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Beste lezer, 

 

 

Voor u ligt het verslag over het jaar 2020 en tegelijk ons plan voor het nieuwe jaar 2021.  

 

Het jaar 2020 gedomineerd door corona, heeft ons gesterkt in onze kijk op kwaliteit. 

Persoonlijke aandacht, het leven van alledag, en een veilige omgeving. Dat maakt of 

iemand gelukkig is.  

 

Corona leverde ook mooie gesprekken op over keuzes in het dagelijks leven, over wat 

belangrijk is en minder belangrijk, over vandaag en morgen. Vanuit respect, 

nieuwsgierigheid en openheid naar elkaar. 

 

Ook heeft corona interessante ontdekkingen opgeleverd, en soms zaken versneld. Digitale 

sessies met cliënt, familie en zorgverleners, samenwerking tussen diverse partijen en 

meer dan eens de terecht maatschappelijke waardering voor al onze professionals.     

 

De strategie KOERSVAST is in dit turbulente jaar als kompas gebruikt. Onze richting. 

 

De werkwijze, onze eigen kwaliteitscyclus van doen, kijken, reflecteren, leren en 

verbeteren hebben we volop toegepast. Misschien wel dankzij corona zijn we sterk 

bevestigd in dat dit onze en de enige juiste werkwijze is. Geen strak omlijnde 

gedetailleerde plannen, maar handelen vanuit vertrouwen en professie, en kijken wat je 

tegenkomt en vanuit daar verder gaan. Soms met een val, maar altijd vanuit de houding: 

wat hebben we hiervan geleerd?  

 

In dit document vertellen wij u meer over wat we zijn tegengekomen, wat we hebben 

gezien en geleerd. Tegelijk geven we onze ideeën weer voor het nieuwe jaar 2021.  

Wederom niet concreet uitgewerkt in details, wel met vertrouwen in wat we tegenkomen 

oppakken en er iets mee doen.  

 

We hebben voor 2020 het vertrouwen gekregen van toezichthouders en financiers om zo 

verder te gaan. Vanuit onze eigen ambitieuze kijk op kwaliteit, uitgangspunten en cyclus. 

Dank daarvoor. Dat geeft ons steun en draagvlak voor de komende jaren. 

 

Het plan voor 2021 staat nagenoeg gelijk aan het plan voor 2020: Koersvast en verder 

gaan met onze eigen kijk op kwaliteit. Dat is het.  

Het is onze richting en de manier waarop, ongeacht doelgroepen, locaties en budgetten. 

Het geldt voor alles en iedereen. 

En wat we onderweg tegenkomen? Dat nemen we mee. Het gaat om in beweging blijven, 

verder durven kijken en uitproberen. Altijd met maar 1 vertrekpunt: de kunst van 

gelukkig oud zijn. 

 

Tot slot: doe vooral mee. Kom kijken, ga het gesprek met ons aan en vraag ons hoe het  

zit, en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. 

Dat alleen maakt ons nog beter. En wie weet, kom je zelf nog wel meer te weten dan je 

van tevoren dacht, als je meekijkt en meedoet. Iedereen is welkom. 

 

 

 

Inge Fleischeuer,  

Bestuurder 
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Onze organisatie 
 
 

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. 

 
Wij zijn er voor onze bewoners in 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. 
 

Focus op Eindhoven  
Het werkgebied van Vitalis heeft een focus op Eindhoven en Heerlen. We richten ons op 

dienstverlening binnen of vanuit onze complexen.  
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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, revalidatie en 

residenties. 

  

Wijkzorg 

We leveren jaarlijks wijkzorg aan ongeveer 875 cliënten. 

 

 

Revalidatie 

In 2020 zijn 524 revalidatietrajecten gestart (vanuit de Zorgverzekeringswet, gericht op 

herstel en naar terugkeer naar huis. Deze trajecten zijn als volgt verdeeld over de 

verschillende diagnose groepen. 

 

Trajecten per 

diagnosegroep 

Schadelastjaar* 2020 Schadelastjaar*  209 

Amputaties 16 12 

CVA 99 148 

Electieve orthopedie 35 45 

Overig 225 218 

Trauma 149 218 

Totaal 524 641 

 
*Schadelastjaar is het jaar dat een traject is gestart. 

 

 

 

 

 



5 

 

Verblijf met intensieve zorg  

 

Cliënten per ZorgZwaartePakket (ZZP) 2020 

Stand per 01.12.2020 

 

ZZP/ 

leeftijd <65 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85-

89 

90-

94 

95-

99 100+ Totaal 

 % 

4 2 7 13 20 38 58 50 15 0 203 19% 

5 1 4 16 44 77 115 107 36 5 405 38% 

6 9 12 16 46 56 88 49 24 3 303 28% 

7 1 4 7 13 38 30 23 11 0 127 12% 

8 4 2 2 1 2 3 0 1 0 15 1% 

9 1 2 0 1 5 3 3 0 0 15 1% 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0% 

Totaal 18 31 54 125 216 297 232 88 8 1.069 100% 

 

 

Cliënten per ZorgZwaartePakket (ZZP) 2019 

Stand per ultimo oktober 2019 

 

ZZP/ 

leeftijd 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 

85-

89 

90-

94 

95-

99 

100-

104 

Totaal In % 

4 7 18 21 46 71 36 13 1 213 20% 

5 3 21 44 99 125 98 36 6 432 40% 

6 10 27 37 51 70 65 27 3 290 27% 

7 2 8 11 40 34 21 6  122 11% 

8 1 5 1 2 4  1  14 1% 

9 1 1 1  4    7 1% 

10    1 1 1   3 0% 

Totaal 24 80 115 239 309 221 83 10 1.081 100% 

 

Het totaal aantal cliënten (2019-2020) is iets afgenomen. De Zorg Zwaarte Pakket- (ZZP) 

en leeftijdsverdeling is vergelijkbaar met die van vorig jaar.  

 

 

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.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



6 

 

Medewerkers 
Inzet van aantal fulltime medewerkers (FTE) voor geheel Vitalis (alle doelgroepen).  

Stand januari tot december 2020 
 

Soort/ 

RVE 

Inten-

sieve 

Zorg 

Wijk 

zorg 

Resi-

denties 

GRZ Behan-

del 

groep 

Over-

head 

Totaal In 

% 

Leerling               

43,6  

              

47,7  

                  

9,0  

              

10,9                           

                          

0,1  

        

111,3  6% 

Niveau 1               

18,1  

                

6,4  

                  

0,1  

                

1,9   

                          

3,6  

          

30,2  2% 

Niveau 2               

99,9  

              

56,7  

                  

1,5  

              

12,3   

                          

0,4  

        

170,8  10% 

Niveau 3            

200,3  

           

210,4  

               

56,9  

              

12,4   

                          

1,0  

        

480,9  27% 

Niveau 4               

61,7  

              

52,5  

                  

8,6  

              

16,3  

                          

0,2  

                          

0,9  

        

140,1  8% 

Niveau 5               

41,6  

              

60,3  

                  

8,0  

                

9,8  

                          

1,0  

                          

1,2  

        

121,9  7% 

Behande-

laar     

                

1,0  

                        

74,1  

                          

1,6  

          

76,6  4% 

Overig 

zorg 

personeel 

           

159,9  

           

139,2  

               

30,3  

              

13,5  

                          

6,1  

                          

8,9  

        

358,0  20% 

Geen zorg 

functie  

           

108,7  

              

50,3  

               

12,8  

                

6,9  

                          

6,3  

                     

119,4  

        

304,3  17% 

Totaal            

733,8  

           

623,6  

             

127,2  

              

85,0  

                        

87,6  

                     

136,9  

    

1.794,1  100 

 

In vergelijking met vorig jaar zie je dat er een kleine uitbreiding is bij de overhead. Reden 

hiervoor is dat er enkele zorgfuncties worden weergegeven bij overhead (wijziging van 

kostenplaats). 

Als je kijkt naar de verdeling van de functies over de gehele organisatie Vitalis, is deze 

ongeveer gelijk aan vorig jaar. Opvallend is wel dat er meer niveau 1 wordt ingezet. In de 

totale mix is het geen significante toename (2%).  
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Kijk op kwaliteit  
Kwaliteit. Een breed begrip, want wat verstaan we precies onder kwaliteit? Bij Vitalis 

hebben we een hele duidelijke 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. 

 

We hebben vijf uitgangspunten, een kompas (de definitie van wat kwaliteit van 

ouderenzorg is, volgens Vitalis) en onze cyclus. Dit samen vormt het kwaliteitssysteem. 
 

Vijf uitgangspunten 

Onze gezamenlijke uitgangspunten houden ons scherp bij onze focus op het bieden van 

kwalitatieve zorg.  

1. De bedoeling: doe je het juiste? 

2. Leef- en systeemwereld, vertrekpunt is de leefwereld 

3. Alleen wat zinvol is 

4. Blijven leren en innoveren; niet op de automatische piloot  

5. Juiste informatie op de juiste plek  
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De buitenwereld legt ons met regelmaat zaken op en soms doen we dat ook zelf. Met deze 

uitgangspunten vormen we een schild om onze professionals: we beantwoorden eerst de 

vraag of we iets gaan doen en waarom wel, waarom niet. 

 

Kompas 

• Persoonlijke zorg en aandacht 

• Leven van alledag 

• Veiligheid  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

De kwaliteitscyclus: 

✓ Kijken naar wat goed gaat.   

✓ Met oog voor de context.  

✓ Het initiatief ligt bij de teams. 

✓ Kwaliteit = continu reflecteren 

en leren. 
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Corona  

 
Kijken hoe het gaat 
In de periode juni-augustus 2020 hebben we de (eerste) corona-aanpak bij Vitalis 

tussentijds geëvalueerd. Aanleiding was voor ons de coronacrisis en de wens om hiervan 

te leren, zo snel als mogelijk. Dat is bij Vitalis gewoon. Het was ook een bewust moment 

van bezinning en reflectie, even stilstaan en rondkijken. Zo ontstaat tijd en aandacht voor 

gevoelens en ideeën van hoe het wel moet, niet moet en door moet. De uitkomst was een 

aantal duidelijke hoofdlijnen en een menukaart voor verbetering, welke we direct hebben 

opgepakt en gerealiseerd bij de tweede golf in het najaar van 2020. De tussenevaluatie is 

uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige, Olga Verschuren, die dit heeft verwoord in 

een uitvoerig en kleurrijk rapport (zie onze website voor de volledige weergave), met 

daarin gevoelens, inzichten, een feitelijke evaluatie en aanbevelingen. Zoveel mensen, 

zoveel wensen. 

 

De evaluatie bestond uit een enquête en een gespreksronde. De enquête werd door 567 

personen ingevuld, waarna met 135 personen dieptegesprekken zijn gevoerd. Een respons 

van 19% met een goede vertegenwoordiging van de diverse disciplines (zorg, 

behandelaars, activiteitenbegeleiders, OR, cliëntenraden, toezichthouders en 

ondersteunde diensten). Het ging over angstgevoelens, verschillen tussen locaties en 

‘noodzakelijke’ zorg, over duivelse dilemma’s en verantwoordelijkheden, over anders 

zorgen, improviseren en werkdruk, over het gebruik van beschermingsmiddelen, de 

geestelijke impact en loslaten. Een korte greep uit het rapport: 

• “het is stiller, drukker en geestelijk zwaarder” – quote van een medewerker zorg, 

over werken op de afdeling 

• ‘ik ben trots op hoe ik het doe tijdens deze coronacrisis’, beoordeeld met een 4,0 

(1: helemaal oneens, 5: helemaal eens) 

• 44% van de 567 respondenten maakt zich zorgen over de komende tijd 

• Er zijn 71.440 mondkapjes uitgegeven in de periode 16 maart en 5 juli 2020 

 
Bevindingen 

Uit de evaluatie komt een gekleurd beeld en een genuanceerd verhaal: er zijn meerdere 

‘spelers’, en dus, meerdere kanten aan het verhaal. De 10 belangrijkste bevindingen zijn: 

 

1. ‘Complimenten’ - Vitalis doet heel erg veel goed. Vanuit de beste bedoelingen, doet 

Vitalis haar uiterste best om samen te doen wat nodig is. 

2. Corona is een crisis zonder wetenschap. Dat maakt de corona-aanpak een kwestie 

van uitproberen, leren én bijsturen. 

3. De corona-aanpak betekent ‘anders’ zorgen, werken en leidinggeven. 

4. De corona-aanpak zet aan tot bezinning, herijking en ontwikkeling: hoe doen we 

de dingen en kunnen we daarin bijstellen en verbeteren? Door corona ontstaan 

kansen, samenwerkingen en innovaties. 

5. De corona-aanpak stelt betrokkenen voor lastige en harde keuzes, die zij zelf 

moeten maken én die voor hen worden gemaakt. Dat maakt de corona-aanpak 

naast een praktische kwestie ook een gevoelskwestie en een ethische kwestie. 

6. Tussen Vitalis-locaties ontstaan grote verschillen in de corona-aanpak. De 

samenstelling, visie en stijl van het uitbraakteam is daarin bepalend. 

7. Door de corona-aanpak worden bestaande dynamieken uitvergroot: wat al goed 

ging, gaat nu beter. Wat toen niet goed ging, gaat nu ook niet goed. 

8. De corona-aanpak kent ‘verbeterpuntjes’, maar ook echte ‘pijnpunten.’ De pijn 

ontstaat door verschil van mening en zit met name in de bezoekregeling, 

personeelsinzet, inspraak, bescherming en waardering. 

9. De corona-aanpak valt bewoners en medewerkers zwaar. De impact op de fysieke 

en mentale gezondheid is groot en er ligt een groeiende hulpvraag. Zij behoeven 

rust en ruimte voor herstel, verwerking en nazorg. 
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10. Betrokkenen voelen nu behoefte aan uitleg en evaluatie, ter verwerking en ter 

voorbereiding op de toekomst. Waarom zijn bepaalde keuzes zo gemaakt en willen 

we dat een volgende keer weer zo doen? 

 
Aanbevelingen zomer 2020 

De corona-aanpak van Vitalis is een verhaal van uitproberen en innoveren, en van leren 

en bijsturen. De aanbevelingen (17) hebben we allen tot ons genomen en zelf regie 

genomen op de verbetering. Vanuit directeuren, uitbraakteams, regieteam, enzovoort. 

Voorbeelden hiervan zijn: uitbreiding van het regieteam (meerdere doelgroepen & 

disciplines belichten), directer spreken met uitbraakteams door webinars, vroegtijdig 

contact met medezeggenschapsorganen over voorgenomen besluitvorming, Directieteam 

als besluitvormend orgaan, voorraadbeheer en aanschaf persoonlijke 

beschermingsmiddelen centraal inrichten en inkoop-adviseur onderdeel maken van 

regieteam.  

 

 
 

 
Spiegelpoule 
Tijdens corona hebben we op meerdere momenten gespiegeld. We zijn bij teams langs 

gegaan om te kijken of er hygiënisch gewerkt werd, of de beschermingsmiddelen op een 

goede manier werden gebruikt en of er steeds 1,5 meter afstand werd bewaard. De 

insteek was en is helder: niet met de vinger wijzen, maar bewust maken van eigen gedrag 

en wat je ziet, vragen naar keuzes en beweegredenen en tot slotte tips meegeven. De 

sfeer is goed: spiegelaars worden goed ontvangen. Het maakt helder dat we als 

organisatie open staan om te leren en we zijn benieuwd naar wat anderen zien. 

Het spiegelmoment had aan twee kanten effect: bij de ontvanger, en bij de spiegelaar 

zelf. Nog meer inzage in de praktijk, de leefwereld, in het waarom soms iets nog niet 

werkt of aanslaat, de lastige keuzes die soms gemaakt moeten worden, de druk voelen 

om door te gaan. Zelf zien en zelf ervaren is anders kijken en kiezen. Dat neem je mee. 

Een duidelijke win-win situatie dus aan beide kanten. 
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Hygiënisch werken 
Vitalis heeft al jaar en dag de Hygiëne en Infectiepreventie Commissie (DHIP). In deze 

commissie bleek hoe lastig het soms was om in de praktijk continu aandacht te blijven 

vragen voor hygiënisch werken, 24/7. Hoewel de online training infectiepreventie dit jaar 

vaker is bekeken dan voorheen en verschillende teams het spel Infectionary spelen om de 

kennis over hygiëne en infectiepreventie te vergroten, is er met name ingezet op coaching 

on the job.  

De coronacrisis heeft hier een goede bijdrage aan geleverd: samen met de deskundigen 

infectiepreventie vanuit het ziekenhuis zijn veel teams regelmatig bezocht en is geleerd 

wat de basishouding en gedrag is ten aanzien van hygiënisch werken. Een team van 

praktijkleercoaches, praktijkopleiders en een opleidingsadviseur zetten deze methode 

voort door instructies te geven bij de teams over de persoonlijke beschermingsmiddelen 

(team IPBM). Van dit team IPBM werd en wordt nog steeds dankbaar gebruik gemaakt, 

zowel voor een centrale instructie als coaching on the job. 

 

 
Inter- en multidisciplinair werken 
Zorg met welzijn, ICT met Klantencentrum, geestelijke verzorging met psychologen. Wat 

is er samengewerkt en tempo gemaakt. Respect voor elkaar, het vinden van elkaar en 

vanuit een gezamenlijk doel ervoor gaan. Bij meerderen is er een enorme energie 

ontstaan en de wil om het beste te behalen voor onze cliënten en elkaar. Dat geeft 

energie en vertrouwen voor de toekomst. Daar kun je op bouwen. 

 
 

Innovatie 
Van beeldbellen, skypen met familie, digitaal vergaderen en een multidisciplinair overleg 

(MDO) met cliënt, medici, en familie online. Sommige ontwikkelingen zijn in een 

stroomversnelling geraakt door corona.  

 

 

P en L en V 
Misschien wel dankzij corona is meer dan eens aandacht gevraagd voor de P en de L. In 

het leven, en wellicht nog meer in de laatste fase van het leven gaat het om persoonlijke 

zorg en aandacht en leven van alledag. Echt hallo zeggen, de kaartclub van iedere 

zaterdagmiddag, de Indische maaltijd die dochterlief woensdag komt langs brengen, een 

goed gekapt kapsel en gelakte nagels, de vogels buiten horen fluiten, een knuffel op zijn 

tijd. Dat maakt gelukkig oud zijn, dat maakt leven op je eigen manier. 

Als dat door beslissingen van buiten tijdelijk wordt afgenomen, komt nog sterker dan ooit 

naar voren wat belangrijk is in het leven., Dat heeft ons bevestigd dat ons kompas het 

juiste kompas is. 
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Samen ertoe doen 
In de zorg werk je niet alleen. Je hebt elkaar nodig om de P-L-V te bereiken. Disciplines 

en expertises zijn samengebracht, de waarde van medezeggenschap is sterker naar voren 

gekomen, er is meer dan eens respect voor onze dienstverlening en bovenal is er 

saamhorigheid ontstaan.  

 
 

Structurele communicatie & bereikbaarheid 
Eind 2020 zijn er 74 corona updates gestuurd aan alle medewerkers, om iedereen op een 

vast moment te informeren, te enthousiasmeren en elkaar te vertellen hoe Vitalis ervoor 

staat. Medewerkers hebben dit als prettig en helder ontvangen. Voor vragen en 

ondersteuning is daarnaast een goede bereikbaarheid onontbeerlijk. Laten merken dat je 

er ook echt bent, is belangrijk.  

Communicatie heeft een prominentere plaats gekregen bij besluitvormingsprocessen, 

creëren van draagvlak en processen in beweging krijgen. Goed om vanaf begin af aan de 

professionals op dit vlak aan tafel te hebben.  

 

 
Saamhorigheid en respect 
De zorgsector heeft enorm veel respect en waardering gekregen voor de uitdagingen, het 

24/7 bieden van zorg en diensten, de ethische dilemma’s, de moeilijke keuzes en de extra 

zorg aan cliënten met corona. We hebben dit gevoeld, ontvangen en gezien; van 

fruitmanden, maaltijden, dozen vol chocolade tot aan de steunbetuigingen richting de 

media voor Vitalis en de VVT-sector. Dat doet goed. 

 

 

Vitamines voor de geest 
De bewoners van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven en Heerlen ontvingen van april t/m 

juli 2020 elke twee à drie weken het boekje ‘Vitamines voor de geest’. Een verzameling 

artistieke opdrachten, die een bijdrage leveren aan een zinvolle dag in deze onzekere tijd 

die overheerst wordt door alle maatregelen in verband met het coronavirus. 

Het doel van Vitamines voor de geest is geluksmomenten geven aan bewoners via kunst 

en creativiteit. Want creativiteit kan troost en vertrouwen bieden. Het helpt om gedachten 

te verzetten en vorm te geven aan wat iemand bezighoudt. Om zo deze onzekere dagen 

iets fijner door te komen. 

 

 
 

Kunstzinnige inhoud 

Vitamines voor de geest zit vol opdrachten die bewoners creatief uitdagen. Denk 

bijvoorbeeld aan het maken van een stiftgedicht, een mooie kleurplaat van een 

kunstenaar, ideeën voor een opdrachten geïnspireerd op het werk van beroemde 

kunstenaars uit de kunstgeschiedenis. Of een opdracht geïnspireerd door een werk uit de 

collectie van het Van Abbemuseum maar ook teksten ter inspiratie of om even bij stil te 

staan van de geestelijk verzorgers van Vitalis. In elke boekje zitten weer andere, nieuwe 

en verrassende opdrachten.  
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De kunst van gelukkig oud zijn  

Dit project is een voorbeeld van hoe Vitalis WoonZorg Groep met kunst geluksmomenten 

geeft aan bewoners. Want kunst en cultuur zien wij als middel om net wat vrijer te 

denken, met elkaar in verbinding te blijven, te genieten en iets moois te maken. Kunst en 

cultuur als vitamine voor de geest, als middel voor ontplooiing, betekenisvol contact, 

zingeving en plezier. Want gelukkig oud zijn, is – zeker in deze tijd – soms een hele kunst. 
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Kijk op kwaliteit 
 

Activiteiten 2020 
Onderstaand een opsomming van activiteiten gericht op het continu werken aan kwaliteit: 

 

Wet zorg en dwang 
Het gedachtegoed van de Wzd leeft binnen Vitalis. Medewerkers voelen zich gesteund 

door de wet; het denken in vrijheid! Er is Vitalisbreed een flinke afname zichtbaar in de 

inzet van VBM. Het eerste half jaar van 2020 was er een flinke afname te zien in ingezette 

maatregelen t.o.v. de tweede helft van 2019, namelijk 30,8% (-109 maatregelen minder). 

Begin 2021 zal er een analyse plaatsvinden op de aantallen in de tweede helft van 2020 

t.o.v. de eerste helft van 2020.   

 

Maatregelen die zijn getroffen om de maatregelen terug te dringen zijn: 

• Trainingen WZD: hierin wordt aan de hand van casussen getraind om 

onvrijwillige zorg te herkennen, probleemanalyse te doen en te zoeken naar 

alternatieven; 

• Gestructureerde (gedrags-)analyse (multidisciplinair): deze methodiek is 

structureel onderdeel geworden, zorgteams hebben ervaring opgedaan met 

voorbereiding; 

• Invoeren systematiek Wzd: bij tientallen maatregelen is het voorgestelde 

format gebruikt. Hierdoor is het denken in Wzd-systematiek gestart; 

Aanstellen WZD-aandachtvelders op de werkvloer, zij houden binnen teams 

anderen scherp m.b.t. onvrijwillige zorg. 

 

De WZD-functionarissen zijn binnen Vitalis al volop ingezet dit jaar. Ze zijn geconsulteerd 

op cliëntniveau en beoordelen zorgplannen.  

 

In 2020 zijn naast alle aandachtvelders Wzd en GVP-ers ook andere teamleden geschoold. 

Ook in 2021 wordt er weer gestart met nieuwe trainingen, waarbij zowel centraal als per 

team kan worden getraind. 

 

Omzetten dossiers: Ook bij Vitalis heeft corona gezorgd voor vertraging in het omzetten 

van de dossiers. Het zijn vooral de artsen, die hier een rol in hebben. De (veelal 

administratieve last) weegt zwaar. Daarnaast zien we dat er onduidelijkheid blijft over de 

procedure van registreren, doordat het medisch en zorgdossier nog onvoldoende ingericht 

zijn op de Wzd. Er is de afgelopen maanden een inhaalslag geweest, waardoor de plannen 

eind 2020 veelal zijn omgezet. 

 

Informatie over cliëntvertrouwenspersoon wordt gecommuniceerd binnen organisatie en 

naar cliënten/contactpersonen via website en folder bij opname.  

 

RM/IBS: Een regionale groep VVT-organisaties heeft werkafspraken opgesteld rondom RM 

en IBS. Deze moeten nog verder worden geoptimaliseerd. 

 

 

 
Calamiteiten en klachten 
Dit jaar zijn enkele calamiteiten en klachten gemeld en in behandeling genomen: 

• Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ): ultimo 2020 is een klacht 

ontvangen welke onvrijwillige zorg betrof. De hoorzitting heeft plaatsgevonden 

waar Vitalis is vertegenwoordigd, de uitspraak wordt begin januari 2021 verwacht. 

• Er is 1 calamiteit gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Een 

trieste gebeurtenis, die door het aanbrengen van een zorgtechnologie in 

combinatie met de kenmerken van de cliënt tot een calamiteit leidde. Het voorval 

is goed onderzocht, besproken en de leer- en verbeterpunten zijn besproken in de 

organisatie. 
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• In behandeling is nog een geschil bij de Landelijke Geschillencommissie in de Zorg. 

Het betreft een klacht over de uitvoering van de zorgverlening, die helaas niet zo is 

overgekomen dan bedoeld. Vitalis wacht nog op de uitspraak van de commissie. 

• Tot slot zijn er in 2020 twee klachten gemeld, welke ook raakvlakken hebben met 

de corona-problematiek. Beide klachten zijn ter behandeling voorgelegd aan de 

Regionale Klachtencommissie. De hoorzitting hiervan vindt pas plaats indien dit is 

toegestaan. 

 

Naast de klachten zijn er veel reacties en vragen op ons afgekomen, gerelateerd aan 

corona. Bijvoorbeeld de reactie op de gedwongen sluiting van onze locaties in de eerste 

lock down en de zwaardere noodzakelijke maatregelen in het najaar. Geen makkelijke 

opgaaf, het blijft de uitdaging om het voor zo velen het goede te doen: kwaliteit van leven 

bieden en tegelijk het coronavirus buiten houden. Gelukkig kunnen we nu stellen dat de 

negatieve reacties en klachten de uitzondering waren. Er was ook veel begrip, steun en er 

zijn veel complimenten ontvangen van cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers en 

samenwerkingspartners.  

 

 

Meting kwaliteitsindicatoren 2019 
Eind oktober 2020 hebben we op locatieniveau de gegevens van de landelijke uitvraag 

kwaliteitsgegevens 2019 aangeleverd bij het Zorginstituut. Onderstaand een toelichting en 

uiteenzetting van wat er is aangeleverd en hoe we hiermee verder gaan. 

NB. Het betreft gegevens van cliënten waaraan we zorg verlenen volgens de reikwijdte 

van het kwaliteitskader: ‘cliënten met een zzp 4 t/m 10, die 24 uur per dag aangewezen 

zijn op WLZ zorg en ondersteuning’.  

 
Toelichting 

Wij hechten belang aan transparantie inzake de kwaliteit van de geleverde zorg. In eerste 

instantie wordt verantwoording over kwaliteit en veiligheid afgelegd aan de cliënt en in 

tweede instantie aan de samenleving.  

Onze uitgangspunten en eigen definitie hebben we toegepast op de gevraagde meting van 

de kwaliteitsindicatoren. Met deze ogen is gekeken naar de zinvolheid van de indicatoren.  

Conclusie is dat we zeker het belang van de thema’s van belang achten, echter niet altijd 

de wijze van meting (aard en methodiek). Het gevaar bestaat verkeerde vergelijkingen te 

maken of niet te meten wat je eigenlijk wilt weten. Dat is niet zinvol.  

De indicatoren Middelen en maatregelen rond vrijheid/werken aan vrijheidsbevordering 

sluiten het meest aan bij onze uitgangspunten, die leveren we aan. 

Hiermee blijven we leren en leveren we een bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen in de VVT, 

vanuit een kritische, lerende houding. 

 

Aanlevering indicatoren 

Verplichte indicatoren zijn: 

 

Thema Indicatoren 

Thema 2: Advanced Care Planning (ACP) Gezamenlijke afspraken over 

behandeling rond het levenseinde 

Thema 3: Medicatieveiligheid Bespreken medicatiefouten in het 

team  

Thema 6: Aandacht voor eten en drinken Voedselvoorkeuren cliënt 

Thema 7: Kwaliteitsverslag URL Webadres Kwaliteitsverslag 

Thema 8: Aanbevelingsscore  

(Net Promoter Score) 

Aanbevelingsscore  

(Net Promoter Score) 
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Aansluitend op onze PLV hebben wij ervoor gekozen de volgende keuze-indicatoren aan te 

leveren:  

Thema Indicatoren 

Thema 4: Gemotiveerd omgaan met 

vrijheidsbeperking 

Middelen en maatregelen rond 

vrijheid en werken aan 

vrijheidsbevordering 

 

Beide zijn onderdeel van onze PLV en we hebben de informatie erover voorhanden. Het 

werken aan vrijheidsbevordering is een relevant thema gezien wetgeving Wzd. Binnen 

Vitalis werken wij al aan vrijheidsbevordering. Wij doen dit goed en laten dit graag zien. 

We hebben dit als volgt beargumenteerd bij de aanlevering: 

 

‘Vrijheidsbevordering is een thema dat altijd al onze aandacht heeft gehad en dat met de 

komst van de WZD nog verder naar voren treedt. De cliënt is ons uitgangspunt. Cliënten 

moeten zo lang mogelijk ondersteund worden in het leven volgens hun 

wensen. (Bewegings)vrijheid is hiertoe van belang. Soms mogen er risico’s genomen 

worden, als dit ten goede komt van de cliënt. Een grondige analyse van het gedrag, de 

wensen en behoeftes van de cliënt door onze professionals, samen met cliënt 

en/of familie, biedt mogelijkheden en kansen. Het kennen van de cliënt en het aanvoelen 

en observeren van het gedrag zijn hier een basis voor.’ 

 
Als we een inhoudelijke reactie krijgen op de aangeleverde indicatoren, zal dat pas medio 

2021 zijn. Indien van toepassing vindt analyse plaats in de Kwaliteitscommissie van dat 

betreffende thema, zoals de commissie Wzd. In de tussentijd werken we verder aan 

vrijwillige zorg en een juiste toepassing en zo min mogelijk onvrijwillige zorg.   

 
 

Geriatrische revalidatie 
Binnen de GRZ afdelingen wordt toegewerkt naar één GRZ team, waarbij verzorging en 

verpleging en behandelaren intensiever zijn gaan samenwerken rondom de cliënt. Het op 

elkaar afstemmen van handelingen en keuzes zal naar verwachting leiden tot kortere 

ligduur en hogere delta van de Barthel1. 
 

Recent zijn een aantal procesverbeteringen doorgevoerd die doorstroom bevorderen. Zo 

tekent de cliënt nu bij opname voor doorplaatsing naar het eerst volgende vrije WLZ bed, 

en heeft hierin geen keuze meer. Daarnaast is de Siilo-app2 geïmplementeerd, met een 

positief effect op de uitstroom naar thuiszorg.  

Afdelingen hebben inmiddels hun eigen dashboard, zodat zij zelf kunnen zien hoe hun 

prestaties zich ontwikkelen en wat voor effect hun handelen hierop heeft. Daarnaast is 

Vitalis aangesloten bij Studio GRZ, om kennis en ervaringen te delen.  

 

De zeven GRZ's in de regio zoeken elkaar inmiddels periodiek op. Vitalis en Archipel 

hebben tijdens de eerste corona-golf een gezamenlijke post-covid nascholing 

georganiseerd waar alle zeven organisaties aan deel konden nemen. Inmiddels zijn ook 

afspraken gemaakt over het laagdrempelig uitwisselen van personeel in de regio (bij 

tekorten) en worden plannen gemaakt om personeel de mogelijkheid te gaan bieden bij 

elkaar in de keuken te kijken/personeel uit te wisselen.  

 

                                                
1 Met de Barthel Index kan de mate van (lichamelijke of verbale) hulp die een persoon nodig heeft om algemene 

dagelijkse (ADL) handelingen uit te voeren worden vastgesteld, ongeacht de onderliggende pathologie. De 
Barthel Index bestaat uit 10 items waarbij het daadwerkelijk uitvoeren van een handeling centraal staat en niet 
wat de patiënt zou kunnen. De items hebben betrekking op de afgelopen 24-48 uur. Een hoge score op de 
Barthel Index komt overeen met een hoge mate van onafhankelijkheid.  
 
2 Zorgprofessionals en organisaties zijn vaak afhankelijk van trage, verouderde technologie om patiëntenzorg te 

coördineren, verwijzingen af te handelen en kennis uit te wisselen. Met Siilo kun je direct en veilig 
patiëntgegevens en richtlijnen bespreken met collega’s en andere zorgprofessionals in het Siilo netwerk door 
middel van chatberichten, spraak- en videogesprekken, en foto’s en video’s. 
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Vitaal Flex 
Vitaal Flex staat als flexbedrijf binnen Vitalis opgesteld om ervoor te zorgen dat de (zorg) 

teams ondersteund worden met extra mankracht tijdens piek en ziek momenten. Tijdens 

corona is de behoefte aan deze ondersteuning veel groter geworden. Vitaal Flex heeft 

hierop, in samenwerking met het Planburo, direct en daadkrachtig geanticipeerd. Door 

verzuim onder medewerkers van Vitalis en besmettingen onder bewoners nam de 

ondersteuningsbehoefte steeds verder toe, maar tegelijkertijd moest de kwaliteit van de 

ingezette flexkrachten wel op peil blijven. Door zeven dagen per week bereikbaar te zijn 

en te beschikken over een pool van voldoende formaat is de wendbaarheid van de 

dienstverlening aangepast aan de behoefte van Vitalis. Door in te zetten op het werven 

van extra mankracht in loondienst en ZZP’ers vanaf niveau 3 en het bijscholen van 

welzijnsmedewerkers in aanvullende (zorg)taken hebben Vitaal Flex en Vitalis gedurende 

de gehele coronapandemie geen gebruik hoeven maken van uitzendkrachten of 

bemiddelde medewerkers of ZZP’ers, terwijl wel steeds aan de flexvraag voldaan is. Dit is 

de kwaliteit van zorg binnen Vitalis ten goede gekomen. Vitaal Flex is hierdoor ook een 

nog groter wervingskanaal voor Vitalis geworden. Voor Vitaal Flex zal het aan Vitalis 

blijven bieden van voldoende en goed gekwalificeerd personeel ook voor 2021 de absolute 

focus blijven houden, zowel in de werving van nieuwe medewerkers en ZZP’ers als bij de 

evaluatie van de bestaande pool.  

 

Daarnaast heeft het team van Vitaal Flex een belangrijke bijdrage geleverd in het 

bemensen van de Vitalis Corona Teststraat (7 dagen in de week operationeel), het 

uitvoeren van de Bron- en Contact Onderzoeken voor de GGD en het bemensen van de 

prikteams voor de vaccinaties van de bewoners. 
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Tevredenheid cliënten 
In 2020 hebben we diverse metingen verricht naar de tevredenheid van onze cliënten: 

 

Zorgkaart Nederland 

 

 
 

PREM en andere vormen van metingen 

In het kader van continu kwaliteitsverbetering heeft Vitalis deelgenomen in het najaar 

2020 aan de verplichte landelijke cliënttevredenheidsmeting, de PREM. De terugkoppelen 

verwachten we januari 2021, daarmee krijgen we inzage hoe we op kwaliteitsfactoren 

presteren ten opzichte van andere organisaties (benchmark) .  

 

Voor 2020 heeft Vitalis, mede gezien de coronaperikelen, gekozen voor een 

geminimaliseerde deelname. Eind oktober zijn vragenlijsten uitgezet bij 175 cliënten 

wijkzorg en residenties. Deze cliënten zijn aselect gekozen, maar wel verspreid over de 

betrokken locaties. Het benaderen van 175 cliënten wordt gezien als voldoende voor 

statisch relevante uitkomsten op organisatieniveau.  

 

Voor 2021-2022 gaat Vitalis zelf een gevalideerde methode cliënttevredenheidsmeting 

ontwikkelen waarmee de (eigen) gegenereerde data aan een van de betrokken 

meetbureaus kan worden aangeleverd voor verdere verwerking in landelijke onderzoeken.  

De inhoud van de vragenlijst (waar gaan de vragen over: P-L-V), betrouwbaarheid en 

verwerking dichtbij de bron zijn aandachtspunten die in deze ontwikkeling de aandacht 

krijgen. We werken hierbij samen met de Cliëntenraden, op naar een betere meting, om 

van te leren en te verbeteren, met respect voor doelgroep en behoefte.  
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Activiteiten voor 2021 
Terugkijkend naar 2020, nog middenin de tweede golf, beseffen we des te meer dat we 

met onze ambitie en onze strategie voor de komende jaren, alles in huis hebben om door 

te gaan. We hebben de kennis, de kunde en de juiste cultuur om onze missie waar te 

maken, samen met onze partners. 

Onze scores uit 2020 bevestigen dat enkel: 

• Medewerkerstevredenheid: werkbeleving 7,6 (branche 7,3), bevlogenheid 8,3 

(branche 8,1); 

• Cliënttevredenheid: 2020 8,4 en thuiszorg 9,2 (alle waarderingscijfers hoger dan 

branche);  

• Bedrijfsvoering: resultaat van 1,5 % rendement (positief resultaat) conform beleid. 

Vanuit verbinding, vertrouwen en beweging gaan we verder werken aan: 

 

Kijk op kwaliteit in volle uitvoering  

Om de kijk een brede bekendheid en toepassing te geven in de praktijk staan diverse  

activiteiten op de agenda van 2021. Deze activiteiten dragen bij aan een 

cultuurverandering bij Vitalis gericht op vertrouwen, ruimte om te leren, tijd om te werken 

aan verbeteringen.   

Brede bekendheid van onze kijk 

Vertellen en begrijpen wat de kijk op kwaliteit is en hoe we werken vanuit allerlei 

plaatsen. We starten in de eerste maanden met een gezamenlijke dag vanuit de achterste 

linie. Het gaat dan over onbevooroordeeld kijken en wat er gebeurt met betrokkenen met 

een team of de organisatie als gaan inzetten op spiegelbezoeken. Deze training is een 

coproductie met Perspekt.  

 

Ondersteuning in reflecteren en leren door de teams 

Met de uitkomsten van een spiegelbezoek, een dashboard, een familie-avond, een 

calamiteit ga je verder. Teams worden door onze eigen adviseurs (Beleidsstaf, HR, Goed 

Beter Best) begeleid en ondersteund om te reflecteren en te leren. Maximale uitkomsten 

benutten die dichtbij liggen en zelfgekozen zijn. 

 

Op meerdere niveaus inzichtelijk waar aan gewerkt wordt en de resultaten 

integraal delen 

Opgebouwd vanuit de Vitale teams is inzichtelijk wie waar mee bezig is, wat we van 

elkaar kunnen leren, waar anderen goed in zijn.  

Op management- en directieniveau geeft het inzage in het grotere geheel, de 

ontwikkelingen op Vitalis-niveau. Dit is van belang om de teams optimaal te ondersteunen 

en te faciliteren en op tijd te kunnen anticiperen. Zo helpen we elkaar vooruit. In 2021 

gaan we op zoek naar een geschikt middel, wat de teams helpt om vast te leggen wat ze 

besproken en geleerd hebben.  

 

Kwaliteitscommissies en aandachtsvelders in lijn brengen met visie (PLV) en 

kwaliteitscyclus 

Lange tijd is gewerkt aan veiligheidsthema’s en commissies. Niets mis mee, echter ons 

kompas laat nog twee andere essentiële zaken zien: persoonlijke zorg en aandacht en 

leven van alledag. Ook deze worden meer en meer benut, versterkt en geactualiseerd ten 

behoeve van de cliënt.  

 

Visie vanuit RvT, OR en CCR als 1 geheel samenbrengen 

Werken aan kwaliteit doe je niet alleen. Dat wil je niet alleen doen. Samen met onze 

toezichthouders, en Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad kijk je hoe het gaat. 

Vanuit ieders eigen opdracht, kennis en ervaring. Uitgangspunt is hetzelfde: de kunst van 

gelukkig oud zijn. Alle drie hebben in 2021 een eigen visie opgesteld, vanuit de 

gemeenschappelijke kijk. Delen, bespreken en samen verder bezien hoe je verder gaat, 

helpt in het uitdragen van de kijk en het realisaren van onze missie.  
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Koersvast 2020-2023 
 
 

Expeditie 1 De kunst van gelukkig oud zijn 
Ons hoogste doel is te zorgen dat onze ouderen bij ons gelukkig oud zijn. 

Dit vraagt van ons allemaal een dagelijkse focus op dit doel en ook het 

handelen hiernaar. We handelen conform de bedoeling. Belangrijk is om 

onze kernwaarden: ertoe doen, meedoen en zelf doen dagelijks te 

concretiseren. Door verdieping en het gesprek met elkaar laden we wat we 

onder de kunst van gelukkig oud zijn en onze kernwaarden verstaan. 

Leiderschap en voorbeeldgedrag gebruiken we om hier met elkaar goed 

invulling aan te kunnen geven. Enerzijds in gedrag en anderzijds ook in onze werkwijzen. 

Op die manier creëren we de gewenste cultuur binnen onze organisatie.   

Doel 

We weten wat onze ouderen gelukkig maakt en handelen hiernaar.   

 

Expeditie 2 De fijnste club om bij te werken 
Medewerkers en vrijwilligers vormen de belangrijkste schakel om met 

elkaar de beste zorg en aandacht aan onze bewoners te  bieden. Bij Vitalis 

worden medewerkers en vrijwilligers gezien en gewaardeerd. We kennen 

hun behoeften en persoonlijke situatie. We investeren graag in persoonlijke 

en vakinhoudelijke ontwikkeling en hebben aandacht voor de mentale en 

fysieke fitheid. We pakken op wat nodig is om iedereen fijn te laten 

werken. Voldoende gekwalificeerde en gelukkige medewerkers en 

vrijwilligers zijn onze topprioriteit!  

Binnen de werkwijze Vitale Teams krijgt iedereen de ruimte en het vertrouwen om te 

handelen naar de bedoeling. Er wordt optimaal ondersteund en gecoacht door managers 

en directie. Ook de experts vanuit de ondersteunende diensten faciliteren met gevraagd 

en ongevraagd advies. Deze werkwijze vraagt om een inbedding van een houding op basis 

van werken volgens de  bedoeling met vertrouwen en samenwerken op basis van 

gelijkwaardigheid. We hebben allen de verantwoordelijkheid om hier in houding en gedrag 

aan bij te dragen.  

Doelen 

• We kennen de behoeften en persoonlijke situatie van onze medewerkers en 

vrijwilligers en handelen daarnaar.  

• Teams zijn top uitgerust en gefaciliteerd om als Vitaal Team te kunnen werken. 

 
Expeditie 3 Leren innoveren 
Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als grote 

zorgaanbieder serieus. De veranderingen in de zorgvraag in combinatie met 

de krapte op de arbeidsmarkt maken het belangrijk om oplossingen te vinden 

om ook in de toekomst voldoende goede zorg te kunnen bieden aan mensen 

die dat nodig hebben.  

We richten ons op technologische of andere vernieuwende oplossingen die 

het dagelijks leven van bewoners zo prettig, gemakkelijk of veilig mogelijk 

maken en/of onze medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun werk. Wij maken 

voldoende ruimte vrij om deel te nemen aan vernieuwende projecten en 

samenwerkingsverbanden die mogelijke antwoorden op de zorgvraag van de toekomst 

onderzoeken. 

Deze uitdaging pakken we niet alleen op. We kiezen hier bewust voor een bredere 

samenwerking op het gebied van technologie en nemen hierin regie. Ook onderzoeken we 

hoe alternatieve samenwerkingsvormen met partners in de keten wonen – zorg - welzijn 

bij kunnen dragen aan de oplossingen voor de uitdagingen die voor ons staan. 

Doel 

Wij richten ons op oplossingen voor de zorgvraag van de toekomst. 
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Expeditie 4 Langer zelfstandig, langer thuis 
De wens van ouderen en de heersende tendens is om ouderen zo lang 

mogelijk zelfstandig (thuis) te laten wonen en zo nodig passende zorg of 

welzijnsoplossingen thuis aan te bieden. Via onze locaties, die als satellieten 

in de wijk functioneren, en de alliantie met Wooninc. hebben we hier 

uitstekende mogelijkheden voor. Tegelijkertijd zien we nieuwe kansen en 

mogelijkheden voor de veranderende vraag naar zorg- en welzijnsconcepten 

in de omgeving van onze wijklocaties. Zo onderzoeken we hoe onze 

wijklocaties zich verder kunnen ontwikkelen tot ‘specialist in de wijk’. 

Wanneer ook de meer kwetsbare oudere echt langer thuis blijft wonen, zal de 

behoefte aan tijdelijke opnames of ondersteuning toenemen. Dit betekent een groeiende 

vraag naar kortdurende intensieve ondersteuning, waarna de klant zich weer zelfstandig 

thuis kan redden. Maar ook oplossingen om te voorkomen dat ouderen bijvoorbeeld met 

spoed moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Waar nodig werken we aan de 

ontschotting van de zorg. Ook stimuleren we dat ons aanbod van zorg onafhankelijk van 

plaats en tijd kan worden geboden. Langer zelfstandig thuis wonen impliceert dat er meer 

en langer een beroep moet worden gedaan op de mantelzorgers. Daarom zoeken we naar 

mogelijkheden om de mantelzorgers te ondersteunen bij hun belangrijke taak.  

Doelen 

• We bieden een passend aanbod voor de veranderende klantvraag.  

• We kennen de behoeften van onze mantelzorger en bieden concepten en 

activiteiten om de mantelzorger te ondersteunen.  

 

Expeditie 5 Specialist in ouderenzorg. Expert in de keten. 
Wij zijn deskundig en weten als geen ander wat er voor ouderen toe doet op 

het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij voelen ons uitgedaagd om bij de 

steeds complexer wordende zorgbehoefte onze kennis te blijven verbreden 

en te verdiepen. We signaleren welke specialisaties gemist worden en 

onderzoeken of wij deze kunnen aanbieden. Kortom, onze klanten kunnen 

rekenen op zorg van topkwaliteit. Als specialist in de ouderenzorg vervult 

Vitalis de rol van expert in de keten. Wij vinden dat kennis er is om te delen. 

Daarom nemen we deel aan regionale en landelijke netwerken en nodigen we onze 

partners en andere belanghebbenden proactief uit tot samenwerking. Zo blijven wij in 

verbinding staan met alle partijen binnen de keten wonen, zorg, welzijn en behandeling.  

Doelen  

• We investeren continu in scholing, ontwikkeling en kennisdeling.  

• Wij stimuleren samenwerking, kennisdeling en afstemming binnen de keten. 

 
 

Verslag 2020  
 

Eind 2019 heeft per expeditie een aftrapbijeenkomst plaatsgevonden met iedereen die 

binnen Vitalis heeft aangegeven mee te willen doen. Per aftrapbijeenkomst waren 

uiteindelijk rond de 70 deelnemers aanwezig bestaande uit een diverse afvaardiging 

vanuit de organisatie. In deze 5 bijeenkomsten is opgehaald wat Vitalis binnen deze 

expeditie de belangrijkste focus vindt. Met andere woorden: waarmee gaan we aan de 

slag.   

In Q1 2020 is de input vanuit de aftrapbijeenkomsten geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de 

focus op twee specifieke thema’s per expeditie.  

In Q1 zijn vervolgens 3 praatplaten ontwikkeld en naar de managers van de Vitale Teams 

gestuurd met de vraag om deze in de teams te bespreken. Waar wenselijk konden nog 

aanvullingen worden gedaan. Praatplaat 1: samenvatting en tijdslijn. Praatplaat 2: 

samenvatting expeditie en thema’s van focus. Praatplaat 3: leeg invulformat. Na 

verzenden van de praatplaten kwam al snel Corona. Dus deze zijn slechts beperkt door de 

managers en de Vitale teams besproken.  
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Figuur. Praatplaat 1, 2 en 3.  
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Vervolgens bleek al snel dat tijdens Q2, Q3 en Q4 de teams volop in beweging waren met 

allerlei initiatieven. Corona heeft enerzijds vertraagd, maar soms juist ook een versnelling 

gebracht in bepaalde initiatieven. Vitalis heeft in deze kwartalen bewust gekozen voor 

beperkte sturing vanuit het Koersplan. Er is gekozen om de teams zelf de ruimte te laten 

nemen om te kiezen voor initiatieven en prioriteiten. Precies zoals past binnen onze 

organisatiefilosofie: doen wat nodig is. We horen terug dat in veel gevallen ons Koersplan 

hierbij is gebruikt als KOMPAS. De initiatieven blijken dan ook vrijwel allemaal te passen 

binnen onze expedities. Mooi hoe de organisatie vanuit eigen kracht vanuit de teams in de 

juiste richting beweegt.     

 

 

Activiteiten en initiatieven 2020 -2021 
 

In 2020 bleek gezien de corona weinig ruimte om actief met de organisatie aan de slag te 

gaan. Vandaar dat zoals eerder beschreven voor een meer organische aanpak is gekozen. 

Deze heeft goed uitgepakt en was voor dat moment de beste keuze.  

 

Voor 2021 gaan (blijven) we bekijken wat er wel kan. Hoe we middels o.a. het delen van 

mooie voorbeelden kunnen inspireren: zodat we nog meer en sneller in de richting van 

onze koers gaan. Hiervoor wordt een totaallijst aan de reeds ontwikkelde initiatieven 

samengesteld. In januari staan bijeenkomsten gepland met de ballonvaarders. Zij hebben 

eerder aangegeven een actieve rol te willen vervullen binnen ons koersplan. Samen met 

de ballonvaarders zal de initiatievenlijst worden aangevuld voor 2020 en wordt een 

vooruitblik gemaakt naar 2021 (zoveel mogelijk voortbordurend op 2020). Tevens 

bekijken we samen  hoe we een volgende passende stap kunnen maken richting de 

organisatie. Samen kijken we hoe we nog meer kunnen richten en versnellen. De 

ballonvaarders zijn belangrijke ambassadeurs in dezen.  

 

De uitkomsten uit de overleggen met de ballonvaarders worden gedeeld en besproken met 

de Directieraad. Ook daar zal vervolgens een inhoudelijke discussie plaatsvinden.  

 

Naast de expedities is onze organisatiefilosofie een belangrijk onderdeel van het 

Koersplan. Het vormt ons fundament. In 2021 bekijken we hoe we de organisatiefilosofie 

nog meer binnen Vitalis kunnen gaan laden.  

 

Samenvattend: in 2021 gaan we kijken hoe nog meer te richten en te versnellen in de 

richting van ons koersplan. We borduren hierbij zo veel mogelijk voort op de gestarte 

initiatieven in 2020. We doen dit alles in overleg en in samenwerking met de organisatie.  

Onderstaand de activiteiten en initiatieven welke in 2020 zijn opgepakt en allemaal een 

doorloop naar 2021 kennen.  

 

Expeditie 1 De kunst van gelukkig oud zijn 

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

gastvrijheid, huiselijkheid.  

Dit project is grootschalig gestart 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.  

 

Creëren van geluksmomenten staat centraal: specifieke aandacht binnen 

Wijkzorg  

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 Vitalis-brede bijeenkomsten zijn opgezet om dit kracht bij te zetten. 

Krachtstroombijeenkomsten. Bij deze krachtstroombijeenkomsten zijn alle collega’s 
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welkom. Als vervolg op 2019 heeft in 2020 een krachtstroombijeenkomst plaatsgevonden 

in januari. Tijdens deze bijeenkomst zijn mooie voorbeelden gedeeld door verschillende 

collega’s: hoe ze buiten de lijntjes kleuren om op deze manier een geluksmoment voor 

onze ouderen te organiseren. Dit inspireert de andere collega’s binnen Vitalis. In 

december heeft wederom en krachtstroombijeenkomst plaatsgevonden. Deze stond 

gezien Corona in het teken van kracht en verbinding ontwikkelen door een informele 

digitale samenkomst in de vorm van een pub-quiz. Bijkomend doel was het stimuleren 

van digitale vaardigheden.  

 

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 

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.  

 

Deelname landelijk project: Kunst en Cultuur in de langdurige zorg  

Als Vitalis doen we met een aantal kunstprojecten mee aan een onderzoek naar de 

meerwaarde van culturele interventies in de zorg. Hiervan is een filmpje gemaakt. Het 

gaat om de projecten: 

1. De printshop in Parc Gender 

2. Beeldmakers in Horst/Kronehoef en Wilgenhof 

3. Lichterbij in Kortonjo en Wissehaege 

4. Levensliedjes in Wilgenhof en Wissehaege 

5. In balans door dans in Peppelrode. 

Kunst en cultuur hebben een positief effect op het welzijn van ouderen. Daar zijn we van 

overtuigd. Om de effecten ook daadwerkelijk te meten, doen we met vijf projecten mee 

aan het landelijke ZonMw programma ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg en 

ondersteuning’. Benieuwd naar die projecten? Zie het in 1,5 minuut of bekijk direct de 

lange video. 

Trailer (1.39): https://lnkd.in/gkwM_kS  en de hele film ( 7 min) staat op de 

Vitalis.samenUITagenda, eerste filmpje links boven: 

https://vitalis.samenuitagenda.nl/nl/in-de-media-vitalis 

 

Expeditie 2. De fijnste club om bij te werken 

Vitalisbreed initiatief ‘alle medewerkers Vitaal’: 360 feedback + samenwerking 

extern.  

Een initiatiefgroep is gestart om te inventariseren wat er op dit gebied al loopt binnen de 

organisatie en wat er voor initiatieven zijn om bij aan te sluiten buiten de organisatie. Zo 

zijn er reeds tal van initiatieven gestart vanuit de afdeling HR. Ook hebben er 

verschillende verkennende gesprekken plaatsgevonden met Topsupport en organisaties 

die apps aanbieden ter ondersteuning. Een concreet plan van aanpak is in voorbereiding. 

Doelstelling is alle medewerkers vitaal.  

 

Project positieve gezondheid Parc Imstenrade: echt kennen medewerkers, meer 

diepgang  

In Parc Imstenrade loopt een locatiebreed 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 blue 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.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FgkwM_kS&data=04%7C01%7CM.Graat%40vitalisgroep.nl%7Cc588361e35d047430f4208d89504e708%7C06002c1c1d21489a8301b43f032420c6%7C0%7C0%7C637423195581981556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CjjdnJIQk07%2Foo1kD%2FFbXzomtQXz3mbCBX8FWTkZKeY%3D&reserved=0
https://vitalis.samenuitagenda.nl/nl/in-de-media-vitalis
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Hiervoor zijn trainingen voor aandachtsvelders georganiseerd en zijn aandachtsvelders 

per team benoemd. Hierbij zijn 4 leerdoelen benoemd.  

1. Wat is positieve gezondheid  

2. Hoe maak je je team bewust van positieve gezondheid  

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

4. Hoe blijf je up-to-date en hoe kun je positieve gezondheid duurzaam te 

verankeren. 

  

Telefonie: alle medewerkers Vitalis een eigen mobile telefoon  

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

Hiermee kunnen de medewerkers op elk moment gemakkelijk bij onderdelen als het ECD, 

verschillende andere apps, de mail en kunnen collega’s elkaar laagdrempelig bereiken. De 

telefoon biedt de medewerker op elk moment en op een laagdrempelige manier toegang 

tot gewenste/benodigde informatie.  

 

Doorontwikkeling Goed Beter Best: ook richting ondersteunende diensten  

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. Tevens is een start gemaakt met de 

Vitale Teams van de ondersteunende diensten. Deze waren eerder aan de zijlijn 

meegenomen, maar nog niet intensief.  

 

Data-analyse o.b.v. gegevens pensioenfonds  

In het kader van de instroom-doorstroom-uitstroom is een samenwerking met het 

pensioenfonds opgezet. Doelstelling is het delen van data waaruit trends te destilleren 

zijn die weer behulpzijn kunnen zijn de strategische keuze die Vitalis maakt o.b.v. HR.  

 

Expeditie 3. Leren innoveren  

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

hulpmiddel.  

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 door het inzetten van hulpmiddelen, technologie, mantelzorg 

(scholing), zelfredzaamheid, preventie e.d. de zorgverlening door een verzorgende 

kunnen verminderen, zonder hierbij kwaliteit te verliezen.  

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 

voorbeelden te delen en te vergroten.  

Als gevolg van Corona heeft dit project wel een start gekend, maar is nog niet doorgepakt 

zoals gewenst. In 2021 krijgt dit vervolg.  

 

Project spraakgestuurd ECD in Parc Imstenrade  

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

spraakgestuurd ECD. De eerste fase is afgerond en er is een start 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 in te voeren. Dit project heeft als doel een 

vermindering van ballast bij de zorgmedewerker m.b.t. de wijze van registratie.  
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Ontwikkeling en implementatie mobiele diagnosebox in samenwerking met 

Archipel 

In samenwerking met de Archipelzorggroep loopt het project mobiele diagnosebox. Dit 

project is een initiatief van het Zorginnovatieplatform. Het verpleegkundig team is met 

deze box zelf in staat om bij de klant metingen te doen zoals bloedtest, ECG. Tevens is 

een Google glass aanwezig op basis waarvan de SO op afstand mee kan kijken. 

Doelstelling is efficiënte inzet van het schaarse zorgpersoneel.  

 

Inzet en doorontwikkeling robot SARA: gebruik 6 robots en samenwerking 

Bright Cape  

Bij verschillende teams is Sara (6 Sara robots) ingezet als ondersteuning. Veelal heeft de 

inzet van Sara plaatsgevonden op huiskamers. Daar brengt Sara vermaak en maakt het 

bewoners rustig. Daarnaast is Sara ook individueel ingezet bij bewoners. Voorbereidingen 

zijn in gang gezet om met Bright Cape te bezien hoe Sara naast ondersteuning op welzijn 

ingezet zou kunnen worden als ondersteuning op het gebied van de zorgmedewerker. 

Doestelling hierbij zou zijn om inzet van het zorgpersoneel (in de breedste zin) te 

verminderen. Welke klussen kunnen door Sara overgenomen worden. Eerste gesprekken 

zijn hierover gevoerd. Hierin wordt samen opgetrokken met Archipel. Ook hier is 

verbinding vanuit het Zorginnovatieplatform. De samenwerking met Bright Cape die door 

Archipel en Vitalis is gewenst zal de vorm hebben van gelijkwaardige partners.  

 

Digitaal zorgteam middels beeldbellen: in ontwikkeling  

In 2020 is gedurende de Coronagolf zeer intensief ingezet op beeldbellen tussen 

bewoners en familie. Het beeldbellen heeft hierin een enorme vlucht genomen. Devices 

zijn vanuit verschillende partners ontvangen, zodat iedereen die dat wilde er een kon 

gebruiken.  

Als vervolg hierop kijkt Vitalis naar de mogelijkheid om ook zorg aan te bieden via 

beeldbellen. Hiervoor is uitgezet op welke manier dit technisch en veilig mogelijk is. Ook 

is gestart met een kleine pilot. Het bleek moeilijk om dit snel van de grond te krijgen. Ook 

zijn vanuit het Zorginnovatieplatform gesprekken gevoerd met de collega’s 

Archipelzorggroep en Zorg in Oktober en Centrale 24. Iedere organisatie blijkt tegen 

dezelfde problemen aan te lopen.  

Passend bij de visie die Vitalis heeft op zorg/zelfredzaamheid, ‘doen wat nodig is’ gaat 

Vitalis door zoeken hoe het wel kan. We zeggen vanuit deze visie dat we eerst kijken naar 

de cliënt: hoe kan zelfredzaamheid bij de cliënt bevorderd worden, welke hulpmiddelen 

kunnen worden ingezet, welke mantelzorgondersteuning is nog mogelijk, wat kan er op 

het gebied van preventie. Als deze 4 zaken uitgeput zijn, dan wordt zorg digitaal vanuit 

het mobiele digitale team ingezet. Is dat niet mogelijk dan wordt zorg door een fysieke 

zorgmedewerker verricht.  

Er zijn inspiratiesessies / challenges met wijkverpleegkundigen in voorbereiding. Hierin 

wordt vanuit de gedachte dat er geen fysieke zorgmedewerker aanwezig is andere 

mogelijkheden gekeken. Wat zou op zon moment een digitaal zorgteam op afstand 

kunnen betekenen en hoe kun je een digitaal zorgteam starten.  

 

Expeditie 4. Langer zelfstandig, langer thuis  

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. Enkele voorbeelden van onderdelen die 

gerealiseerd zijn:  

 

In het zonnetje zetten van mantelzorgers op de Dag van de mantelzorg op 10 november. 

We konden helaas mantelzorgers niet uitnodigen op locatie, maar in de plaats daarvan is 

een video/film opgenomen waarin we de mantelzorgconsulenten bekend maken, 

bewoners hun dank uit laten spreken naar hun mantelzorgers en laten we mantelzorgers 
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aan het woord. Verder hebben alle bewoners van onze locatie een kaartje door de 

brievenbus gekregen waarin ze worden uitgenodigd om deze kaart te overhandigen op 10 

november aan hun mantelzorgers en op de achterkant van het kaartje is er ruimte voor 

een persoonlijke boodschap. Ze konden dit moment met ons delen. Verder zijn er nog 

banners bij beide ingangen en de ingang(en) versierd, verstuurden we kleine attenties en 

delen we aan de medewerkers op onze locatie een sleutelhanger met daarbij onze 

ansichtkaart. Tevens lopen de volgende voorbereidingen.  

 

A) Vanaf januari willen we starten (als dat mogelijk is met de corona maatregelingen) 

1x per 2 maanden met themabijeenkomsten voor mantelzorgers van onze locatie 

Horst/Kronehoef.  

 

B) Daarnaast gaan we met de zorgmedewerkers van verschillende teams aan de slag 

met de informatie die we krijgen om die op een eenduidige manier vast te leggen. 

Waar zet je informatie neer zodat het ook voor iedereen ‘logisch’ te vinden is.  

Om een effectief contact met de mantelzorgers te onderhouden is het zinvol om de 

verwachtingen over en weer duidelijk te krijgen en dit ook vast te leggen in het 

registratiesysteem Omaha en Zorgplan wat wij bij Vitalis gebruiken.  

Hiermee willen we bereiken: 

- Meer continuïteit van zorg; 

- Je betrekt de mantelzorger bij het zorgteam; 

- Je investeert in de toekomst en verbetert de kwaliteit van zorg op de korte en 

lange termijn. 

 

Ontwikkeling concept Vitalis en WoonZorg Nederland voor 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. Vanaf 1 februari verloopt de alarmering weer vanuit Peppelrode, is de receptie 

weer opengesteld voor vragen en worden de bewoners van de aanleunwoningen weer 

actief uitgenodigd bij de activiteiten. De aanleunwoningen worden weer onderdeel van 

Peppelrode en de bewoners worden warm ontvangen in Peppelrode.  

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.  

 

Expeditie 5. Specialist in ouderenzorg, expert in de keten  

Doorontwikkeling expertisecentrum Parkinson en diensten in de keten  

Peppelrode heeft op het gebied van Parkinson reeds behoorlijke expertise en heeft 

daarmee regionale bekendheid opgebouwd. In Peppelrode zijn specifieke Parkinson-

afdelingen en is ook de combinatie van PG- en Parkinsonplaatsen 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 en zijn werkbezoeken afgelegd.  

Het vervolg van dit project naar 2021 is in voorbereiding. 

 

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 GRZ geïntensiveerd kan worden.  
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Samenwerkende klantencentra  

Bekeken wordt hoe de samenwerking van de verschillende klantencentra in de regio meer 

vorm kan krijgen. Onderstaand project is hier een belangrijk onderdeel in.  

 

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 tevens www.vitalisgroep.nl voor het gehele artikel.  

 

Initiatieven 2021  

Voor 2021 geldt dat het merendeel van de initiatieven uit 2020 vervolgd worden. In 

overleg met o.a. de ballonvaarders zal bekeken worden hoe we in 2021 verder gaan. 

Enerzijds zullen initiatieven doorgang vinden, anderzijds zullen initiatieven worden 

toegevoegd en zullen initiatieven nog meer gericht worden op onze strategie en gerichte 

output.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.vitalisgroep.nl/
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Kwaliteitsgelden 2021 
Onderdeel van expeditie 2: Fijnste club om te werken 

 

Uitbreiding personeel 2018-2021 

 

Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE 2018 2019 2020 2021 

Zorgpersoneel verpleeghuis in 

loondienst  

Realisatie gemiddeld 

aantal FTE op jaarbasis 

Begroting gemiddeld 

aantal FTE op jaarbasis 

Niveau 1 

                   

2,49  

                   

3,26  

                   

2,79  

                   

1,39  

Niveau 2 

                 

86,61  

               

106,01  

               

120,80  

               

112,01  

Niveau 3 

               

337,83  

               

336,24  

               

364,14  

               

374,03  

Niveau 4 

                 

87,55  

                 

87,65  

                 

93,97  

               

104,07  

Niveau 5 

                 

61,89  

                 

75,85  

                 

84,12  

                 

97,12  

Niveau 6 

                        

-    

                        

-    

                        

-      

Behandelaar 

                 

52,87  

                 

56,47  

                 

61,06  

                 

68,12  

Overig zorgpersoneel 

               

197,20  

               

242,18  

               

272,96  

               

291,88  

Leerlingen 

                 

73,86  

                 

87,72  

                 

91,92  

                 

86,18  

Totaal  aantal FTE  

               

900,30  

               

995,37  

           

1.091,76  

           

1.134,79  

Bruto toename FTE t.o.v. 2018   

                 

95,07  

               

191,46  

               

234,49  

 

Deze uitbreiding van het personeel (2021 ten opzichte van 2020: + 43 fte) wordt 

bekostigd door de kwaliteitsgelden. Kijkend naar de toename, blijven we ons bewust 

inzetten voor uitbreiding op de functies van met name leerlingen en praktijkleercoaches 

(investeren in de toekomst), kookbegeleiders, medewerkers welzijn en verpleegkundigen 

(verzwaring van de zorg). De effecten richten zich met name op de Persoonlijke zorg en 

aandacht en het Leven van Alledag (P-L-V), onderdeel van de kijk op kwaliteit. 

 

 

Overige investeringen kwaliteitsmiddelen 2021 

 

Naast de gelden die besteed worden aan personeel zal Vitalis de kwaliteitsmiddelen 

besteden aan overige investeringen (19,9% van het totaal aan middelen). Ook voor de 

overige investeringen geldt dat deze worden ingezet om bij te dragen aan ons grootste 

doel dat de ouderen bij Vitalis gelukkig zijn. Daarbij hebben we recent onze strategie 

verwoord in ‘Koersvast 2020-2023’. Dit is voor alle collega’s binnen Vitalis ons kompas. 

Hierin staat verwoord wat onze ambitie is en welke accenten we leggen binnen onze 

organisatie om dit te bereiken. Dit kompas is tot stand gekomen middels een verkenning 

van de behoeften die we zien bij onze cliënten en de regionale ontwikkelingen.  

 

We werken ook bij de invulling van de overige investeringen in lijn met de beschreven 

werkwijze in de inleiding van ons kwaliteitsplan, waarbij ruimte ontstaat binnen teams om 

te doen wat nodig is. Het totaal aan onze kwaliteitsmiddelen is dan ook over de teams 

verdeeld. Concreet vertaald voor de teams betekent dit dat er op elke teambegroting 

specifiek ruimte is gereserveerd ter besteding aan de totale kwaliteitsmiddelen. Per team 

is deze invulling anders: deze ruimte staat voor alle teams ten doel aan onze ambitie. 
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Onze ambitie voor alle teams is helder: wij willen dat ouderen bij ons gelukkig oud zijn en 

daarvoor doen wij wat nodig is. Voor wat betreft de overige kwaliteitsmiddelen zijn er een 

aantal grotere posten te benoemen waaraan de middelen worden uitgegeven. Deze staan 

onderstaand beschreven. 

 

Onze motivatie om af te wijken van de middelenverdeling is erop gericht dat wij ervan 

overtuigd zijn dat de inzet van onderstaand vermelde investeringen nodig is om bij te 

dragen aan onze ambitie. Dit levert dus een positieve bijdrage op voor de cliënt. Juist door 

deze afwijking kunnen we ook naar de toekomst de cliënten van goede zorg blijven 

voorzien.  

 

De reden dat we zijn afgeweken van de 10% is dat dat we de overtuiging hebben dat deze 

ruimte nodig is om onze ambitie waar te maken in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. 

Daarnaast hebben we ook gekeken naar toekomstbestendigheid ook o.a. gerelateerd aan 

de arbeidsmarktkrapte. Als voorbeeld is de investering in het innovatieteam te noemen. 

Hiervoor geldt dat met deze groep juist gekeken wordt naar de technologische oplossingen 

die naast borging of stijging kwaliteit van leven voor de cliënt ook bijdraagt aan het 

verminderen van het benodigde arbeidskapitaal.  

 

We kennen binnen Vitalis een leerklimaat waarin de goede voorbeelden binnen de 

organisatie gedeeld worden. Dit doen we op allerlei manieren. Specifiek daarbij hebben 

sinds afgelopen jaar 4 maal per jaar een Krachtstroombijeenkomst (inspiratiebijeenkomst) 

waar alle medewerkers van Vitalis uitgenodigd zijn. Ook zijn we onderdeel van 

verschillende regionale initiatieven waar voorbeelden worden gedeeld en hebben we intern 

een Vitalis Academie welke ook actief bijdraagt aan het leerklimaat. Specifiek voor 

innovatie hebben we binnen onze strategie een expeditie benoemd: dit thema kent dus 

veel focus binnen de organisatie. Ook zijn we onderdeel van het Regionale Zorg 

Innovatieplatform waar regionaal veel kennisuitwisseling plaatsvindt.  

 

De middelen binnen de categorie overige investeringen worden bij Vitalis besteed aan 

onder andere de volgende onderdelen.  

 

Spiegelpoules (€200.000) 

Het verder ontwikkelen en verstevigen van spiegelpoules in verband met onze kijk op 

kwaliteit. Op deze manier wordt er geïnvesteerd in en gekeken naar de kwaliteit op 

specifieke onderwerpen. We kennen dit vanuit 2020 en gaan hiermee door in 2021.  

 

Innovatieteam (€400.000) 

We investeren in de ontwikkeling van een innovatieteam waarin medewerkers volledig 

vrijgemaakt worden om zich met innovatie bezig te houden. Het gaat hierbij om een 

innovatieteam dat de verbinding legt met de vitale teams en de behoeften die daar leven 

vanuit de zorgprocessen richting digitale oplossingen. Dit team is gestart in 2020. Voor 

2021 gaan we hiermee verder en zal het team aangevuld worden met enkele nieuwe 

collega’s. Het team is volledig vrijgemaakt om met innovatie bezig te zijn.  

 

Eten en drinken (€600.000) 

Ook is er binnen de organisatie project gericht op hospitality en gastvrijheid (incl. het 

thema eten en drinken). Dit project dient een bijdrage te leveren aan het geluk van onze 

ouderen. Naast de extra beschikbare middelen binnen de teams is dus organisatie breed 

dit project in 2020 van start gegaan. Dit heeft een intensieve doorloop in 2021.  

 

Ondersteunende hulpmiddelen (€400.000) 

Extra ruimte is begroot voor de inzet van ondersteunende hulpmiddelen in de teams. Het 

gaat dan om hulpmiddelen in de breedste zin (tilliften, beeldschermen, et cetera). Naast 

realisatie in 2020 is dit wederom begroot voor 2021.   
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Diverse aanvullende investeringen (€ 300.000) 

Diverse aanvullende investeringen zoals leefcirkels, tuin Kronehoef en Peppelrode, 

Greendeal, voorzien kamers van koeling, verbeteren leefklimaat middels kleine 

aanpassingen als gangen e.d., cliënten-t.v. et cetera. 

 

Expedities Koersplan (€ 200.000) 

In de begroting is € 200.000 gereserveerd voor de uitwerking van de Expedities in het 

koersplan (zie blz. 15). Deze expedities worden uitgewerkt door de ballonvaarders. Door 

dit budget is er ook ruimte om daar waar nodig direct te kunnen investeren in goede 

initiatieven.  

 


