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INLEIDING
Beste lezer,
Graag begin ik in deze meerjarenvisie met een aantal vragen aan u als lezer. Kunt u bijvoorbeeld
meer vertellen over wie u bent en over uw leef- en woonsituatie? Wat en welke personen zijn
voor u belangrijk? Wat betekent voor u levensgeluk? En wat kan Viattence voor u betekenen?
Het is zomaar een greep uit de vragen die we stellen aan nieuwe bewoners en cliënten voordat
ze zorg thuis ontvangen of deelnemen aan dagbesteding. Want daar draait het uiteindelijk
allemaal om: de mens zien. Zeker in de dynamische maatschappij waarin we op dit moment
leven…
Technologische veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, iets wat niet alleen impact heeft
op de manier van zorg verlenen, maar zeker ook op de vraag en behoeften van kwetsbaar
wordende ouderen. Maatschappelijk staan we hierin voor een aanzienlijke uitdaging, omdat de
zorgbehoefte van ouderen - door de dubbele vergijzing - zal toenemen, waar de
beroepsbevolking afneemt.
Dit benadrukt des te meer het belang van het vandaag nadenken over de vraag: ‘Wie ben ik? En
hoe denk ik eigenlijk over de zorg van morgen?’ Weet dat Viattence samen met u, uw geliefden
en naasten, wil bijdragen waar dat mogelijk is. Uw levensverhaal, dat is de basis. Viattence voegt
toe.
Het mooie van Viattence is dat een ieder die een bijdrage levert van toegevoegde waarde is; van
mantelzorger tot medewerker en van vrijwilliger tot naasten. Dit kan zowel dicht bij de
cliënt/bewoner zijn of meer op afstand zoals bij de ondersteunde diensten. We doen het samen,
ieder met zijn of haar expertise.
Ook bij Viattence denken we na over ‘morgen’. Onze visie op ouderenzorg vatten we compact
samen in deze meerjarenvisie VIA25. Aangevuld met onder meer de herijkte kernwaarden, de
besturingsfilosofie en de ontwikkellijnen. De vertaling naar de strategie wordt momenteel
verder opgepakt en zal verwerkt worden in een vervolgdocument. De stap die daarna volgt is de
vertaling naar het primaire proces.
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De komende jaren zal Viattence vanuit lerend werken naar deze meerjarenvisie VIA25
toegroeien. We spreken over een doorontwikkeling van waar de organisatie nu staat, inspelend
op de uitdagingen van nu en de nabije toekomst. Zo maken we Viattence samen klaar voor
morgen.
Deze meerjarenvisie is gerealiseerd door nauwe samenwerking en afstemming met
verschillende betrokkenen zoals programmamanagers en teamleiders, de VVAR, de OR, de
lokale cliëntenraden en de CCR en de RvT. Ook hebben samenwerkingspartners een belangrijke
rol gehad in dit proces. Zorgen doen we samen, dus ik dank eenieder die een bijdrage heeft
geleverd.
Ik wens u veel leesplezier toe. Mocht u vragen hebben, voelt u zich dan welkom deze te stellen.
Een vriendelijke groet,

Wiesje Heeringa
Raad van Bestuur Viattence
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TRENDS EN
ONTWIKKELINGEN
Groei kwetsbare ouderen gecombineerd met een te kort aan (in)formele zorg
Het aantal ouderen - en daarmee ook kwetsbare ouderen - neemt de komende jaren fors toe.
Om meer zicht te krijgen in wat dit betekent voor de vraag naar zorg en ondersteuning, worden
landelijk onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt dat de behoeftevraag van ouderen aan verandering
onderhevig is, en diversiteit en complexiteit nemen toe. Er ontstaat een tekort aan
mantelzorgers en zorgprofessionals. Dit heeft impact op enerzijds de woon- en/of
werkomgeving en anderzijds de woon- en werkomstandigheden (meer technologie) van zowel
de ouderen als de zorgprofessional. Uit onderzoek blijkt dat vergaande maatregelen op korte én
lange termijn noodzakelijk zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te
borgen. Ook Viattence staat voor deze maatschappelijke opgave.

Maatschappelijke opgave

Het aantal ouderen zal de komende
jaren toenemen, met een piek in 2040.
We worden ook vaak in behoorlijke
gezondheid ouder. Maar dat geldt niet
voor iedereen. Met de groei van het
aantal ouderen neemt tegelijkertijd het
aantal ouderen met zorgvragen de
komende decennia toe. Dit stelt ons voor
de vraag hoe we de kwaliteit, de
toegankelijkheid en de betaalbaarheid
van de ouderenzorg ook voor komende
generaties kunnen borgen.
Op dit moment werken er ongeveer 1,2
miljoen mensen in Nederland in de zorg.
Dat is 13% van de werkzame bevolking.
De verwachting is dat er tot en met 2022
ruim 200.000 extra medewerkers in de
zorg nodig zijn. Dit aantal zal in de jaren
daarna alleen maar verder toenemen.
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Overzicht groei aantal kwetsbare ouderen in de regio
Uit de regioanalyses van Zilveren Kruis van de regio Zwolle en de regio Apeldoorn/Zutphen is
zichtbaar dat voor de plaatsen Epe, Vaassen, Heerde en Wezep tot 2036 de volgende verwachte
stijging van zorgvraag optreedt ten opzichte van 2018.

Ontwikkeling arbeidsmarkt
Het aantal mensen dat beschikbaar is om professionele zorg te leven aan ouderen, zal de
komende jaren fors afnemen. De instroom van zorgprofessionals blijft achter bij de zorgvraag
en de uitstroom van zorgprofessionals is hoog. Om de kwalitatieve zorg te kunnen leveren, zijn
‘instroom’, ‘duurzaam behoud’ en ‘het scholen van zorgprofessionals’ belangrijke thema’s.
Viattence hecht grote waarde aan deze thema’s en stuurt hierop in de meerjarenvisie. Dit
resulteert onder andere in een wijzigende pay-off, waarover u meer leest in hoofdstuk 2 van
deze meerjarenvisie.
Landelijk wordt hierin vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties, het onderwijs en vanuit
de politiek gezamenlijk opgetrokken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het imago van
de sector, het ontwikkelen en benutten van technologie én het bieden van passende,
gekwalificeerde opleidingen en goede arbeidsvoorwaarden.
Wijziging van financiering
Voor de korte termijn zien we de volgende trends ten behoeve van de Wlz, Zvw en Wmo. Er
wordt meer ingezet op het digitaliseren van cliëntgegevens, de uitwisseling van gegevens en
toepassing van E-Health. Er wordt gestuurd op effectiviteit, doelmatigheid en zinnige zorg.
Kwetsbare ouderen worden gestimuleerd zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit vraagt
aandacht voor preventiezorg en leefstijl, maar ook oog voor belastbaarheid van de
mantelzorger. Kwaliteit van zorg en deskundigheid van medewerkers dienen te voldoen aan het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg, wijkverpleging en de Wet zorg en dwang. De tarieven staan in
het kader van betaalbare zorg onder druk, voorwaarden worden aangescherpt. Regionale
samenwerking wordt gestimuleerd, voorbeelden zijn regiovisies, netwerk dementie en
palliatieve zorg.
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ONZE
TOEKOMSTDROOM
Een beschrijving van de situatie in 2025...
We kijken terug op jaren waarin er veel ontwikkeld is vanuit het uitgangspunt ‘een waardevol
leven van cliënten en bewoners’. Voor ieder mens draait het om kwaliteit van leven, maar dit
begrip houdt voor ieder mens iets anders in. Veel ouderen krijgen te maken met vraagstukken
op lichamelijk dan wel cognitief gebied. Op dat moment komen de vragen aan bod, die we u in
de inleiding van deze meerjarenvisie al stelden: Hoe ziet dan een waardevol leven eruit? Hoe
ben je van betekenis voor de ander en andersom? En hoe red je je als je niet langer de
praktische zorg voor jezelf of de ander kunt vervullen? Of als je hoofd je in de steek laat? Wat
betekent Viattence dan voor jou?
De mensen en organisaties in de dorpen kennen Viattence en wij kennen hen en hun
behoeften. We werken goed met elkaar samen. Dat doen we ook met de (in)formele zorg (zorg
van naasten, mantelzorgers en/of vrijwilligers), vanuit wederkerigheid. Het draait om de
bewoner of de cliënt. De naaste is vanzelfsprekend en de vrijwilligers en collega’s van Viattence
vullen aan. In deze verbinding en relatie wordt immers kwaliteit van zorg gemaakt. De
medewerkers van Viattence ‘zien de mens’ en zijn vakkundig, vindingrijk en werken in
verbinding en vertrouwen. Met werkplezier en trots! De digitalisering is verder ontwikkeld en
dient het gemak van de cliënt en de medewerker van Viattence.
Er zal behoefte zijn aan drie manieren van wonen:
1. Wonen Thuis Met hulp van naasten en vrijwilligers en waar het nodig is zorg van
Viattence.
2. Wonen met een + Ouderen regelen en betalen (zelf) het wonen, ze huren of kopen
woonruimte. Waar ze behoefte aan hebben is gezelligheid, veiligheid, zorg in de nabijheid,
eerstelijnszorg en behandeling. De oudere regelt het wonen zelf, Viattence regelt de plus.
Een concept dat samen met de Cliëntenraad en samenwerkingspartners is ontwikkeld.
3. Wonen en Zorg bijna net als thuis In de locaties bieden we zorg met behandeling aan hen
die intensieve zorg nodig hebben.
Voor al deze woonvormen is interdisciplinair samenwerken van essentieel belang. Viattence
richt zich op de ouderen die onze vakkundige kennis nodig hebben: begeleiding thuis,
dagbesteding / ontmoeting, zorg, behandeling, paramedische zorg. Het gaat dan om
ondersteuning bij de echte vraagstukken rondom het ouder worden. Viattence heeft zich hierin
ver ontwikkeld. We zijn niet alleen onderdeel van kennisnetwerken, maar hebben ons
ontwikkeld op specifieke expertise gebieden. We hoeven niet alles zelf te doen; we kunnen het
ook regelen in samenwerking met goede partners. Waar we goed in zijn en wat nodig is doen
we, voor andere zaken weten we samenwerkingspartners te vinden. We denken vanuit van de
cliëntreis en werken samen in de keten. Preventiezorg is uitgangspunt.
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Bij Viattence werken medewerkers die denken vanuit mogelijkheden, professioneel
verantwoordelijk zijn, die vertrouwen op hun eigen vakmanschap en graag met hun kennis,
vaardigheden en als mens van toegevoegde waarde zijn voor ouderen en voor elkaar! Ieder
werkt graag samen 'aan de voorkant', we weten elkaar bij de start van een vraagstuk te vinden.
Samen ontwikkelen zodat ieder op basis van professioneel vertrouwen verder kan. Niet
fragmentarisch, maar juist als onderdeel van een groter geheel. We zijn een lerende organisatie
waarin gewerkt wordt vanuit onze herijkte kernwaarden: verbinden, vertrouwen, vakkundig en
vindingrijk. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in.
We ontwikkelen ook steeds door, stap voor stap. Omdat we een adaptieve organisatie zijn die
de rust heeft om nieuwe ontwikkelingen goed te volgen en keuzes te maken. Een organisatie
die werkt vanuit de behoefte van de dorpen en op basis van betrokkenheid en vakkundigheid
van medewerkers. Door samen te werken, versterk je elkaar en ben je meer van toegevoegde
waarde voor het leven van de oudere. Bij Viattence staat werkplezier hoog in het vaandel, we
vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, op de juiste plek
werkzaam zijn en de ruimte voelen zich te kunnen ontwikkelen.
Doorvertaling toekomstdroom naar pay-off
Bij deze toekomstdroom hoort een nieuwe, herziene pay-off. De pay-off die u al jaren van ons
kent, namelijk ‘de zorg en ondersteuning die u wenst’, vertelt wat Viattence biedt en dat we de
wensen, behoeften en beleving van onze cliënten altijd centraal stellen. Dat laatste is echter in
onze ogen vanzelfsprekend. Bovendien vertelt deze pay-off niet waar we naar toe willen, hoe
we denken over morgen. Of over hoe we omgaan met professionals en vrijwilligers. Om onze
toekomstdroom kracht bij te zetten, is besloten de pay-off van Viattence te wijzigen.
De nieuwe pay-off van Viattence is ‘Vertrouwd vakkundig’.
Viattence is namelijk een vertrouwde partner in de regio. Een partner waarop kwetsbare
ouderen altijd mogen rekenen. Ook werken we vanuit vertrouwen en geven én nemen we
verantwoordelijkheid. Daarnaast werken we, zoals eerder in deze meerjarenvisie al is
geschetst, onder andere aan behoud van personeel en het scholen van vakkundige
zorgprofessionals. Dit alles vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid. Dit houdt in dat
we een betekenisvol leven en eigen regie centraal stellen.
Meer over onze zienswijze op vertrouwde en vakkundige zorg en meer over dat wat ons eigen
maakt, leest u in het volgende hoofdstuk.
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ONZE
ORGANISATIE

Viattence is een mensgerichte organisatie die het levensverhaal van de mens wil leren
kennen. Viattence richt zich op de hulpbehoevende en kwetsbare oudere in het dorp. Hierbij
focussen we op het vermogen van de oudere om zich aan te passen aan de veranderingen die
ouder worden met zich meebrengt, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven. De cliënt leeft zijn/haar leven en Viattence voegt toe vanuit positieve
gezondheid. Dit houdt in dat we een betekenisvol leven en eigen regie centraal stellen.

MISSIE
"Een waardevol leven van de ouderen in het dorp, dat is waar
Viattence aan wil bijdragen, met respect voor ieders eigenheid
en levensovertuiging. U kunt vertrouwen op vakkundige
medewerkers die aansluiten bij uw leven, inzetten op
(zorg)preventie en zoveel mogelijk zelfstandigheid".
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Viattence werkt vanuit een mensvisie en organisatievisie aan een waardevol leven voor de
ouderen in het dorp. Wie Viattence kent, weet: we spreken veelal over ‘de mens zien’. De
mensvisie beschrijft op welke manier we dat doen. Hoe gaan we dan precies om met de
oudere in het dorp? U leest het in de mensvisie. Daarnaast is er de organisatievisie, die tot
uitdrukking brengt op welke manier we omgaan met medewerkers en vrijwilligers. Maar ook
vertelt de organisatievisie welke rol Viattence inneemt als samenwerkings- of
scholingspartner. De mensvisie en organisatievisie zijn hieronder verwoord.

MENS
VISIE

ORGANISATIE
VISIE

"Wij zien u en denken en

"Samen met enthousiaste,

werken vanuit een

vakkundige en betrokken

waardevol leven voor ieder

medewerkers en

mens. Wij gaan uit van

vrijwilligers, zijn we een

hetgeen voor u belangrijk is

wendbare en lerende

in het leven. U kunt

partner in de ouderenzorg.

rekenen op onze oprechte

Wij werken vanuit

aandacht en kennis".

vindingrijkheid en
vertrouwen aan een
waardevol leven. Samen
met anderen versterken we
elkaar lokaal en regionaal
op het gebied van welzijn,
zorg, innovatie en lerend
werken.
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ONZE KERNWAARDEN
De kernwaarden van Viattence dragen ertoe bij dat we de mens zien bij alles wat we doen.
Deze kernwaarden maken onderdeel uit van wie we zijn, het vormt als het ware ons DNA. Het
maakt ons eigen. De kernwaarden voor Viattence zijn als volgt geformuleerd:
Verbinden
We zoeken de verbinding met de mens zoals hij zichzelf ziet en hebben oog voor zijn
kwetsbaarheid, veerkracht en wat zijn leven waardevol maakt.
Wij zoeken verbinding met collega’s, naasten, vrijwilligers en samenwerkingspartners.
Wij zoeken verbinding in de dorpskern en regio met onder meer gemeenten, zorg- en
welzijn aanbieders en het onderwijs.
Vertrouwen
Wij werken vanuit vertrouwen en de positieve intentie van de ander.
Wij geven en nemen verantwoordelijkheid en laten de ander zoveel mogelijk zelf in de
regie.
Iedere bewoner, cliënt en medewerker kan vertrouwen op de professionals om hem heen.
We zijn door onze lokale verbondenheid; bekende gezichten en jarenlange ervaring een
vertrouwde zorgverlener en partner.
Vakkundig

89%

We weten wat we doen.
We houden onze vakkennis bij de tijd en zoeken naar innovatieve inzichten en praktijken.
We delen onze kennis met collega’s en geven die door aan naasten, vrijwilligers en
professionals (in opleiding).
GEBRUIKERS IN AZIË

Vindingrijk
Wij onderzoeken het verhaal achter de mens en geven van daaruit vorm aan de zorg.
Wij zijn nieuwsgierig en leergierig.
Wij leren van onze ervaringen en hebben een open en onderzoekende houding naar
elkaar.
We gaan uit van positieve gezondheid en focussen op wat wèl kan en de manieren om dat
te bereiken.
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ONZE BESTURINGSFILOSOFIE
Een besturingsfilosofie beschrijft de basis normen en waarden waarmee de organisatie de
missie, visie en strategie wil waarmaken. Deze normen en waarden zijn gebaseerd op
zelforganiserende teams, werken vanuit de dorpen – netwerkorganisaties en leiderschap.
Deze drie pijlers lichten we hieronder toe.
Zelforganiserende teams
De missie, visie en kernwaarden zijn
leidend voor de cliëntreis en de
medewerkersreis.
Viattence sluit op een betekenisvolle wijze
aan bij het leven van de oudere
individuele cliënt en bewoner toegespitst
op diens wensen en behoeften.
Zelforganiserende teams vormen de
bouwstenen van de organisatie en staan
in verbinding met de naasten en
vrijwilligers.

Werken vanuit de dorpen netwerkorganisatie
Er is sprake van een goede verbinding van
inhoud en proces voor optimale kwaliteit
van zorg in combinatie met een financieel
gezonde organisatie.
Viattence ziet zichzelf als ketenpartner
binnen een netwerk en werkt daarin
samen en aanvullend met andere
organisaties.
Het (in)formele netwerk wordt gezien als
belangrijke samenwerkingspartner en
wordt gestimuleerd tot participatie.
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Leiderschap
Viattence werkt vanuit de definitie van
positieve gezondheid en draagt daarmee bij
aan een waardevol leven van de cliënt.
Viattence gaat in haar besturing en
samenwerking uit van vakkundigheid,
vindingrijkheid en persoonlijk leiderschap.
Viattence werkt vanuit vertrouwen en in
verbinding met de ander.
Viattence hanteert een open cultuur en
dialoog gecombineerd met een eenvoudige
organisatie, die streeft naar continue
verbeteren van producten, diensten en
processen.
Viattence functioneert als een lerende,
innoverende en adaptieve organisatie, waar
medewerkers met plezier werken, zich
kunnen ontwikkelen en flexibel en
veerkrachtig zijn.
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LEREND WERKEN
Lerend werken en continue verbeteren
Viattence is een organisatie in ontwikkeling. Dit
vraagt om medewerkers die willen en kunnen
bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.
Door lerend werken als uitgangspunt te nemen, is
er sprake van continu verbeteren. We dagen onze
medewerkers uit om zelf tot oplossingen te komen
en bieden hen een veilige en vertrouwde omgeving
waar we mogen leren. Met elkaar én van elkaar: we
leren van elkaar en stellen elkaar vragen. We
nemen de tijd om te reflecteren op ons eigen
handelen.
We stimuleren persoonlijke en professionele
ontwikkeling en maken hierbij gebruik van blended
learning.
In onze werkgeversbelofte geven we aan dat we
hierin ook echt willen investeren.
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WERKGEVERSBELOFTE
We zeiden het al eerder; de kwaliteit van zorg ontstaat tussen de cliënt en de medewerker. Als
de medewerker lekker in zijn vel zit en op de goede plek werkzaam is, zal dat ook positieve
effecten hebben op onze bewoners en cliënten.
We zijn een vooruitstrevende organisatie die werkt vanuit vertrouwen, waar medewerkers in
een zelfstandig en professioneel team de ruimte krijgen om samen de beste zorg te bieden.
Hierbij staan de mogelijkheden en wensen van de cliënt centraal. We hebben aandacht voor de
persoonlijke, professionele en vakinhoudelijke ontwikkelingen van onze collega's.
Viattence wil een aantrekkelijke werkgever in de regio zijn. Een werkgever waarin professionals
een werkgemeenschap treffen waarin zij vanuit onze kernwaarden kunnen werken. Hoe we met
medewerkers en vrijwilligers omgaan en hoe we hen waarderen, maar ook de wijze waarop we
hun werkgeluk, vitaliteit en vakkundigheid willen vergroten, vatten we samen in een
werkgeversbelofte:

"Werken bij Viattence betekent werken bij een vindingrijke
organisatie waar medewerkers in een zelfstandig en vakkundig
team de ruimte krijgen om samen de beste zorg te bieden,
waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt centraal
staan. Ook betekent het werken in een wendbare organisatie die
investeert in de persoonlijke, vakkundige en vakinhoudelijke
ontwikkelingen van haar medewerkers".
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ONZE
STRATEGIE

ONZE STRATEGISCHE
KOERS
Om onze toekomstdroom te kunnen verwezenlijken, zullen we Viattence sterker gaan
positioneren. Dat betekent dat we gaan uitbouwen waar we goed in zijn: zorg en ondersteuning
bieden aan de meest kwetsbare mensen in het dorp en willen investeren in preventieve zorg om
de zelfredzaamheid van de bewoners in het dorp te behouden, om zo erger te voorkomen.
Wonen Thuis
Blijven wonen in je eigen, vertrouwde omgeving is van grote waarde voor het welbevinden van
ouderen in de dorpen van ons werkgebied. Bij het ouder worden kunnen er beperkingen
ontstaan die vragen om zorg en/of begeleiding. Viattence biedt interdisciplinaire thuiszorg aan
de oudere in de dorpen. We zetten onze expertise in omtrent dementiezorg graag in en delen
deze in ons netwerk.
De grote maatschappelijke opgave die voor ons ligt kunnen wij niet alleen oplossen, daarom
zullen we de samenwerking met andere (thuis)zorgorganisaties intensiveren.
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Wonen met een +
Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar tevens tegemoet te komen aan
de behoeften aan ouderen, ontwikkelen we wonen met een +. Wonen met een + is een
geclusterd woonconcept dat ouderen in staat stelt, ondanks gezondheidsproblemen op hoge
leeftijd, hun eigen manier van leven te behouden. De oudere huurt of koopt een woning en wij
bieden, in samenwerking met anderen in het dorp, de +.
De + omvat hetgeen iemand nodig heeft op het gebied van preventie, zorg, relaties,
behandeling, ontmoetingen en diensten. Met dit zorgconcept streven we naar het creëren van
een vitale leefgemeenschap waarbij de zelfstandigheid behouden kan worden.
Wonen en Zorg bijna net als thuis
Voor de zeer kwetsbare oudere voor wie het niet langer mogelijk is om in de eigen
woonomgeving te blijven wonen, bieden we een warme en veilige woonomgeving, bijna net als
thuis. Onze kleinschalige woonvormen bieden een vertrouwde omgeving, waar vaste,
vertrouwde en vakkundige medewerkers oprechte aandacht geven aan onze bewoners. Onze
interdisciplinaire teams zien de mens en zetten het levensverhaal van de bewoner centraal bij
de hoog complexe zorg die vakkundig verleend wordt.
We werken nauw samen met de naasten en vrijwilligers van onze bewoners en betrekken hen
actief bij de zorgverlening en activiteiten van het dagelijks leven.
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ONTWIKKELLIJNEN
Om de strategische koers te concretiseren en tot
uiting te laten komen, kiezen we een vijftal
ontwikkelijnen die worden vertaald in concrete
projecten. Deze projecten komen jaarlijks terug in het
Kwaliteitsplan. Eén van die ontwikkellijnen is 'de basis
op orde'. De andere ontwikkelijnen hebben dit
fundament nodig om tot een goed resultaat te komen.
Het betekent echter niet dat de vier overige
ontwikkellijnen wachten tot die basis op orde is.
Immers: in een veranderende omgeving is het
noodzakelijk dat we steeds gebruik maken van een
laatste stand van zaken op het gebied van kennis en
technologie.
Kortom: dat we dus een adaptieve organisatie zijn.
A: De Basis op Orde Om een goede invulling te geven aan onze toekomstdroom, dient
Viattence het primaire en secundaire proces hierop in te richten. De basis op orde wil zeggen
dat de gehele organisatie optimaal functioneert om cliënten, bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van dienst te kunnen zijn.
B: Waardevol Leven voor de Oudere in het Dorp De uitdaging is om de leefwereld en de
systeemwereld zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten, zodat de wensen en behoeften zoveel
mogelijk gerealiseerd worden en aansluiten bij de levensstijl. Wat kwaliteit van leven zo groot
mogelijk laat zijn! Om dat waardevol leven en die waardevolle dag mogelijk te maken, is het van
belang dat we ons steeds bewust zijn van het waarom we dat doen.
C: Goed Werken bij Viattence De arbeidsmarktkrapte maakt goed werkgeversschap steeds
belangrijker om kwalitatief goede medewerkers te binden en te blijven boeien. Door de
maatschappelijke opgave zal de inhoud van werken aan verandering onderhevig zijn, waarbij
technologie en E-Health een belangrijke rol spelen. Het lerend werken en continu verbeteren is
als vanzelfsprekend.
D: Samenwerken in het Dorp en de Regio Viattence is gespecialiseerd in dementiezorg.
Hiermee wil Viattence zich positioneren in de dorpen, de keten en samenwerkingspartners op
het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Viattence werkt vanuit een mulitidisciplinaire aanpak,
bij de cliënt thuis, als dienst bij wonen met een + of in één van onze verpleeghuizen.
E: (In)formele zorg De cliënt of bewoner leidt zoveel als mogelijk het leven zoals hij daar
invulling aan geeft, waarbij mantelzorgers, zijn naasten en vrijwilligers (informele zorg) hem of
haar bijstaat. De professionele zorg (formele zorg) voegt daaraan toe. Dit geldt zowel voor de
thuiswonende cliënt als voor de bewoner in één van onze verpleeghuizen. Viattence zet in op
een proactieve driehoeksverhouding, waarbij Viattence het informele netwerk kan
ondersteunen op het gebied van inzetbaarheid en deskundigheid, maar ook vanuit de keten.
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De wijze van totstandkoming van deze meerjarenvisie VIA25 sluit naadloos aan op de filosofie
van Viattence: zorgen doen we samen. Deze meerjarenvisie is dan ook gerealiseerd door nauwe
samenwerking en afstemming met verschillende betrokkenen zoals programmamanagers en
teamleiders, de VVAR, de OR, de lokale cliëntenraden, de CCR en de RvT. Ook hebben
samenwerkingspartners een belangrijke rol gehad in dit proces. Ik kijk terug op een waardevolle
periode waarin we, door in verbinding met elkaar na te denken over de toekomst, Viattence
klaarstomen voor morgen.
Persoonlijk kijk ik uit naar de toekomst. Samen zorgen we ervoor dat we in de continu
veranderende wensen en behoeften van de ouderen van nu en in de toekomst kunnen voorzien.
Dat doen we in verbinding met vakkundige mensen en partners én in de driehoek met de
bewoner of cliënt en de naaste. We leveren vertrouwde zorg en doen dat op een vindringrijke
manier waarbij we focussen op wat wél kan.
De toekomst brengt veel veranderingen en daarmee een maatschappelijk vraagstuk met zich
mee, dat kon u eerder in dit document al lezen. Maar sturende op de ontwikkellijnen en door
het maken van gedegen strategische keuzes zijn én blijven we in staat om liefdevolle zorg en
welzijn te leveren aan de ouderen in het dorp. Zij en hun levensverhalen zijn het uitgangspunt.
Viattence voegt toe waar nodig of gewenst.
Samen zorgen, klaar voor morgen.
Met vriendelijke groet,
Wiesje Heeringa
Raad van Bestuur Viattence

