 

vertaling van de inhoud van de wet en ruimte voor vragen, zullen de 

cliëntvertrouwenspersonen uitgenodigd worden om zich voor te stellen en hun rol verder 

toe te lichten.  

 

Werkprocessen met betrekking tot het volgen van het stappenplan worden continue 

geëvalueerd en geoptimaliseerd en systemen worden daar waar mogelijk ingericht ter 

ondersteuning. Op 6 november 2021 is de reparatiewet in werking getreden. Wij hebben 

de aanpassingen doorgevoerd in ons beleid en informatiemateriaal. Begin 2022 starten we 

met het auditen van de registratie op cliëntniveau door Wzd-functionarissen, om samen 

toe te werken naar een nog eenduidigere registratie. De “handleiding registratie Wzd 

artsen” is hierin leidend. Ook vind er momenteel een analyse plaats op de inzet van 

psychofarmaca buiten de richtlijnen om, om zo ook hierbij te komen tot een eenduidige 

werkwijze en toepassing. Daarnaast vraagt de toepassing van op maat gemaakte 

werkafspraken bij de crisisopnames, die Vitalis regionaal op zich neemt, extra aandacht.   

 

Wzd functionarissen beoordelen alle casussen volgens het stappenplan, bieden 

ondersteuning waar nodig en hebben onderling intervisie met elkaar. Een aantal keer per 

jaar is er een afstemmingsmoment met de externe deskundige vanuit de Archipel. Het 

samenwerken op casusniveau is een mooie aanvulling op de reeds bestaande regionale 

samenwerking en creëert nog meer het gezamenlijk leren. Wij kiezen er dan ook bewust 

voor om het werken met de externe deskundige op deze wijze voort te zetten, ondanks de 

wijziging in de reparatiewet. Intern betrekken we tevens onafhankelijke deskundigen, 

zoals het OTG, GVP-ers en diverse disciplines. 
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De samenwerking met Zorgbelang is geïntensiveerd en de cliëntvertrouwenspersonen 

hebben kennis gemaakt met diverse relevante partijen binnen de organisatie, zoals de 

cliëntenraden, commissie Wzd en Wzd functionarissen. Een aantal bijeenkomsten met 

cliëntenraden zijn afgezegd in verband met Corona en worden vervolgd in 2022. Vanaf 

januari 2022 zullen de cliëntvertrouwenspersonen locaties die niet geregistreerd staan als 

Wzd-locatie in het locatieregister niet meer proactief bezoeken, tenzij zij daar een 

aanleiding voor zien. Uiteraard kunnen de cliënten en/of vertegenwoordigers wel contact 

met hen blijven leggen als ze ondersteuning wensen. Een regionale groep VVT-

organisaties heeft werkafspraken opgesteld rondom crisisbeoordelingen en opstellen van 

RM en IBS, deze nieuwe werkwijze is vanaf 1 april van start gegaan. Het afgelopen half 

jaar heeft vooral de invulling van de rol van de zorgtrajectbegeleider (ZTB-er) als 

voorwacht op de agenda gestaan, gezien zij een coördinerende rol gaan spelen in het 

proces op cliëntniveau. De ZTB-ers zijn getraind (o.a. door de GGZ) en hebben 

meegelopen met de Specialisten Ouderengeneeskunde bij de beoordelingen, zodat zij 

vanaf 1 januari met voldoende bagage hun rol kunnen vervullen. 

 

 

 

 

 

 

Leefcirkels Vonderhof op congres Waardigheid en Trots 
Nieuws uit de organisatie,.. 

 

Birgit Kersten (manager Vitalis Vonderhof) 

en Sanne Schepens (projectleider innovatie) 

inspireerden ruim 300 deelnemers over het 

vergroten van leefruimte voor mensen met 

dementie met behulp van leefcirkels. Dit 

deden zij tijdens het digitale 

congres 'Waardigheid en trots - leren en 

innoveren' op maandag 29 november. 

 

Birgit en Sanne namen de aanwezigen 

mee in onze visie en de vraagstukken tijdens het project. Waarom is het zo belangrijk? 

Wat maakt de overgang naar meer leefruimte zo lastig? Hoe hebben we dit dan aangepakt 

binnen Vonderhof? En wat leverde het op? Ze vertelden het publiek over het sprekende 

voorbeeld van een 100-jarige cliënt die eindelijk weer een vriendinnengroep heeft. En ook 

over ons toekomstbeeld: dat we over een tijdje geen losse pg-afdelingen meer zien 

binnen Vitalis. Van de aanwezigen was 87% hier enthousiast over. Via onderstaande video 

kun je de sessie terugkijken! 

 

"Het was een leuke sessie waarbij we andere organisaties en medewerkers hebben 

geïnspireerd hoe het anders kan", vertelt Sanne. "Door gebruik te maken van polls en een 

wordcloud was er volop interactie met de ruim 300 aanwezigen, ook al was het allemaal 

digitaal. In totaal werden er 60 vragen gesteld. Dus het onderwerp leeft volop! De 

noodzaak van deze verandering werd duidelijk gevoeld en tegelijkertijd kregen we veel 

vragen over hoe dit dan kan werken in de praktijk."  

Met het project zijn we tweede geworden bij de Challenge Verpleeghuizen van de 

toekomst. De ervaringen uit het project worden op dit moment meegenomen bij de uitrol 

hiervan op de andere verpleeghuislocaties. 
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Medicatie 
Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de laatste maanden van ‘21: 

• De zorg kan voor de toedienregistratie nu ook gebruik maken van een app. Deze 

app is vooral handig in geval van een tussentijdse medicatiegift, zo nodig medicatie 

en een dubbele controle. Ook biedt het zorgteams een extra alternatief wanneer de 

noodprocedure opgestart dient te worden (bv. medimo niet bereikbaar, 

stroomuitval). 

• Cliënten worden voorafgaand aan opname nu beter voorgelicht over het 

medicatieproces middels een brief uitgereikt door het klantencentrum. 

• Werkproces opiaten in kaart gebracht, voor een aantal locaties worden nieuwe 

opiatenkluizen aangeschaft. 

 

Een aanzienlijk deel van de medicatiekosten wordt veroorzaakt door spoedmedicatie, 

hierop is in de vorige periode een analyse uitgevoerd. Deze analyse is binnen de 

geneesmiddelencommissie besproken. Hieruit blijkt dat een gedetailleerde analyse op 

cliëntniveau nodig is om de kosten te kunnen verminderen. Deze analyse wordt komend 

jaar uitgevoerd. Komend jaar wordt tevens onderzocht of aansluiting bij het landelijk 

schakelpunt wenselijk en mogelijk is.  
 

Mondzorg 
Onze mondzorgpartner Noviacura is afgelopen periode bezig geweest met de 

voorbereiding van een nieuwe vorm van dienstverlening (controles op de kamer van de 

cliënt) daarnaast hebben ze een  nieuw plansysteem ontwikkeld. Dit systeem is de 

afgelopen periode getest voor de locatie Wissehaege en zal in 2022 in samenwerking met  

de coördinatoren Mondzorg van de desbetreffende locaties worden  geïmplementeerd 

binnen alle Vitalis locaties.  

 

Zorgdossier ONS  
Zoals gepland is dit najaar een herstart gemaakt met het werken volgens de ‘handleiding 

methodisch werken met OMAHA in Ons’. Dit was nodig omdat de werkafspraken op papier 

beschikbaar waren, maar deze (nog) niet altijd werden nageleefd op de werkvloer. Vanuit 

de ‘gebruikersgroep ECD’ zijn de werkafspraken daarom opnieuw onder de aandacht 

gebracht. Daarbij zijn verschillende routes gevolgd: scholingen OMAHA, bijeenkomsten 

met aandachtsvelders ONS en het informeren van managers.  

 

Scholingen OMAHA 

Contactverzorgenden volgen de scholing OMAHA. Tijdens deze scholing staat de gehele 

cyclus van het methodisch werken met OMAHA centraal. Bijeenkomsten gaan over het 

maken/aanpassen van een zorgplan, rapporteren, en het evalueren en bijstellen van de 

zorg. Dit gebeurd in 4 bijeenkomsten van drie uur waarin deelnemers aan de slag gaan in 

een afgeslankte intervisievorm. Tijdens de bijeenkomsten wordt niet verteld hoe het 

‘moet’, maar gaan deelnemers in gesprek en komen ze samen tot bepaalde conclusies. 

Tijdens het volgen van deze scholing maken de deelnemers gelijk hun ‘eigen’ dossiers op 

orde. Daarnaast leren zij hun collega’s op de afdeling te instrueren, zodat een 

‘olievlekeffect’ ontstaat. In februari 2022 zullen 90-100 medewerkers opgeleid zijn.  

Feedback op de scholing is tot dusver zeer positief: deelnemers geven aan de scholing als 

zeer waardevol te ervaren. Wel valt het op dat ‘oude’ of ‘eigen’ afspraken – die afwijken 

van de werkafspraken – hardnekkig kunnen zijn en het niet altijd makkelijk is om collega’s 

mee te krijgen in de nieuwe werkafspraken. Om hier beter op in te kunnen spelen worden 

mogelijkheden verkend om trainingen in teamverband te geven.   

 

Bijeenkomsten met aandachtsvelders  

Eind november is een viertal bijeenkomsten georganiseerd om de afspraken rondom het 

methodisch werken (opnieuw) onder de aandacht te brengen bij de aandachtsvelders. 

Tijdens deze bijeenkomst lag de nadruk op de gehele cyclus van het methodisch werken:  

• De aanleiding. 
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• De link tussen de informatie (aanleiding & risicosignalering) en doelen in het 

zorgplan (OMAHA aandachtsgebieden). Daarbij o.a. de nadruk op korte 

zorgplannen (maximaal 5 à 6 doelen). 

• Het rapporteren op doelen in het zorgplan. 

 

De verschillende onderdelen zijn besproken aan de hand van een ‘zelfscan’. Deze zelfscan 

is een hulpmiddel waarin per onderdeel van het methodisch werken een aantal 

werkafspraken benoemd staan. Aandachtsvelders kunnen deze scan gebruiken om na te 

gaan in hoeverre dossiers voldoen aan de werkafspraken. Zo kunnen aandachtsvelders 

zelf zien waar de aandachtspunten binnen hun teams liggen en hier gericht mee aan de 

slag gaan. Tijdens de bijeenkomsten kwam naar voren dat veel aandachtsvelders al 

voortvarend aan de slag waren om de werkafspraken opnieuw onder de aandacht te 

brengen. Daarnaast waren er veel positieve geluiden over de OMAHA scholing.   

 

Informeren van managers  

De werkafspraken zijn bij de managers onder de aandacht gebracht middels een uitleg 

over de handleiding methodisch werken en beschikbare hulpmiddelen. Hierdoor zijn 

managers nog beter in staat om hun aandachtsvelders en medewerkers te ondersteunen 

en te coachen op het methodisch werken. 

 

Caren Zorgt  

Tot slot is in het najaar Caren Zorgt geïmplementeerd bij de vier verpleeghuizen 

(Wissehaege, Peppelrode, Vonderhof en Brunswijck). Caren is het portaal waarin cliënten 

en/of mantelzorgers mee kunnen kijken in het dossier en berichten kunnen sturen naar de 

zorg. Hiermee is Caren Zorgt nu beschikbaar voor alle cliënten binnen Vitalis (met 

uitzondering van de cliënten van de GRZ omdat daar met YSIS wordt gewerkt).  

 

Behandeldossier YSIS 
Er is een werkgroep gestart om te onderzoeken of het mogelijk is om tot een dossier voor 

zorg en behandeling te komen. Begin 2022 zullen we in gesprek gaan met andere 

organisaties om een breder beeld te krijgen van de mogelijkheden.  

De werkafspraken YSIS zijn met zorg en behandelgroep opnieuw doorgenomen, voor de 

behandelaren zijn de snelkaarten geactualiseerd.  

 

Melding Incidenten Cliënten  
In november/december zijn een drietal bijeenkomsten georganiseerd voor de MIC 

aandachtsvelders, via MS Teams. Op basis van de vragen van aandachtsvelders in de 

inloopspreekuren die in de eerste helft van 2021 hebben plaatsgevonden, stonden deze 

bijeenkomsten vooral in het teken van uitleg en ondersteuning bij de MIC analyse. Naast 

een knoppencursus om deelnemers opnieuw mee te nemen in de ‘basis’ van het MIC 

systeem, hebben twee verschillende aandachtsvelders (Revalidatie en Wijkzorg) ons 

meegenomen in hoe zij een analyse opstellen en op welke wijze zij borgen dat er 

verbeteringen worden doorgevoerd.  

 

Ook is de MIC halfjaaranalyse van de 1e helft 2021 besproken in de MIC commissie en de 

geneesmiddelencommissie. Naar aanleiding hiervan is besloten om de volgende analyse te 

focussen op een aantal andere type incidenten, zoals verkeerde dosering, verkeerd 

medicijn en agressie (samen met het Ondersteunend Team Gedrag). Ook zijn er een 

aantal directe acties opgepakt naar aanleiding van de analyse en is de analyse besproken 

in de aandachtsveldersbijeenkomsten.  

 

We merken dat aandachtsvelders het waarderen dat er bijeenkomsten georganiseerd 

werden, ondanks de enorme druk op de zorg. Ook al waren we graag fysiek bij elkaar 

gekomen, was juist de digitale vorm voor sommige deelnemers een groot pluspunt: op 

een vrije dag of vanuit Heerlen was dit veel efficiënter. Voor 2022 is dan ook het streven 

halfjaarlijks bijeenkomsten aan te bieden, waarbij medewerkers zelf kunnen kiezen (indien 

regels dit toelaten) voor een bijeenkomst op locatie of in een digitale variant. Ook zullen 
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we onderzoeken hoe we juist de aandachtsvelders die zich niet aanmelden voor dit soort 

bijeenkomsten actief kunnen blijven betrekken.  

 

Commissie hygiëne en infectiepreventie (CHIP) 
Het afgelopen jaar is het onderwerp hygiëne en infectiepreventie onder de aandacht 

gebleven door het Coronavirus. Het tweede halfjaar ’21 heeft de commissie gebruikt om te 

evalueren en vooruit te kijken op het nieuwe jaar. De inzet van de deskundigen 

infectiepreventie wordt ook dit jaar als zeer positief ervaren. Het meekijken op locatie 

zorgt voor praktische tips die direct gebruikt kunnen worden door de teams. In het nieuwe 

jaar zal er meer frequente afstemming zijn tussen commissieleden en de deskundigen 

infectiepreventie om tempo te houden in de acties die gepland staan. In 2022 focust de 

commissie zich op bijeenkomsten voor aandachtvelders. Met een toolbox op de locaties 

gaan we de aandachtvelders, teams en managers helpen om het thema op verschillende 

manieren blijvend onder de aandacht te brengen. Daarnaast worden de huidige 

protocollen en werkinstructies geëvalueerd en verbeterd naar de huidige werksituatie. 

 

Verpleegtechnische vaardigheden (BIG) 
Het afgelopen jaar hebben we als commissie gemerkt dat het gebruik van de online 

omgeving van de Vilans protocollen verdere uitleg verdient. De wensen t.a.v. de online 

omgeving vanuit de werkvloer zijn besproken met onze contactpersoon binnen Vilans. In 

het nieuwe jaar zal de commissie aan de slag gaan met het beter wegwijs maken van de 

medewerkers in de online omgeving en zullen tips gedeeld worden. Ook in de 

bijeenkomsten voor aandachtvelders zal dit thema aan bod komen, evenals het up to date 

houden van de bekwaamheden van de teamleden. 

 

Ondersteunend Team Gedrag (OTG) 
Het OTG  heeft zich in de tweede helft van 2021 gericht op het zorgen dat medewerkers 

ondersteund zijn in de zorg voor cliënten met probleemgedrag. Naast het ondersteunen 

van medewerkers, zijn zij ook onderdeel van het proces aanvragen meer zorg en 

deskundige niet betrokken bij de zorg in het Wet Zorg & Dwang stappenplan. 

Het OTG heeft haar rol in de organisatie vormgegeven, de basis gelegd in ondersteuning 

en samenwerking met andere disciplines. 

  

De werkgroep ‘aanbod gedrag’ bestaande uit leden van de Vitalis Academie, vakgroep 

psychologen en OTG hebben grotendeels het aanbod psychiatrie en dementie in de Vitalis 

Leer Omgeving (VLO) herzien en zijn nu bezig met de aanscherping.  

Er een nieuwe training toegevoegd: DDG training (agressie en de-escalatie). Daarnaast 

zijn er gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie, die de kopmodule de gespecialiseerd 

verzorgende gerontopsychiatrie hebben gevolgd. In 2022 wordt de laatstgenoemde ook in 

zijn geheel aan geboden.  

 

In 2022 richt het OTG zich op verdieping van eigen kennis en methodisch werken, om zo 

verdieping in casuïstiek toe te passen.  

Samen met behandelaren, de academie en de TOP, wil het OTG op een innoverende wijze 

de basis kennis en kunde m.b.t. gedrag / psychiatrie in zorgteams verstevigen.  

We bouwen met afdeling communicatie (als pilot) aan een website als een platform voor 

kennisdeling en willen Webinars ontwikkelen met inhoudelijk kennis over 

gerontopsychiatrie. Daarnaast zetten wij ons in voor de inclusie van de 

gerontopsychiatrische cliënt, door onder andere te adviseren in plaatsing en dag invulling.  
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Ondertekening reglementen Cliëntenraden  
Nieuws uit de organisatie,.. 

 

Medio oktober zijn de Centrale 
Cliëntenraad reglementen 
(medezeggenschapsreglement en 
huishoudelijk reglement) ondertekend 
door Henri de Wijkerslooth, de 
voorzitter CCR. De reglementen zijn 

weer actueel en voldoen aan de laatste 
wetgeving (WMCZ). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Calamiteiten, klachten en onderzoeken 
Bij Vitalis kennen we verschillende mogelijkheden voor het bespreken van onvrede, als 

iets is gegaan wat mogelijk niet de bedoeling was. Hoor en wederhoor, een gesprek met 

een onafhankelijke en vooral aandacht voor emoties zijn onderdelen die bij elke procedure 

van belang zijn. Onderstaand de weergave van de meldingen in geheel 2021: 

 

Calamiteiten 

In geheel 2021 zijn geen meldingen bij de Inspectie gedaan van calamiteiten. Wel is 

meerdere keren onderzoek gedaan naar voorvallen. Bij Vitalis is het namelijk gewoon om 

te kijken, analyseren en eventuele bijvangst als leerpunten te formulieren en op te 

pakken. Met behulp van de Prisma-pool wordt gedegen en onafhankelijk onderzoek 

verricht. 

 

Regionale Onafhankelijke Klachtencommissie 

In geheel 2021 zijn geen klachten in behandeling genomen door de Regionale 

Klachtencommissie. Enkel zijn in de zomer twee klachten behandeld voortkomend uit 

2020 en naar tevredenheid van alle betrokkenen uitgesproken en afgerond. 

 

Landelijke Geschillencommissie 

Voortkomend uit 2020 zijn er nog steeds twee klachten welke door de klager is voorgelegd 

voor een bindende uitspraak bij de Landelijke Geschillencommissie. Vitalis heeft daartoe 

haar bewijslast en bevindingen voor aangeleverd en is (al geruime tijd) in afwachting op 

de uitspraak van de commissie. 

 

De klachtenfunctionarissen 

In het jaar 2021 zijn door de klachtenfunctionarissen in totaal 18 klachten behandeld. 

Deze klachten zijn wisselend over de verschillende locaties binnen de GRZ, IZ, Wijkzorg 

en Residenties.  

De inhoud van de klachten is divers. Onderwerpen betreffen hygiëne, inhoud van de 

zorgverlening, bejegening, begeleiding tandarts, verrekening maaltijden en communicatie. 

Het belangrijkste leerpunt uit het totaal aan klachten is communicatie. Belangrijk hierbij 

blijkt het managen van verwachten en uitleg van de werkwijze en regels binnen Vitalis en 

de sector. 

Inzage in het dossier blijkt van meerwaarde. Ook blijkt dat de cliënt vaak een 

tussenschakel is in de communicatie naar familie. Hierdoor treden soms misverstanden op 

en komt informatie niet altijd juist en volledig aan bij de familie.  



16 

 

Een belangrijk leerpunt om dit te signaleren. Tot slot blijkt dat de indiener van de klacht 

niet altijd de weg op locatie weet te bewandelen, waardoor een klacht niet in de lijn maar 

bij de klachtenfunctionaris terecht komt.  

Ook het in beeld houden van de cliënt en familie m.b.t. de acties die genomen worden 

door de organisatie zijn niet altijd transparant. Belangrijk om dit wel te communiceren, 

zodat men ziet dat we er mee bezig zijn.  

Wat we ook tegenkomen is dat de familie en de betreffende afdeling elkaar in de 

communicatie niet meer weten te bereiken. Na een gesprek met de klachtenfunctionaris 

blijkt bijna altijd dat de ambitie van familie en team hetzelfde zijn. Maar is er teveel 

emotie om dit met elkaar nog te zien. Tot slot blijken er ook leerpunten uit de klachten te 

komen die opgepakt worden met de betreffende teams.  

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  
Op 14 december 2021 bracht de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek aan 

Vitalis. De IGJ bezoekt in het gehele land gezondheidszorglocaties om beeld te krijgen 

en  toezicht te houden op het vaccinatieproces. Het gehele proces (van ontvangst, opslag, 

optrekken van naalden tot aan de vaccinatie & registratie) is getoond. 

De IGJ is tevreden over wat ze gezien, gehoord en gelezen hebben: het gehele vaccinatie 

proces ziet er goed uit en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Enthousiaste, 

gemotiveerde medewerkers en overall een positieve insteek & mentaliteit (‘schouders 

eronder’) is zichtbaar. Tot slot zijn enkele aanbevelingen gedaan m.b.t. de controles en 

bescherming van het vaccin (constante temperatuur), kans op diefstal van gebruikte 

materialen en het proces bij calamiteiten. 

 

Veiligheid 
Bij Vitalis registeren we naast de MIC-meldingen ook meldingen op het gebied van 

(sociale) veiligheid, waaronder vermoedens van diefstal.  

• In totaal werden er in 2021 47 incidenten gemeld, waarvan 7 meldingen van 

vermoedens van diefstal van medicatie. Door verder onderzoek hebben we 2 

medewerkers gepakt en ontslagen. In 2020 zijn 39 (- 8 t.o.v. 2021)) meldingen 

van diefstal ontvangen.  

• Het betreffen 3 meldingen die buiten het verantwoordelijkheidsgebied liggen van 

Vitalis (betreffen het vastgoed, wonen).  

• Het grootst aantal meldingen gaat om vermoedens van diefstal bij een cliënt, in de 

privé sfeer. Dit betreft geld, sieraden en andere waardevolle spullen.  

• In 2021 zijn er meer meldingen van ‘slimme, moderne’ diefstal zoals internet, 

bankpasfraude en spoofing en whatsappfraude. Het dievengilde gebruikte 

geavanceerde wijze van diefstal (4 meldingen van de 30).  

• De mens is en blijft helaas goed van vertrouwen. Waardevolle spullen en geld 

worden niet goed opgeborgen. Voorbeeld hiervan is een handtas bij de stoel, 

bankpasjes op tafel en iedereen is welkom om binnen te komen. 

 

Op basis van de analyses worden diverse acties uitgezet, te denk aan:  

• Gesprekken met managers opgestart om betere registratie te realiseren en acties 

uitgezet, zoals kritisch kijken naar processen en toegankelijkheid van middelen.  

• Heimelijke camera geplaatst bij vermoedens. Dit heeft al enkele keren een succes 

opgeleverd: dader gepakt. 

• Artikelen aangeleverd overbabbeltrucs en internet fraude, welke verspreid worden 

op de locatie middels de nieuwsbrieven, huisorganen voor cliënten.  

• Vervang mechanisch sloten door elektronisch sloten( toegang is traceerbaar).  

• Organisatie van veiligheidsmarkten en ‘witte voetjes’-acties samen met de 

vastgoedeigenaren, huismeesters en wijkagenten. 
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Meting kwaliteitsindicatoren 2020 
In juni 2021 hebben we op locatieniveau de gegevens van de landelijke uitvraag 

kwaliteitsgegevens 2020 aangeleverd bij het Zorginstituut. Zie onze uitgebreide 

rapportage in de half jaar rapportage 2021 (www.vitalisgroep.nl).  

 
Bescherming van persoonsgegevens 
In het eerste half jaar ’21 is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens 1 melding gemaakt 

door Vitalis, in de tweede helft van 2021 zijn er geen meldingen bij de AP bijgekomen. 

De AVG commissie gaat stappen ondernemen om vanuit de goede basis 

(verwerkingsregister, bewustwording, kadering op orde) in 2022 te gaan 

professionaliseren en kennis en middelen te gaan uitbreiden, meer hericht op beveiliging 

van gegevens. Dit is mede als gevolg van de veelvuldige cyberaanvallen landelijk, wat laat 

zien dat je ondanks inzet toch mogelijk kwetsbaar kunt zijn voor buitenstaanders.  

 

Tevredenheid cliënten 
In 2021 hebben we wederom diverse metingen verricht naar de tevredenheid van onze 

cliënten: 

 

Zorgkaart Nederland 

 

 
 

Tevredenheid middels PREM en NPS-scores 

In het voorjaar ‘21 is toegewerkt aan een nieuwe Vitalisbrede methode en keuze om 

tevredenheid van cliënten te meten: Vitalis is aangesloten bij de landelijke eisen voor de 

meting cliënttevredenheid per type zorg. Dat betekent dat we de cliënttevredenheid 

meten met: 

• PREM wijkverpleging: voor cliënten die zorg thuis ontvangen, met een huisarts als 

hoofdbehandelaar (residenties en wijkzorg). 

• Totaalscore (6 vragen van Zorgkaart Nederland): voor cliënten die intensieve zorg 

of revalidatiezorg ontvangen, met een specialist ouderengeneeskunde als 

hoofdbehandelaar (alle RVE). 

• Bij alle doelgroepen meten we de NPS (aanbevelingsvraag) om een beeld te 

kunnen krijgen over verschillende locaties en RVE’s heen. 

• Daarnaast zetten we in op het beter gebruikmaken van beschikbare kwalitatieve 

informatie in het reflecteren, leren en verbeteren. We verzamelen – voor nu – 

geen aanvullende kwalitatieve informatie. 

In het najaar 2021 is de tevredenheid op deze wijze gemeten met een onafhankelijk 

onderzoeksbureau. De uitkomst hiervan wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.  

 
 

Kwaliteitssysteem 
In oktober hebben we met elkaar het Kwaliteitssysteem definitief vastgelegd. In de Kijk op 

Kwaliteit zijn onze visie (het ‘waarom’) en uitgangpunten voor het werken aan kwaliteit 

beschreven. het kwaliteitssysteem wordt geconcretiseerd wat we verstaan onder kwaliteit 

en hoe we werken aan kwaliteit. Het gaat daarbij om kwaliteit in volle breedte; cliënten, 

medewerkers en bedrijfsvoering (integraal).  

Het gaat met name om: 

• Middelen om te kijken. Welke middelen gebruiken we om te kijken hoe het gaat? 

We maken gebruik van ‘zachte’ (niet objectiveerbare) en ‘harde’ (objectiveerbare) 

informatie om te kijken hoe het gaat. Zachte informatie geeft inzicht in hoe het 

http://www.vitalisgroep.nl/
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gaat in een specifieke situatie en context van een team. Harde informatie bestaat 

uit cijfers. De middelen zijn gerangschikt over cliënten, medewerkers en 

bedrijfsvoering, van de spiegelbezoeken, de instroom van medewerkers tot aan de 

bedbezetting (doelmatigheid).   

• Verantwoording willen afleggen als professional. Waar bespreken we wat, 

met wie en wanneer? Waar laten we zien hoe het gaat? Aan de hand van vijf 

niveaus wordt aangegeven hoe we met elkaar informatie uitwisselen en tot welk 

niveau. Zodat je weet hoe het gaat over jouw verantwoordelijkheidsgebied.  

 
In 2022 gaan we dit systeem concreter inzetten bij alle organisatieonderdelen. Begrijpen 

we de bedoeling en wat levert het ons echt op? 

 

Mooi is ook dat we in het eerste kwartaal 2022 op gaan voor het PREZO Keurmerk voor de 

GRZ-afdelingen en Zorg Thuis (Wijkzorg en Residenties) van Perspekt. Een externe toets 

of onze kijk op kwaliteit en het gekoppelde kwaliteitssysteem werkt.  

 
Spiegelen 
In november is het eerste Vitalis Spiegelevent georganiseerd 

met alle Spiegelaars. Er was volop ruimte voor ontmoeten, 

samen leren en ervaringen uitwisselen. Via deze link de mooie 

sfeerimpressie van de middag. 

https://www.youtube.com/watch?v=x24eEv7NSco 

Spiegelaars helpen een afdeling door fris en open te kijken, 

maar doen zelf ook ideeën op voor hun eigen afdeling. Een 

aantal reacties over de eerste ervaringen van Spiegelaars: 

• Leefcirkels: dat wil ik ook wel. 

• Vrijwilligers zijn echt onderdeel van dit team. 

• Zelf koken, een hele beleving. 

• Heerlijke fijne sfeer op de locatie, zou ik ook wel willen werken. 

• Badge terugplaatsen op een magneetbord in plaats van naar huis nemen. 

• Op pad met je eigen tasje met spullen tijdens de wijk-route, wat handig. 

• Twee groepen tijdens de pauze, zorgt voor meer saamhorigheid tussen 

verzorgende en helpende. 

 

Intussen zijn er, ondanks de corona periode, eind 2021 ruim 35 Spiegelbezoeken afgelegd 

en de planning tot en met maart 2022 opgesteld. Doelstelling is dat dan alle teams 

gespiegeld zijn en de uitkomsten steeds meer gewoon worden, als onderdeel van de 

besprekingen in en door het team om verder te werken aan kwaliteit. 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx24eEv7NSco&data=04%7C01%7Cj.sporken%40vitalisgroep.nl%7C62e835499e944ba156e308d9b3185664%7C06002c1c1d21489a8301b43f032420c6%7C0%7C0%7C637737739365106425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m1OLVK2ET7YUyVtnd%2B3sYZ%2BsE1tOzHQy70HbaDXrAro%3D&reserved=0
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Klantencentrum WoonincPlusVitalis breidt uit en wordt 

SeniorenPunt 
Nieuws uit de organisatie,.. 

Het gezamenlijke klantencentrum van Wooninc. en Vitalis breidt uit met woningcorporaties 

Woonbedrijf en ‘thuis. De rol van het SeniorenPunt blijft hetzelfde als die van het 

klantencentrum WoonincPlusVitalis: hét aanspreekpunt voor alle vragen over wonen, zorg 

en welzijn. We helpen senioren met hun zoektocht naar een passende 

woon(zorg)oplossing. Door de uitbreiding groeit het aanbod naar bijna 9.500 woningen en 

appartementen. Vanaf januari 2022 wordt de nieuwe naam SeniorenPunt echt in gebruik 

genomen. 

 
 

 

 

 

Ruim vijf jaar geleden startten Vitalis en Wooninc. hun samenwerking onder andere door 

het opzetten van een gezamenlijk klantencentrum. Een formule die haar succes 

inmiddels heeft bewezen. Daarom bouwen we de samenwerking verder uit. Nu met 

Woonbedrijf en ‘thuis en het afgelopen jaar ook met acht zorgpartijen in de regio, waarbij 

samenwerking tussen de cliëntservicebureaus via een gemeenschappelijk vraag- en 

aanbodmodel is opgezet. Het partnerschap met Wooninc. verandert niet. We blijven in het 

klantencentrum en op onze locaties samenwerken met Wooninc. zoals we dat gewend zijn. 

Op dit moment bespreken we samen met Wooninc. of de overgang naar SeniorenPunt iets 

betekent voor het gebruik van WoonincPlusVitalis voor de woongebouwen.  
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4. Fijnste club om te werken 
 
Vitaal Flex 
Tijdens de tweede helft van 2021 heeft Vitaal Flex zich net als de eerste 6 maanden met 

name beziggehouden met het zo goed mogelijk ondersteunen van de teams van Vitalis. 

Ook zijn er een aantal coronagerelateerde projecten door Vitaal Flex opgepakt. De 

zomerperiode bleek dit jaar een grotere uitdaging dan voorgaande jaren, hiertoe is in het 

najaar een evaluatie uitgevoerd. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de 

voorgenomen overgang van bedrijfsactiviteiten van Vitaal Flex BV naar Vitalis per 1 

januari 2022. Deze overgang betekent dat de voorwaarden voor de medewerkers van 

Vitaal Flex nog dichterbij die van de teams komen te liggen. Dit heeft enige beperkende 

effecten op de medewerkers van de flex, maar zorgt voor meer gelijkheid binnen de 

organisatie als geheel. 

Voor 2022 zal “de flex” zich als RVE van Vitalis gaan richten op het verder vergroten van 

de pool met gemotiveerde medewerkers en ZZP’ers zodat de teams de ondersteuning bij 

piek & ziek blijven krijgen die nodig is. Hiervoor worden momenteel de eerste stappen al 

gezet. Ook biedt de overgang mogelijkheden om als nog sterker wervingskanaal voor de 

teams te dienen en om medewerkers van Vitalis grotere dienstverbanden te bieden dan 

tot op heden mogelijk was door een deel van de uren in de flex te werken binnen 

hetzelfde dienstverband. 
 
 

Blijven leren  
 

Continuïteit bedrijfsopleidingen tijdens corona  

Vanaf de start van de corona-pandemie hebben we in afstemming met Regieteam 

Infectiepreventie en Directieteam een prioritering aangebracht in het opleidingsaanbod.  

Er is steeds een afweging gemaakt tussen waarborgen van kwaliteit van zorg en 

belastbaarheid van teams/ medewerkers. Afhankelijk van de landelijke maatregelen 

hebben we groepsgrootte af-, of opgeschaald, klassikale bijeenkomsten omgezet naar 

webinars of verplaatst naar externe trainingsruimtes. In enkele gevallen is er ook gekozen 

om trainingen te annuleren.  

 

In de periode januari ’21 tot maart ’21 hebben enkel bedrijfskritische trainingen 

plaatsgevonden, veelal via online varianten. Na de landelijke lockdown begin 2021 hebben 

we een doorstart gemaakt met onze training, vanaf september 2021 zijn weer veel 

trainingen opgestart in de oorspronkelijke vorm. Dit is terug te zien in de cijfers.  
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Aanbod 

Wij zien meer vraag naar aanbod over thema’s rondom; complex gedrag, welzijn, eten en 

drinken, ethiek/moreel beraad, methodisch werken. Dit heeft geresulteerd in nieuw 

aanbod: 

• Training Methodisch werken met Omaha in ONS: wordt als zeer waardevol ervaren 

en genereert veel aanmeldingen.  

• EVV (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende) is eerste groep in najaar 20212 

gelaagd en 2e groep nu gestart.  

• DDG (Dreigend en Destructief Gedrag) trainingen op team niveau zijn in december 

2021 opgestart en staan 16 dagdelen gepland voor m.n. de teams met 

crisisbedden. 

• GHP (gespecialiseerd Hulp Psychogeriatrie) voor helpenden 1e groep bij Vitalis in 

november 2021 gestart. 2e groep al vol gepland voor maart 2022.  

• kopmodule GP voor GVP en GVS 1e groep gestart in najaar 2021.  

• GVGP Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie  

 

De hoog-complexe handelingen getraind door de Anna Academy hebben door corona 

langer stilgelegen en kamen nu nog met beperkte groepsgrootte. Een achterstand op deze 

onderwerpen is ontstaan. Zo lang de 1,5 meter maatregel blijft gelden wordt er getraind 

in kleinere groepen. Dit maakt dat inhalen van gemiste trainingen meer tijd zal vergen 

dan vooraf gedacht.  

 

Interne trainer 

De Vitalis Academie maakt voor veel trainingen gebruik van de expertise van eigen 

medewerkers. Via een train de trainer principe worden interne medewerkers opgeleid om 

hun kennis te delen. Vanuit verschillende disciplines hebben we nu 75 interne trainers op 

verschillende onderwerpen. Dit najaar zijn er weer 2 groepen medewerkers getraind en 

zijn er 14 nieuwe medewerkers als trainer aan de Vitalis Academie verbonden. Interne 

trainers geven aan het delen van hun kennis aan collega’s als zeer waardevol te ervaren. 

Wij hebben deze interne trainers allemaal hoog in het vaandel staan. Enkele interne 

trainers hebben zich tijdens de lockdowns heel flexibel opgesteld en waar mogelijk 

klassikale bijeenkomsten met de Academie omgezet naar Webinars en hebben zich het 

digitaal trainen eigen gemaakt. 
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Huisvesting klassikale trainingen  

Vanwege de groepsgrootte en 1,5 meter afstand zijn veel van de klassikale bijeenkomsten 

verplaatst naar externe locaties. Dit resulteert in hoge huurkosten. De Academie is 

daarom in 2020 een zoektocht gestart naar alternatieve trainingsruimtes.  

Locaties hebben behoefte aan meer leren op de werkplek, verschillende leerafdelingen 

maken meer aanspraak op de vergader/trainingsruimtes op de locaties. Samen met team 

Innovatie betrekt de Academie per 1 september aanstaande Kortonjo.  

Er zijn leslokalen gerealiseerd (1 praktijklokaal en 2 grote ruimtes), waardoor de druk op 

de locaties afneemt qua bezetting. Uiteraard ook plezierig en goed dat de gemoeide 

kosten van huur van externe locaties zijn teruggebracht naar nihil.  

 

Vooruitblik 2022 
Samenwerking met Innovatie, HR-advies, Recruitment, HR-services, beleid wordt op 

project,- en onderwerpbasis vergroot. Bijvoorbeeld onboarding nu gezamenlijke aandacht 

en wordt op projectbasis aangepakt. De grootste uitdaging voor HR-breed is het 

aantrekken en behouden van voldoende en goed opgeleide medewerkers. Vandaar dat 

deze samenwerking vanuit de bovengenoemde afdelingen aandacht verdient, nu en in de 

toekomst. 

 

HR: overall 
Alle teams binnen HR (advies, Academie, BPV, planburo, PSA en Servicedesk) hebben zich 

naast de reguliere eigen taken in de tweede helft van 2021 gericht op de gevolgen van 

corona. Vanuit de vertegenwoordiging in het regieteam corona zijn er veel acties 

ontworpen en uitgezet gericht op informatieverstrekking, maar vooral ook op het zo vitaal 

en gezond houden van medewerkers en het ondersteunen van teams en managers bij het 

zo goed mogelijk door de crisis heenkomen. Verzuimbegeleiding en het voeren van het 

goede gesprek zijn erg belangrijk geweest het laatste half jaar. Natuurlijk zijn er ook een 

aantal projecten geweest. Het project rondom het functiehuis is in een stroomversnelling 

gekomen, er is een bevlogenheidsmeting uitgevoerd, er is een succesvol project lopende 

op het gebied van interne mobiliteit en er zijn veel nieuwe medewerkers geworven. 

Hoewel ook Vitalis de gevolgen van corona en de huidige arbeidsmarktsituatie voelt doen 

we het in vergelijking met collega organisaties op het gebied van verzuim en verloop 

goed. In 2021 is een start gemaakt met duaal leiderschap op HR, waarbij een van de twee 

duaal leiders extern geworven is en de andere uit de organisatie komt. In deze combinatie 

zijn de deelgebieden HR goed vertegenwoordigd. Het duaal leiderschap is positief 

ontvangen door de HR teams, eerste stappen in een verdergaande samenwerking zijn 

gemaakt. De teams zijn aan de slag met de medewerkersreis. In deze manier van werken 

wordt gekeken naar hoe de medewerker Vitalis ervaart op belangrijke contactmomenten 

met de organisatie en wat er mogelijk opnieuw ontwikkeld moet worden.    

 

Activiteiten 2022 

In 2022 gaan we verder op de ingeslagen weg zoals bovenstaand beschreven. Op 

instroom gaan we extra investeren in ons werkgeversmerk, zichtbaarheid en andere 

manieren van aantrekken. 

We steken voornamelijk in op behoud omdat we zien dat daar de meeste effecten te 

verwachten zijn. Met het DT hebben we 3 grote programmalijnen uitgezet. De 

medewerkersreis, een verder onderzoek naar Millennia (wat beweegt hen en hoe trekken 

we ze aan en hoe behouden we hen?) en tot slot willen we nog meer leren van en met 

elkaar in Vitale teams. Vitale teams zijn heel belangrijk element voor het succes van 

Vitalis. Met deze programmalijn willen we achterhalen waar de succeselementen zitten en 

hoe we daar Vitalis breed van kunnen leren en ons verder kunnen ontwikkelen op dit vlak. 

Daarnaast hebben we ook in de regio een samenwerkingen met als belangrijkste 

aandachtspunt de arbeidsmarkt uitdaging. Samen bouwen aan een regio die ook flexibele 

inzet oplost door samenwerking in plaats van het inzetten van bureaus is een thema waar 

Vitalis een belangrijke rol in speelt. Samen een skills-based profiel ontwikkelen waarop we 

mensen kunnen aantrekken en ontwikkelen is ook een belangrijke regionale opdracht 

waar wij ons voor in gaan zetten. 
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Bevlogenheidsonderzoek 
Nieuws uit de organisatie,.. 

Wat hebben onze medewerkers nodig om (nog meer) energie uit je werk te halen, zodat 

je oprecht kunt zeggen dat jij werkt bij de fijnste club? Op 2 november is de uitnodiging 

verstuurd voor een vragenlijst (anoniem) vanuit de organisatie Research Nolost Capital. 

Dit onderzoek richt zich op jou als persoon, hoe jij energie uit je werk haalt! Jouw vitaliteit 

en dat van je team doen ertoe! We starten met een eerste meting en we zullen dit 

vervolgens gaan herhalen om positieve ontwikkelingen en effecten goed te kunnen 

monitoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Vitalis geloven we dat je meer kunt bereiken als je bevlogen bent in je werk. Want dan 

kom je met plezier naar je werk, haal je er voldoening uit en ga je met een voldaan 

gevoel weer naar huis. Als Vitalis willen we er alles aan doen om dit samen met jou en 

jouw collega’s te bereiken. Om erachter te komen hoe, vragen we jou om een vragenlijst 

in te vullen. Het onderzoek wordt gedaan door Nolost, gespecialiseerd in 

bevlogenheidsonderzoeken. 

 

Medio januari komen de resultaten van het bevlogenheidsonderzoek bij ons binnen. Voor 

ieder team zal een eigen analyse worden gemaakt en daarna begint voor ons het echte 

werk: aan de hand van de resultaten verwachten we jouw werkplezier verder te kunnen 

verbeteren, zodat jij met (nog meer) plezier je werkt kunt doen! 

 

 
Vrijwilligers 
We kunnen stellen dat de tweede helft van 2021 een half jaar van uitersten was. Corona 

liep ook dit half jaar als een rode draad door alles heen.  

Dit heeft wederom om flexibiliteit gevraagd van de ca. 1100 vrijwilligers bij Vitalis. Veel 

activiteiten werden afgelast, of werden in een kleinere setting uitgevoerd.  

Daarnaast zien we dat een groep vrijwilligers zelf de keuze heeft gemaakt om het 

vrijwilligerswerk te beëindigen. Privé omstandigheden, angst voor het virus, het 

stopzetten van activiteiten waren redenen om dit besluit te nemen. 

Ook scholingen en workshops konden nauwelijks doorgang vinden. 

 

In Q3 en Q4 hebben we diverse projecten wèl uit kunnen voeren en vrijwilligers meer 

welkom kunnen heten. We zagen de geluksmomenten van de bewoners en medewerkers 

weer toenemen. Iedereen zette de schouders er onder het bleek maar weer dat 

vrijwilligers een waardevolle toevoeging zijn met betrekking tot het welzijn van de 

bewoners van Vitalis. We kunnen niet zonder! 

 

 



25 

 

 

Voorbeelden van projecten welke gerealiseerd zijn of gestart zijn in 2021 en een doorloop 

hebben naar 2022 zijn: 

• In 2021 is door een werkgroep van coördinatoren vrijwilligerswerk, HR en AFAS, 

een nieuw portal gebouwd t.b.v. het declareren van de onkostenvergoeding voor 

de vrijwilligers. Dit omdat Aysist vanaf 1-1-2022 niet meer beschikbaar is voor de 

registratie van  aanwezigheid vrijwilligers. Deze portal gaat in januari 2022 live. 

Vrijwilligers kunnen vanaf die tijd zelf hun gewerkte dagen registreren. 

• Er is een concept gepresenteerd aan de managers van het nieuwe beleid. Het oude 

beleid, van 2016, was aan vernieuwing toe. Wij streven erna het definitieve beleid 

in Q2 2022 te mogen presenteren. 

• Met afdeling PR & Communicatie zijn in 2021 regelmatig afspraken gemaakt m.b.t. 

communicatie en PR naar en voor vrijwilligers. Samen met collega’s van PR & 

Communicatie is nauw samengewerkt in het kader van jaar van de vrijwilliger, op 

het gebied van het verstrekken van coronanieuws aan vrijwilligers. Voor 2022 staat 

de nieuwe algemene informatiebrochure op de agenda en de wijze waarop wij ons 

presenteren op Social media. 

• Er is een boekje uitgebracht en uitgereikt met het kerstpakket aan alle 

medewerkers en vrijwilligers van Vitalis met als titel “Wat ben ik blij dat ik je weer 

zie”. Dit boekje zal tevens gebruikt worden als wervingsinstrument voor nieuwe 

vrijwilligers. 

• Met de afdeling HR en Recruitment wordt gewerkt aan een uniform format voor het 

opstellen en plaatsen van vacatures voor vrijwilligers. Het streven is dat de wijze 

van aanbieden vacatures vrijwilligers in lijn zal verlopen met de medewerkers. 

• Met de Vitalis Academie wordt gewerkt aan het aanbieden van een 

communicatietraining aan ca. 100 contactpersonen van vrijwilligers op locaties. 

Hier was al een training voor maar deze wordt herzien. Speerpunten: minder 

theorie, meer praktische tools welke de contactpersonen direct toe kunnen passen 

in hun contact met vrijwilligers. Daarnaast een kortere trainingsduur waardoor er 

minder druk komt op het rooster van de medewerkers.  

• De scholing “vrijwilliger zijn in coronatijd”; Deze workshop is in samenwerking met 

een collega van de geestelijke zorg en coördinatoren vrijwilligers opgezet. Deze 

workshop heeft 2x klassikaal mogen plaatsvinden. De reacties van de deelnemers 

waren zeer positief. Voor 2022 wordt deze scholing wederom aangeboden met als 

doel , aandacht voor het welzijn van onze vrijwilligers.  

o Ook is de opleidingsbehoefte vrijwilligers vanuit locaties voor 2022 in kaart 

gebracht en is het streven weer meer trainingen aan te kunnen bieden uit 

het trainingsaanbod vrijwilligers, gepubliceerd op VLO. 

• Door corona hebben wij het afgelopen jaar geen Vrijwilligers Tevredenheid 

Onderzoek uitgevoerd. Het laatste VTO is in 2018 uitgevoerd. Veel vrijwilligers 

waren niet actief op locatie waardoor er wellicht een vertekend beeld ontstaat 

m.b.t de uitslag van dit onderzoek. Voor 2022 staat het VTO weer op de 

jaarplanning. 

• Vitalis heeft een subsidie ontvangen voor het project  (basis)-dagbesteding. Voor 

de uitwerking van een plan is een werkgroep geformeerd. Hierin participeren ook 

de coördinatoren vrijwilligerswerk. Voor de uitvoering van het project wordt in een 

grote mate een beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers. Dit wordt verder 

uitgerold in 2022. 

 

2021 was, landelijk, het Jaar van de Vrijwilligers. Bij Vitalis zijn er allerlei acties en 

activiteiten georganiseerd door de coördinatoren vrijwilligerswerk met als afsluiting het 

boekje over en van vrijwilligers zelf. (Wat ben ik blij dat ik je weer zie) 

In 2021 stond een Inspiratie-dag gepland. Deze zal in 2022 alsnog gaan plaatsvinden. Op 

een unieke locatie in Eindhoven zullen de vrijwilligers o.a.  meegenomen worden in de 

wereld van nieuwe innovaties op zorggebied, zal het blijven leren ontwikkelen van 

vrijwilligers een speerpunt zijn en zijn er allerlei activiteiten gepland, gericht op het binden 

en boeien van vrijwilligers.  
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Uiteindelijk staat altijd voorop bij de coördinatoren en contactpersonen vrijwilligers èn 

overige medewerkers, dat we in contact moeten blijven staan met vrijwilligers. 

Persoonlijke aandacht is onmisbaar voor het binden en blijven boeien van de vrijwilligers. 

Ze dienen de aandacht te blijven krijgen die ze verdienen. 

 
 
 
 
 
Dag van de vrijwilliger 
Nieuws uit de organisatie,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 7 december was het de landelijke dag van de vrijwilliger. Om vrijwilligers in het 

zonnetje te zetten, hebben we op diverse locaties ballonnenbogen en koekjes van 

EindhovenDoet gekregen. Dank aan al onze vrijwilligers (en de vrijwilliger coördinatoren) 

voor hun warmte en inzet.  

Vrijwilligers, zijn voor Vitalis een onmisbare schakel in het zorgproces. Zij zijn zeer 

welkom op onze locaties: als 'kers op de taart' in de noodzakelijke zorg en ter 

ondersteuning van onze medewerkers die dit momenteel, gezien het personeelstekort en 

het hogere verzuim, extra goed kunnen gebruiken. 

 

 
 

 
 

 
 



27 

 

5. Innovatie 
 
Innovatie is bij Vitalis als lerende organisatie een gewoonte. Afgelopen jaar hebben we 

extra geïnvesteerd in mensen, middelen en tijd voor dit onderdeel. Dit heeft zich 

geresulteerd in een stevigere positie, bewustwording en bekendheid.  

Belangrijk voor nu en de toekomst, want dit is nodig en gaat ons helpen in het structureel 

anders doen: omdenken om met minder professionals dezelfde kwaliteit en 

geluksmomenten te realiseren. Onderstaand een uitgebreid verslag van onze innovatie 

activiteiten. Verder kan verwezen worden naar de rapportage over ons Koersplan. 

 

Na in de eerste helft van 2021 de visie op innoveren inclusief de implementatiestrategie te 

hebben ontwikkeld is deze in de tweede helft van 2021 daadwerkelijk toegepast. De 

diverse teams zorgtechnologie zijn op de Vitalis locaties opgericht en leggen de verbinding 

binnen de locatie. De Innovatieraad is tweemaal bij elkaar gekomen en heeft een bijdrage 

geleverd aan het realiseren van de innovatiedoelen van Vitalis. Ook de terugkoppeling 

richting DT en de besluitvorming verloopt goed. Het advies van de innovatieraad om de 

Medido breed te implementeren binnen Vitalis vanuit de visie ‘inzet Medido, tenzij’ is door 

het Directieteam overgenomen. In nauwe samenwerking met beleid medewerkers, 

zorgmanagers en teams zorgtechnologie wordt dit beleid de komende maanden verder 

uitgerold. Tevens zijn diverse projecten inmiddels succesvol opgezet en/of uitgevoerd in 

proeftuinen: 

 

Leefcirkels  

Na een succesvolle proeftuin op Vonderhof, vanuit de challenge verpleeghuizen van de 

toekomst, zijn de leefcirkels Vitalis breed opgestart.  

Het project leefcirkels is gesplitst in een technische implementatie en een onderdeel 

gericht op de noodzakelijke cultuurverandering van alle betrokkenen op locatie. 

Op basis van de ervaringen op locatie Vonderhof is  een document beschikbaar gemaakt 

als blauwdruk voor de implementatie voor andere locaties van Vitalis. Er wordt gestart op 

de Intensieve zorg locaties.. 

 

Technologische Ontdek Plek Online 

Vanuit de zorgteams wordt regelmatig aangegeven dat het voor de medewerkers een 

uitdaging is om een technologie in te zetten. Veel voorkomende problemen zijn; er is geen 

overzicht van mogelijke technologieën en er is niet bekend of de technologie werkt terwijl 

hier al wel kosten aan verbonden zijn voor cliënten.  

Om hier hulp in te bieden is de Technologische Ontdek Plek (TOP) opgericht. Medewerkers 

vinden hier een overzicht van hulpmiddelen en technologieën en kunnen deze voor een 

bepaalde periode lenen. Tevens kunnen ze informatie en hulp vragen. Naast de fysieke 

plek is er in de tweede helft van 2021 een online TOP gebouwd. Deze wordt momenteel 

(samen met de teams zorgtechnologie) verder ingericht en zal in 2022 breed gelanceerd 

worden.  

 

Proeftuin Tessa  

Tessa is een sociale zorgrobot die verbale begeleiding geeft aan cliënten met een 

cognitieve beperking bij dagelijkse activiteiten. Het ondersteunt zelfregie, zelfstandig 

wonen en biedt zorg. 

In de proeftuin, gericht op wijkzorg cliënten, wordt het effect op cliënt en zorg gemeten. 

Bovendien wordt in kaart gebracht welke (bijkomende) randvoorwaarden in de bestaande 

processen nodig zijn bij opschaling. Toekomstige financiering wordt ok onderzocht (is er 

een sluitende Business Case?).   

De eerste resultaten zijn zeer positief, waarbij een maximum van 80 minuten per cliënt 

per week worden bespaard. 

 

 



28 

 

Smartglass 

Met de smartglass is het afgelopen jaar geëxperimenteerd met de mobiele diagnosebox, 

waar deze onderdeel van was. De mobiele diagnosebox is een samenwerkende verkenning 

van Archipel en Vitalis. 

Momenteel wordt binnen Vitalis een proeftuin voor de smartglass opgericht op diverse 

locaties. De smartglass wordt ingezet om op afstand zorg te verlenen en voor 

verpleegkundige triage. De eerst resultaten zullen in 2022 beschikbaar zijn. 

 

Doorontwikkeling SARA 

Vitalis biedt voor 7 SARA robots een proeftuin waarbij doorontwikkeling van de robot 

centraal staat. Samen met het bedrijf SARA Robotics wordt bepaald welke features 

noodzakelijk zijn om uiteindelijk de ontwikkeling van een welzijnsrobot (huidige status) 

naar een robot als onderdeel van het zorgteam te kunnen maken.  

Ook in 2022 zal Vitalis samen met SARA Robotics verder doorontwikkelen.  

 

Vooruitblik 2022 
 

De komende jaren zal de stijgende vraag t.o.v. het arbeidsmarktpotentieel centraal staan; 

hoe kunnen we met innovatie impact maken op arbeidsreductie. Voor het jaar 2022 zijn 

hiervoor 3 programmalijnen bepaald: 

1. Automatiseren van Vitalis processen 

2. Slim zorgdossier 

3. Omdenken en doen 

 

 

 
 

Wat is RPA? 

Middels een verkenning van RPA (Robotic Process Automation) wordt onderzocht of een 

aantal processen binnen Vitalis geautomatiseerd kunnen worden. 

RPA is simpel gezegd het automatiseren van repetitieve handelingen. Dit wordt gedaan 

door software die de handelingen uitvoert, dus niet door een werkelijke robot. Zulke 

software kan zich met een hoop verschillende handelingen bezighouden. Hierbij kan 

gedacht worden aan administratieve werkzaamheden, financiële en IT support-

werkzaamheden en backoffice-werk. In de meeste bedrijven worden deze handelingen 

nog handmatig uitgevoerd door werknemers. Denk bijvoorbeeld aan administratieve 

handelingen zoals dingen overtypen, facturen verwerken of  het invullen van formulieren. 
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RPA zorgt ervoor dat deze tijdrovende processen automatisch worden uitgevoerd, zodat 

werknemers zich hier niet meer mee bezig hoeven te houden. Je kunt het dus zien als een 

virtuele robot die 24/7 routine handelingen kan uitvoeren en hierbij minder fouten maakt 

dan mensen zouden doen. Vooral dit 24/7 aspect is belangrijk. De ‘robot’ kan dag en 

nacht bezig zijn en kan gewoon op de achtergrond werken. 

 

Vitalis gaat naast de backoffice werkzaamheden onderzoeken op RPA ook in het primaire 

zorgproces ingezet kan worden. Bijvoorbeeld bij de intake van nieuwe cliënten.  

 

Omdenken en doen! 

In het jaar 2022 staat omdenken en doen bij Vitalis centraal. Onderstaand kwadrant wordt 

in 2022 vertaald naar een uitdagend, begrijpelijk en herkenbaar programma, waarbij de 

hele organisatie betrokken gaat worden. Team innovatie zal hier een mede-kartrekker van 

zijn. Het programma nodigt medewerkers uit met nieuwe ogen te kijken naar de 

dagelijkse praktijk. Hoe verlenen wij zorg? Wat kan anders, beter en makkelijker? Hoe 

kunnen we cliëntengeluk en medewerkersgeluk bovenaan zetten? En wat betekent dat 

eigenlijk voor onze dagelijkse werkzaamheden? 
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Innovatieteam ontwikkelt podcast-reeks  
Nieuws uit de organisatie,.. 

Het Innovatieteam van Vitalis WoonZorg Groep lanceert een podcast over innovatie in de 

ouderenzorg: Zorg voor Innovatie. In gesprek met zorgverleners en cliënten onderzoekt 

het team hoe technologie kan bijdragen in de warme zorg voor morgen. 

 

Er is een grote urgentie in de ouderenzorg. 

Arbeidsmarktkrapte in combinatie met een 

groeiende zorgvraag zet de kwaliteit van de 

zorgverlening onder druk. Er wordt verondersteld 

dat de inzet van technologie kan bijdragen aan 

toekomstbestendige zorg. 

Maar wat is er eigenlijk voor nodig om dat te 

laten slagen? Wat komt er allemaal kijken bij de 

implementatie van zorgtechnologie? Hoe 

belangrijk is de mens in dit proces? Kan 

technologie echt zo maar alles wat zorgverleners 

doen overnemen? Hoe is het voor een cliënt als er 

meer technologie wordt ingezet? En hoeveel 

technologie kan je al met al integreren in het 

zorgproces? 

Het Innovatieteam van Vitalis onderzoekt in deze 

podcast de succesfactoren van innoveren in de 

ouderenzorg. 
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6. KOERSVAST  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Onze activiteiten in 2021 
 

EXPEDITIE 1 KUNST VAN GELUKKIG OUD ZIJN  

 

Vitalisbreed project eten en drinken: het initiatief is gericht op beleving, 

smaak, gastvrijheid, huiselijkheid.  

Dit project is grootschalig opgestart binnen Vitalis. Vanuit alle RVE’s is deelname 

middels verschillende experts op dit thema gewaarborgd. Gestart wordt met de 

beschrijving van de visie op eten & drinken. Vervolgens zal implementatie plaatsvinden 

van de verschillende benodigde zaken voortvloeiend uit de visie.  

 

Het project is inmiddels op verschillende afdelingen gestart. Hier wordt positief 

gereageerd. Binnen het projectonderdeel horeca wordt gewerkt met werkgroepen die 4 

thema’s uitwerken:  

• Van visie naar praktijk 

• Wat kan de gast verwachten bij Vitalis 

• Culinaire kennisbank voor Horeca en Zorg 

• Culinair coaches voor zorgafdelingen 

 

Extra aandacht wordt geschonken aan kleinere projecten, verbetertrajecten en lokale 

verbeteringen die al liepen op verschillende locaties, maar die zich wel in het werkgebied 

van het project Eten en Drinken bevinden. 

 

Ook in 2022 krijgt dit project vervolg. Het realiseren van geluksmomenten op het gebied 

van eten en drinken blijft centraal staan.  

 

Creëren van geluksmomenten staat centraal  

Binnen heel Vitalis is middels ons Koersplan, dat dient als het kompas voor alle 

collega’s, duidelijk dat we 1 doel hebben. Dat doel is: onze ouderen een gelukkige oude 

dag bezorgen. Ons missie luidt dan ook “de kunst van gelukkig oud zijn”.  

 

Speciale Vitalisbrede bijeenkomsten zijn opgezet om dit kracht bij te zetten. 

krachtstroombijeenkomsten. Bij deze krachtstroombijeenkomsten zijn alle collega’s 

welkom die willen aansluiten.  

 

De laatste bijeenkomst betrof een digitale versie. Afhankelijk van de mogelijkheden i.r.t. 

eventuele restricties m.b.t. Corona zal de volgende bijeenkomst digitaal dan wel weer in 

fysieke vorm plaatsvinden. Voorbereidingen zijn in gang gezet voor een digitale 

bijeenkomst KOERSVAST in januari. Ook dit thema zal daar specifiek aandacht krijgen. 

 

Project Samen Lief in Horst/Kronehoef: gezonde relaties staan centraal 

Een fijne plek om te wonen, waar je ertoe doet en er mag zijn. Om zo gelukkig oud te 

kunnen zijn. Een jaar lang staan bij WoonincPlusVitalis locatie De Horst/Kronehoef 



32 

 

gezonde relaties centraal. Onder de noemer #SAMENLIEF worden bewoners op positieve 

wijze gestimuleerd om meer open te staan voor een ander. En het resultaat mag er zijn. 

“Mensen zeggen goedendag en voelen zich buitengewoon welkom.” Een interview met 

Angela Wellink (Coördinator Welzijn & Activiteiten) en Ivonne Boschman (Manager) van 

Vitalis over de aanleiding, werkwijze en resultaten van een jaar lang #SAMENLIEF is te 

vinden op de website van Vitalis.  

 

Gezien het grote succes is de Horst/Kronehoef aan het kijken naar een vervolg. Tevens 

zijn met andere Vitalis locaties de inhoud en ervaringen gedeeld ter lering en eventuele 

verbreding.  

 

Dit project wordt voortgezet onder de noemer WIJ SAMEN. 

Niet in de vorm van projectjes zoals afgelopen jaar maar wel laten we overal het logo 

terug komen daar waar iets gedaan wordt. Denk aan shirts voor medewerkers voor de 

zomer periode. Attenties voor bewoners waarbij een kaartje komt met het logo. Of een 

chocolade topper op een gebakje met het logo. Het logo lijkt op hetzelfde logo maar iets 

aangepast. 

Dit project krijgt dus een structureel karakter en zal door het jaar heen wel steeds terug 

komen. De manier waarop wordt nog nader uitgewerkt.  

 

 EXPEDITIE 2: FIJNSTE CLUB OM BIJ TE WERKEN  

Vitalisbreed initiatief “alle medewerkers Vitaal” 

Doelstelling is: alle medewerkers vitaal.  

 

De eerste medewerkers zijn inmiddels gekoppeld aan Topsupport en gestart met een 

traject. Doorverwijzing vindt plaats via de bedrijfsarts. Met enkele app leveranciers 

hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden. O.a. wordt verkend hoe met een 

spaarmodel het bewegen van de Vitalis collega’s gestimuleerd kan worden. Daarnaast 

zijn door de werkgroep zaken in voorbereiding als: een “special vitaliteit” en fiets naar je 

werkdag. Tevens is de mogelijkheid binnen AFAS ingericht om een vitaliteitsgesprek aan 

te vragen. Inmiddels staat met ongeveer 30 medewerkers dit gesprek gepland of heeft 

het reeds plaatsgevonden. Daarnaast zijn uit de impactmeter Corona aangrijpingspunten 

naar voren gekomen als: hulp bij het stoppen met roken en hulp bij afvallen. Hiermee 

gaat de werkgroep aan de slag.  

De verschillende onderdelen zijn inmiddels weer in een verder gevorderd stadium. In 

2022 zal concreet gestart worden met het spaarmodel ter stimulatie van het bewegen. 

De implementatie is reeds in voorbereiding.  

 

Project positieve gezondheid Parc Imstenrade: echt kennen medewerkers, 

meer diepgang  

In Parc Imstenrade loopt een locatie breed project waarin zowel voor medewerkers als 

voor bewoners (fase 2) gekeken wordt naar positieve gezondheid. Parc Imstenrade 

heeft zich tot doel gesteld om een gezonde leef- en werkomgeving te creëren 

gerelateerd aan de bleu zones. 

 

Er is gekozen voor het werken met en opleiden van aandachtsvelders positieve 

gezondheid om de positieve gezondheid te kunnen verankeren in de organisatie. Het 

gaat om een tweeledige aanpak.  

1. Medewerkers bewust maken van hun positieve gezondheid  

2. Het echte gesprek aangaan met cliënten over hun positieve gezondheid.  

Hiervoor zijn trainingen voor aandachtsverlders georganiseerd en zijn aandachtsvelders 

per team benoemd. Hierbij zijn 4 leerdoelen benoemd.  

1. Wat is positieven gezondheid  

2. Hoe maak je je team bewust van positieve gezondheid  

3. Hoe bevorder je het echte gesprek over positieve gezondheid met e bewoner  

4. Hoe blijf je up to date en weten je positieve gezondheid duurzaam te verankeren.  
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Fase 2 van het project (uitrol naar bewoners) heeft inmiddels een eerste start gekregen. 

Ook in 2022 krijgt dit project vervolg.  

 

Telefonie: alle medewerkers Vitalis een eigen mobile telefoon  

Alle medewerkers binnen Vitalis hebben in 2020 een eigen mobiele telefoon ontvangen. 

Middels deze telefoon kunnen de medewerkers op elk moment makkelijk bij onderdelen 

als het ECD, verschillende andere app’s, de mail en collega’s laagdrempelig bereiken. Er 

is hiermee altijd een device voor handen waarop op elk moment laagdrempelig bij de 

gewenste informatie gekomen kan worden.  

 

Elke locatie kent super users. Deze zijn gesproken en met hen is de implementatie en 

het gebruik van de telefoon geëvalueerd. Deze input wordt meegenomen in de 

vervolgfase van het project. De telefoon vormt voor de Vitalismedewerker nu en in de 

toekomst een belangrijk device waarmee Vitalis een doorgroei in gebruiksmogelijkheden 

zal realiseren.  

De telefoon als HET device is in gebruik steeds beter “ingeburgerd” binnen onze 

organisatie.   

 

Doorontwikkeling Goed Beter Best   

Het project Goed Beter Best loopt al enkele jaren met veel succes. In 2020 is het project 

geëvalueerd en bekeken waar nog aandachtspunten liggen. Vrijwel alle zorgteams zijn 

inmiddels geschoold (op enkele teams na). Ook is een dashboard ontwikkeld dat als 

hulpmiddel dient o.a. bij de borging van kwaliteit. Dit maakt dat het project in een 

afrondende fase terecht is gekomen. De positieve lessen die geleerd zijn worden in een 

visiedocument verwerkt. Tevens wordt gekeken naar aandachtspunten voor het vervolg 

en borging. De relatie wordt gelegd met de kijk op kwaliteit en het koersplan. 

 

In Q3 en Q4 zijn de laatste teams afgerond. De ontwikkeling van het teamdashboard is 

opgestart echter is de uitrol naar de teams stopgezet, enerzijds vanwege corona (focus 

op basiszorg). Anderzijds vanuit de evaluatie blijkt dat er nog een doorontwikkeling 

moet plaatsvinden op de inhoud en de weergave van teamdashboards. In communicatie 

zal de term besturingsfilosofie Vitale Teams worden gebruikt. Voor de herkenbaarheid en 

verwijzing naar de groei van de bomen, wordt in het visiedocument Goed, Beter, Best 

wel als ondertitel gebruikt.  

 

Wat betreft borging:  

De uitvoering en de borging van de besturingsfilosofie is primair belegd in de 

(lijn)organisatie. De HR teams hebben een ondersteunende en signalerende rol. 

 

In de besturingsfilosofie Vitale Teams wordt dezelfde cyclus gehanteerd als in de Kijk op 

Kwaliteit (eenduidig).  

 

Aandachtspunten zijn:  

1. Begeleiding voor het voeren en verbeteren van de dialoog (reflecteren en leren) in 

alle lagen van de organisatie; 

2. Managers Vitale Teams worden ondersteunt bij doorontwikkelen van Vitale Teams; 

3. De hulpmiddelen die zijn ontwikkeld worden geëvalueerd en verbeterd samen met 

teams en managers. 

 

Doorontwikkeling opleiden  

Het opleiden van zorgmedewerkers heeft de afgelopen jaren positieve aandacht vanuit 

de organisatie gehad. Zo zijn er bijv. leerafdelingen gestart. Gezien de 

arbeidsmarktproblematiek en de ambitie van Vitalis als de fijnste club om bij te werken 

maakt dat een groep collega’s met expertise op dit gebied zich heeft verzameld. Samen 

gaan ze kijken naar de volgende stap om het opleiden binnen Vitalis weer naar de 

volgende fase te brengen. Deze groep heeft inmiddels stappen gemaakt en worden in 

2022 verder binnen Vitalis gedeeld en uitgezet. 
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Maak er werk van  

Als medewerker bij Vitalis krijg je 4 uur extra om jouw hobby, passie of interesse om te 

zetten naar een leuke activiteit met bewoners. Onder werktijd kan men een workshop 

ter inspiratie volgen om de activiteit voor te bereiden. Zo krijgen we nog meer 

geluksmomenten voor de bewoners en de medewerkers. Aangezien de pilot (nieuw 

talent) op dit project een succes bleek is het nu toegankelijk voor alle collega’s.  

Inmiddels is de mogelijkheid om onder werktijd werk te maken van een hobby, passie of 

interesse, ook officieel een extra arbeidsvoorwaarde. Om medewerkers op weg te helpen 

organiseert Vitalis ook inspiratieworkshops. Want passies delen en ervaren, is een 

verrijking voor iedereen. Het draagt bij aan het levensgeluk van bewoners én het 

werkgeluk van medewerkers. 

EXPEDITIE 3: LEREN INNOVEREN  

Project wijkzorg: inzet op zelfredzaamheid. Visie op zorg (doen wat nodig is) 

als hulpmiddel → NU Vitalisbreed  

 

Binnen de wijkzorg loopt een grootschalig project om zelfredzaamheid te bevorderen. 

Hiervoor is met de twee grootste verzekeraars voor de wijkverpleging een experiment 

aangegaan, te weten een lumpsum financiering (een vast potje geld voor elke klant). 

Het idee hierbij is dat we als organisatie de ruimte krijgen om te doen wat nodig is: we 

kunnen het budget flexibel inzetten. Dus ook voor zaken die niet door zorgmedewerkers 

worden verricht. Doelstelling hierbij is dat we inspelen op de arbeidsmarktproblematiek. 

We kijken hoe we middels inzet van hulpmiddelen, technologie, mantelzorg (scholing), 

zelfredzaamheid, preventie e.d.. de zorgverlening middels verzorgende kunnen 

verminderen, zonder hierbij kwaliteit te verliezen. Vitalis heeft de overtuiging dat het zo 

lang mogelijk zelfredzaam blijven juist bijdraagt aan gelukkig oud zijn. 

 

Allereerst zijn grote zorgvragers die thuishoren in de WLZ naar de WLZ omgezet. 

Vervolgens is gezamenlijk met management, wijkverpleegkundige en teams een visie 

ontwikkeld op zelfredzaamheid. Deze wordt besproken met de teams om bewustwording 

te creëren. Het belangrijkste is uiteindelijk de gedragsverandering binnen de teams om 

daadwerkelijk volgens de visie te gaan werken. Om daadwerkelijk tot de beoogde 

verandering te komen is het van belang om out of de box te denken en de inspirerende 

voorbeeld te delen en te vergroten.  

 

Binnen de wijkzorg heeft de aanpak inmiddels geleid tot een daling van het aantal uren 

zorgverlening bij de cliënten met wijkverpleging. Naast de bewustwording in de teams 

en het handelen hiernaar heeft de inzet van (technische) hulpmiddelen een belangrijke 

bijdrage geleverd. Een groot succes als we kijken naar de bijdrage die dit levert aan de 

problematiek m.b.t. de arbeidsmarkt.  

 

De visie op zorg (het cirkelmodel) zoals ontwikkeld binnen de Wijkzorg wordt nu 

Vitalisbreed als basisuitgangspunt bij zorgverlening gebruikt. Stappen worden gezet in 

het verder vorm geven van de bewustwording van deze denkwijze binnen de teams. 

Goede voorbeelden dienen ter inspiratie voor de collega’s.  

 

Het jaar 2022 zal Vitalisbreed in het teken staan van dit “omdenken” als fundament dat 

zal inspireren tot gedragsverandering bij alle collega’s. Samen zien dat het anders kan!  

 

Ontwikkeling innovatiestrategie  

Zie de verslaglegging bij onderdeel INNOVATIE, hoofdstuk 5. 

 

Project spraakgestuurd ECD in Parc Imstenrade  

In Parc Imstenrade loopt een project met betrekking het realiseren van een 

spraakgstuurd ECD. De eerste fase is inmiddels afgerond en een start is gemaakt met 

fase 2. De ontwikkelingen worden gedeeld binnen Vitalis om daar ook lering te trekken 

en te bezien of het interessant is om dit t.z.t. breder door te gaan trekken. Dit project 
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heeft als doel een vermindering van ballast bij de zorgmedewerker m.b.t. de wijze van 

registratie.  

 

Het project heeft inmiddels de volgende fase bereikt. Samen met collega partijen in het 

zuiden worden de vervolgstappen gezet. Onder andere wordt gekeken naar het gebruik 

middels een app., waarbij per organisatie ongeveer 50 cliënten worden betrokken. De 

bijdrage in ontwikkeling van NEDAB (leverancier ONS) is voorwaardelijk voor het kunnen 

zetten van de volgende stappen. Hierover lopen in de regio Limburg momenteel de 

gesprekken. Op dit moment staat het project tot nader order on hold. Ambitie vanuit 

Vitalis is om dit project een vervolg te geven in 2022.     

 

Ontwikkeling en implementatie mobiele diagnosebox in samenwerking met 

Archipel 

Zie de verslaglegging bij onderdeel INNOVATIE, hoofdstuk 5 

 

Inzet en doorontwikkeling robot SARA: gebruik 6 robots en samenwerking 

Bright Cape 

Zie de verslaglegging bij onderdeel INNOVATIE, hoofdstuk 5 

 

SKON  

In Berkelhof is een sociale innovatie gestart genaamd SKON. Samen met kunstenaars en 

bewoners worden producten vervaardigd met recycle materiaal. Het betreft mooie 

producten welke tevens verkocht worden. Voor onze bewoners een mooi geluksgevoel: 

men doet er toe en doet ook mee en doet zelf. Daarbij is het maatschappelijk 

interessant gezien het gebruik van enkel wegwerp materialen zoals oude banners e.d.. 

Gezien het succes van dit project wordt nu gekeken naar de volgende fase. Het betreft 

hier o.a. het breder trekken binnen de organisatie en de ontwikkeling van een website.  

 

SKON blijft een succes. Inmiddels is een- verdere professionaliseringsslag gemaakt en 

een businessplan en innovatieplan geschreven. Hiermee kan een verdere verbreding 

binnen de organisatie in 2022 vorm krijgen.  

 

EXPEDITIE 4: LANGER ZELFSTANDIG, LANGER THUIS 

Nieuwe dienstverlening: intermitterende opnames  

Een plan voor de realisatie van een afdeling met de mogelijkheid tot het intermitterend 

verblijven van PG klanten (ter ontlasting van de mantelzorg) is opgezet. De locatie 

betreft Kronehoef. De laatste hand wordt nu gelegd aan dit plan waarna het wordt 

besproken met het zorgkantoor. Daarna hopen we tot implementatie over te kunnen 

gaan. Het zorgkantoor is inmiddels akkoord met de plannen. De verkenning met de 

woningcorporatie loopt op dit moment rondom de vastgoedmogelijkheden.  

 

Project Mantelzorgconsulenten Horst/Kronehoef: mantelzorger onderdeel van 

Vitaal Team   

Op de locatie Horst/Kronehoef zijn twee mantelzorgconsulenten gestart. Zij doen actief 

onderzoek naar de mogelijkheden om de mantelzorger beter te ondersteunen en 

daarmee te betrekken bij het zorgteam. Doelstelling is uiteindelijk maximale 

samenwerking met het zorgteam en mantelzorger om zo de kwaliteit van zorg te 

verhogen en de inzet van het schaarse zorgpersoneel te ontlasten. Dit project heeft na 

een grondige evaluatie voor nu geen vervolg gekregen.   

 

Warme overdracht  

Op dit thema is echter wel een initiatief genaamd “warme overdracht” gerealiseerd. 

Hiervoor is een formulier in ONS geïntegreerd. Dit formulier draagt bij aan volledigere 

informatieverstrekking vanuit onder het klantencentrum en de zorgteams m.b.t. de 

mantelzorgwensen en -mogelijkheden. Door het kennen van de mantelzorger kan deze 

beter betrokken worden en blijven bij het zorgproces. Dit formulier wordt nu in de 

praktijk getest en zal in 2022 verder worden uitgerold.  
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Ontwikkeling concept Vitalis en WoonZorg Nederland aanleunwoningen 

Peppelrode  

Bij Peppelrode liggen een 37 tal aanleunwoningen. Het betreft een behoorlijk aandeel 

kwetsbare bewoners dat in deze aanleunwoningen woont. In het belang van de groep 

bewoners en ook vanuit het maatschappelijk belang m.b.t. de toenemende groep 

ouderen in Eindhoven heeft Vitalis met WoonZorg Nederland een concept ontwikkeld.  

 

Dit concept is vergelijkbaar met het COMPLEET concept zoals Vitalis dat kent met 

Wooninc. Concreet betekent dit dat vanaf 1 februari de alarmering vanuit Peppelrode 

gaat vormgeven gaat worden. Daarbij is de receptie weer opengesteld voor vragen en 

zullen de bewoners van de aanleunwoningen weer actief worden uitgenodigd bij de 

activiteiten. De aanleunwoningen worden weer onderdeel van Peppelrode en de 

bewoners worden hiermee dan ook warm binnen Peppelrode ontvangen.  

Concreet betekent dit concept voor de bewoners van de aanleunwoningen dat zij langer 

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Verhuizing is pas aan de orde als de bewoner 

een gevaar wordt voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving.  

Dit project is inmiddels succesvol geïmplementeerd en enthousiast ontvangen door de 

bewoners. Met WoonZorg Nederland worden inmiddels de mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van een concept voor een andere woonlocatie in Eindhoven onderzocht. 

Inmiddels is ook met de bewonerspopulatie gesproken en krijgt het concept “ZORG 

VOOR ELKAAR” steeds verder vorm. Dit initiatief kent een doorloop naar 2022.   

 

Ontwikkeling Behandel Centrum 1e lijn  

Vanuit de Behandel Groep wordt vormgegeven aan de ontwikkeling van een Behandel 

Centrum ter ondersteuning van de zorgverlening in de 1e lijn. Het Behandel Centrum 

profileert zich daarbij als DE expert op het gebied van senioren voor alle behandel 

disciplines. Gekeken wordt naar een verbreding van dit initiatief in de ontwikkeling van 

een verpleeghuisfunctie richting de 1e lijn (nieuw concept). Zowel het behandelcentrum 

als het concept zijn in voorbereiding en kennen een doorloop naar 2022.  

 

EXPEDITIE 5 SPECIALIST IN DE OUDERENZORG, EXPERT IN DE KETEN 

Doorontwikkeling expertisecentrum Parkinson en diensten in de keten  

Peppelrode heeft op het gebied van Parkinson reeds behoorlijke expertise en daarmee 

regionale bekendheid opgebouwd. In Peppelrode is zijn specifieke Parkinson afdelingen 

en daarbij ook de combi met PG en Parkinson plaatsen gerealiseerd.  

 

Vanuit deze basis is een projectinitiatief gestart in samenwerking met enkele regionale 

partners. Dit project wordt vergoed vanuit de transitiemiddelen. In dit project wordt 

bekeken op welke onderdelen in de keten van Parkinson nog behoefte zit aan 

expertiseontwikkelingen en ontwikkelingen van diensten. In 2020 is een inventarisatie 

naar behoeften afgerond: verschillende regionale partijen zijn hierin gehoord en ook is 

landelijk naar andere voorbeelden gekeken / werkbezoeken afgelegd.  

Ook in Q3/Q4 zijn verschillende werkgroepen in beweging geweest:  

• Kennisdeling – met regio partners – 2 succesvolle regionale sessies hebben 

plaatsgevonden -  

• Opzet afdeling tijdelijke zorg – intentieverklaring ziekenhuizen in de maak –  

• Opzet casemanager dementie – met regio partners – 

• Opzet dagcentrum Parkinson – eerste cliënten dagbesteding zijn gestart -  

• Doorontwikkeling expertisecentrum Parkinson voor de regio  

 

Ontwikkeling GRZ unit in samenwerking met Archipel  

Samen met Vitalis, Archipel en het Catharina Ziekenhuis wordt onderzocht op welke 

manier samenwerking op het gebied van de GRZ geïntensiveerd kan worden. 

Verschillende mogelijkheden en locaties in Eindhoven worden gezamenlijk verkend. Dit 

traject heeft ook in Q3/Q4 verder vervolg gekend.  
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Samenwerkende klantencentra  

Bekeken wordt hoe de samenwerking van de verschillende klantencentra in de regio 

meer vorm kan krijgen. De ontwikkeling en implementatie van een wachtlijstapp. is een 

succesvolle en belangrijke stap in de regionale samenwerking. Ook in Q3/Q4 heeft een 

verdere doorontwikkeling van de app plaatsgevonden. Regionaal is er veel enthousiasme 

rondom dit initiatief.  

 

Crisiszorg het vervolg: samenwerken in de regio m.b.t. wachtlijsten en 

plaatsingen  

Een intensieve samenwerking m.b.t. de wachtlijsten in de regio heeft geleid tot een 

mooie uitkomst. Vitalis is initiatiefnemer en kartrekker voor dit project. Onderstaand een 

kort stuk uit een publicatie van dit project.  

Vitalis WoonZorg Groep en zorgorganisaties Amaliazorg, Ananz, Archipel, Sint 

Annaklooster, Joriszorg, Oktober en Valkenhof bereikten op 8 december een mijlpaal 

met een voor Nederland unieke samenwerking. Ze werken vanaf dan met één systeem 

waarin de vraag naar zorg en hun gezamenlijk zorgaanbod samenkomt. Het doel is om 

ouderen met een zorgbehoefte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te 

bieden.  Normaal is er veel tijd nodig om zo’n samenwerking tot een succes te maken. 

Door corona kwam dit proces in een ongelooflijke stroomversnelling. Zie op de website 

van Vitalis het gehele artikel.  

Inmiddels zijn de crisisbedden (n=10) gecentraliseerd bij Vitalis. Dit geeft een verhoging 

van efficiëntie en kwaliteit. Ook de toestroom/triage heeft in de laatste helft van 2021 

de aandacht gehad in de regio. Hier zijn nog efficiëntieslagen mogelijk.  

 

 

 

Zorg voor Parkinson goed ingericht 
Nieuws uit de organisatie,.. 

Op 8 december vond het tweede webinar Parkinson In-Zicht plaats. Wederom namen ruim 

80 collega’s van Archipel, Valkenhof, ZuidZorg en Vitalis deel aan dit webinar. Deelnemers 

werden door Tessa Schols (Specialist Ouderengeneeskunde bij Vitalis) geïnformeerd over 

de niet-motorische verschijnselen van Parkinson. Daniël du Corbier (ergotherapeut en 

cognitieve revalidatietherapeut bij Valkenhof) sprak over op maat gemaakte individuele 

cognitieve therapie bij cliënten met Parkinson. Mirjam Winters (wijkverpleegkundige bij 

Zuidzorg) nam deelnemers mee in de organisatie van wijkteams en hoe mensen welke 

zorg krijgen.  

De transitiemiddelen vanuit het VVT-platform zetten we in om de zorg op het gebied van 

Parkinson voor de regio goed in te richten. Uitgangspunt is maximale samenwerking en 

verbinding met de regio partners; Vitalis WoonZorg Groep, Archipel, Valkenhof en 

ZuidZorg. Vitalis neemt hierin als Expertisecentrum Parkinson de regie. 

 

Mijke Graat, voorzitter Expertisecentrum Parkinson, licht toe hoe dit op structurele basis 

wordt aangepakt. 

“Het begint met het delen van kennis in de regio o.a. via Webinars en een Kijkje in de 

keuken bij elkaar. Vanaf volgend jaar ook via spreekuren door 

Parkinsonverpleegkundigen voor vragen over cliënten/bewoners. Op dit moment is het 

overigens al mogelijk om in outlook via de # parkinsonverpleegkundige Vitalis vragen te 

stellen. Indien nodig komt de Parkinsonverpleegkundige dan langs. Ook is er 

een werkgroep casemanagement actief, die samen bekijkt of er een casemanager 

Parkinson of Zorgtrajectbegeleider Parkinson kan worden ingezet ter ondersteuning 

en begeleiding van de cliënt en zijn mantelzorgers thuis tot aan een eventuele intramurale 

opname. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor tijdelijk 

verblijf en het opzetten van een dagcentrum met dagactiviteiten, dagbesteding en 

dagbehandeling voor deze doelgroep. We ontwikkelen het expertisecentrum door, die door 

de regio en de interne organisatie is in te roepen wanneer er expertise nodig is. Zo wordt 

er voor de toekomst gekeken naar een actieve samenwerking op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek”. 
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Onderweg naar 2022 
In aanvulling op het voorgaande zijn enkele nieuwe initiatieven te benoemen in 2022: 

 

EXPEDITIE 1 KUNST VAN GELUKKIG OUD ZIJN  

Project Bleu Zones binnen de Residenties – ken je cliënt -  

Er zijn 4 themagebieden van Blue Zones, die elk zijn uitgewerkt in acties: 

natuurlijk bewegen, healing environment, levendige community, gezond eten en 

drinken. Samen met de bewoners en externe begeleiding zijn en gaan we in 

2022 verder op pad. Specifiek loopt binnen Parc Imstenrade voortvloeiend uit 

de bleu zones het project “Bruis”: bewoners zetten zich in voor elkaar.  

 

 EXPEDITIE 2: FIJNSTE CLUB OM BIJ TE WERKEN  

Medewerkersreis – ken je collega - 

Zie de verslaglegging bij onderdeel FIJNSTE CLUB OM TE WERKEN, hoofdstuk 4 

 

Millenniums – ken je collega -  

Zie de verslaglegging bij onderdeel FIJNSTE CLUB OM TE WERKEN, hoofdstuk 4 

 

Vitale teams: leren & ontwikkelen van & met elkaar – teams in hun 

kracht -  

Zie de verslaglegging bij onderdeel FIJNSTE CLUB OM TE WERKEN, hoofdstuk 4 

 

EXPEDITIE 3: LEREN INNOVEREN  

E GRZ  

Voor de GRZ geldt dat in 2022 specifiek onderzocht gaat worden hoe E GRZ 

vorm te geven. Hiermee wordt bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek. 

Op dit thema vindt samenwerking plaats met Archipel.  

 

EXPEDITIE 4: LANGER ZELFSTANDIG, LANGER THUIS 

Ontwikkeling concepten met woonpartijen  

Met WoonZorg Nederland worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

een concept voor een woonlocatie (bijna 200 eenheden) in Eindhoven 

onderzocht. Inmiddels lig er een conceptnotitie en is ook met de 

bewonerspopulatie gesproken. Het concept “ZORG VOOR ELKAAR” krijgt steeds 

verder vorm. In de loop van 2022 zal naar waarschijnlijkheid het concept een 

start krijgen in de praktijk.   

   

EXPEDITIE 5 SPECIALIST IN DE OUDERENZORG, EXPERT IN DE KETEN 

Ketens en diensten Vitalis  

De ketens en diensten van Vitalis worden in beeld gebracht. Keuzes worden 

gemaakt in welke diensten aan te vullen of te beëindigen. KOERSVAST dient 

hierbij als kompas. Ook wordt hierbij bekeken of en in welke vorm voor welke 

ketens expertisecentra worden opgezet en/of samenwerking wordt gezocht met 

andere expertisecentra.  
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7. Kwaliteitsgelden 2021 
 

Voor het jaar 2022 is er geen separaat budget ‘kwaliteitsgelden’ meer. Deze gelden zijn  

opgenomen in de reguliere tarieven. De kwaliteitsgelden zijn daarmee reguliere exploitatie 

geworden. 

 

 

Onthulling DAF op het dak Vitalis Vonderhof 
Nieuws uit de organisatie,.. 

 

 
 

Als je langs Vitalis Vonderhof loopt, rijdt of fietst, kijk dan vooral ook even omhoog. Want 

daar pronkt sinds zaterdag 23 oktober een iconische DAF op het dak! Als oriëntatiepunt 

voor mensen woonachtig in de wijk én in het verpleeghuis. De DAF op het dak is 

onderdeel van de dementievriendelijke wijk Vonderkwartier en ons eigen kunst- en 

cultuurprogramma. 

Alle wijkbewoners (waaronder bewoners van Vitalis Vonderhof) en passanten hebben baat 

bij een oriëntatiepunt midden in de stad en dat geldt in het bijzonder voor mensen met 

dementie. De DAF op het dak vormt dan ook een belangrijk punt in de 

dementievriendelijke wijk Vonderkwartier. Zo is er een dementievriendelijke wandeling in 

ontwikkeling, waarin de DAF op het dak een belangrijke rol speelt. 

Mark Elbers schonk de DAF aan Vitalis Vonderhof. Vanuit de parkeergarage in de kelder 

haalde dichter Nienke Esther Grooten samen met bewoners verhalen en herinneringen op 

en vertaalde die in gedichten over de DAF. Vervolgens gingen de Vonderboys, een 

mannelijke groep bewoners van Vonderhof, onder begeleiding van industrieel kunstenaar 

Almar Sinte Maartensdijk aan de slag. Vanuit de parkeergarage en de TAC maakten zij van 

de DAF een waar kunstwerk.  

 


