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Samen werken aan een waardevol leven
We blikken terug op een jaar dat in het teken heeft gestaan 
van gezamenlijk vooruit kijken. Natuurlijk heeft het coronavirus 
in 2021 veel invloed gehad op het leven, het werk en de 
omgang met elkaar. Daarnaast hebben we in de verbinding 
met elkaar vooruit gekeken naar de veranderende toekomst 
van ouderenzorg en onszelf de vraag gesteld: hoe bieden we 
ook in de toekomst waardevolle zorg aan ouderen?    
 
VIA25 
We leven in een dynamische wereld waarin er veel om ons 
heen gebeurt. Ook in de veranderende toekomst wil Viattence 
bijdragen aan een waardevol leven van de oudere in het 
dorp. Met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging, 
passend bij de oudere in de dorpen om ons heen. In 2021 
hebben we dan ook vorm gegeven aan onze meerjarenvisie 
VIA25, inclusief ontwikkellijnen. Dit is gedaan in nauwe 
samenwerking en afstemming met verschillende interne 
betrokkenen - waaronder de Verpleegkundige en Verzorgende 
Adviesraad (VVAR) en de Ondernemingsraad (OR), -  de lokale 
cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad 
van Toezicht (RvT). Ook samenwerkingspartners hebben een 
belangrijke rol gehad in dit proces.  
 
Daarnaast hebben we niet alleen gekeken naar de toekomst, 
maar ook pas op de plaats gemaakt om samen na te 
denken over: wat maakt ons uniek? Dat vertaalde zich in vier 
nieuwe kernwaarden: vertrouwen, verbinding, vakkundig en 
vindingrijk. 
 
Samen Lerend Werken 
Tevens zijn de eerste stappen gezet in het kader van Samen 
Lerend Werken. Met dit plan werken we aan de versterking 
van de zorg voor bewoners en cliënten. Eenduidigheid in 
de bedrijfsprocessen en het formuleren van centrale kaders 
geven duidelijkheid voor alle dorpskernen. Dit geeft houvast 
aan de zelforganiserende teams. Doordat er sprake is van 
rolduidelijkheid én eenduidigheid in bedrijfsprocessen kunnen 
we ontwikkelgericht samen lerend werken aan een waardevol 
leven voor de oudere in het dorp.  
 
Een gezond werkklimaat 
Gezonde en tevreden collega’s vertalen zich in goede zorg. 
Roosteren en een goede werk-privé balans stonden dan 
ook centraal en ook hebben we extra aandacht gehad voor 
veilig en gezond werken (o.a. door het live brengen van 
een vitaliteitsdashboard voor medewerkers van Viattence). 
Immers: fysiek en mentaal gezonde medewerkers staan aan 

de basis van het leveren van waardevolle zorg en waardevol 
werken. De krapte op de arbeidsmarkt vroeg ook in 2021 onze 
aandacht, dit maakt dat werving en behoud van personeel 
centraal stond. Ook investeerden we in de vakdeskundigheid 
van collega’s onder andere door het aanbieden van leer- en 
ontwikkeltrajecten en E-learnings. 
 
Samen sterk tegen corona 
In de eerste maanden van het jaar konden we zorgen voor 
de veiligheid en gezondheid van bewoners door hen het 
eerste coronavaccin te geven. Een omvangrijke klus die 
zorgvuldig tot in de puntjes was voorbereid. In december 
konden we bewoners en cliënten, maar ook medewerkers 
en vrijwilligers die dat wilden, een boostervaccin geven. We 
kijken terug op een intensieve, nauwkeurige maar bovenal 
mooie samenwerking met elkaar én met externe partners zoals 
bijvoorbeeld apotheken of andere zorgorganisaties. Wat mooi 
en bijzonder om te zien dat het coronavirus heeft bijgedragen 
aan veel onderlinge verbinding en een sterk netwerk in de 
regio.  
 
Digitale stappen voorwaarts  
Daarnaast zijn er mooie digitale stappen gemaakt, 
bijvoorbeeld met twee nieuwe websites. Op een compleet 
vernieuwd viattence.nl kunnen bezoekers sneller de informatie 
vinden die zij zoeken. Op werkenbijviattence.nl kunnen 
zorgprofessionals (in spé) meer informatie vinden over stage 
of (vrijwilligers)werk bij Viattence. Niet alleen zijn de websites 
gebruiksvriendelijker en veiliger; ook zijn ze beter te benaderen 
via een tablet of smartphone. Daarnaast is de eerste aanzet 
gedaan voor een nieuwe digitale werkplek voor collega’s, 
waarbij efficiënt en prettig werken, maar vooral ook veilige 
data-opslag centraal staan. Daarnaast zijn ook in de zorg 
mooie digitale stappen voorwaarts gemaakt, onder andere 
met het inzetten van de cMed plus medicijndispenser. 
 
Evaluatie van kwaliteit van zorg  
Het bieden van kwalitatief goede zorg die het leven van 
bewoners, cliënten en hun naasten waardevol maakt, vinden 
we heel belangrijk. Hierbij reflecteren we samen met elkaar, 
zodat we ook in de toekomst samen lerend kunnen werken. 
Dat reflecteren deden we ook in 2021 met Beelden van 
Kwaliteit (mede gericht op onbegrepen gedrag), de Patiënt 
Reported Experience Measure (PREM) en reviews op Zorgkaart 
Nederland. Tevens stond in 2021 het evalueren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem centraal, wat een mooie basis 
vormt voor het vernieuwen ervan.
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“Ik kan er van op aan. Een keertje hebben ze 
vergeten te melden dat iets afgezegd was, maar 
dat was maar eenmalig. Verder evalueren ze 
elke keer en worden er ook persoonsgerichte 
aanpassingen gemaakt. Dat vind ik heel goed. 
Hij zit op zijn plek dus het past bij de manier 
van leven. Ik ben er heel blij mee dat hij nu hier 
terecht is gekomen. Ze maken ook gelijk tijd voor 
je en luisteren naar wat je te vertellen hebt. Ook 
ben ik erg tevreden met het gebouw. Het is een 
gemoedelijk geheel, en dat is precies wat hij 
nodig heeft. Als laatste wil ik nog zeggen dat de 
verpleegsters heel veel geduld hebben met hem.” 

– quote van een naaste van bewoner van  
De Speulbrink via zorgkaartnederland.nl

Locatie

Aantal 
waarderingen  

Zorgkaart 
Nederland

 Cijfer 
Zorgkaart  
Nederland 

Aantal 
bewoners 

per 
31-12-2021

De Klaarbeek 17 8.4 60
De Nieuwe Antoniehof 16 8.5 31
De Speulbrink 29 8.4 94
Korteslag 4 8.4 12
Turfhorst 14 7.8 29
Veldheem 10 8.3 35
Weidebeek 7 7.7 22
Hofje Wendakker 30 8.2 98
Totaal / Gemiddelde 127 8.2 381
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Viattence is een lerende organisatie. Zowel voor nieuwe 
als voor reeds werkzame collega’s is een breed aanbod 
aanwezig om het belangrijke thema ‘Leven Lang 
Ontwikkelen’ vorm te geven. Op het gebied van initieel 
leren (medewerkers opleiden naar een eindkwalificatie 
in de zorg) neemt Viattence deel aan het project Hybride 
Leren: een samenwerkingsverband tussen twee ROC’s 
en twee zorginstellingen waarin het vormgeven van 
praktijkleren centraal staat. Voor Viattence is dit project 
ook een belangrijke leerplaats om te onderzoeken 
op welke manier Leren & Ontwikkelen nog sterker 
verbonden kan worden aan de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Steeds meer zal gekeken worden naar 
inzetbaarheid vanuit skills in plaats vanuit diploma’s. 
 

Met en van elkaar leren 
Op het gebied van vakdeskundigheid investeren we in 
brede zin in professioneel zelfvertrouwen om hiermee de 
kernwaarde ‘vakkundig’ te voeden en te onderhouden. 
Medewerkers worden in staat gesteld om een volledig 
diploma te halen, maar daarnaast is het steeds meer 
mogelijk om vanuit maatwerk en persoonlijke interesse 
vakkundigheid te laten groeien. Blended learning, 
dus aansluiten bij de leervraag vanuit verschillende 
leervormen, is hierbij het uitgangspunt. Een combinatie 
van digitaal en fysiek kennis delen en vermeerderen wordt 
vanuit verschillende disciplines ondersteund. Ook de 
intern aanwezige expertise wordt zoveel mogelijk ingezet 
en gedeeld. 

Organisatieontwikkeling  
Organisatieontwikkeling is vanuit de meerjarenvisie 
VIA25 een actueel thema, waarbij (persoonlijk) 
leiderschap en samenwerken belangrijke onderwerpen 
zijn. Voor de medewerkers die een nieuwe functie 
krijgen vanuit het plan Samen Lerend Werken is een 
ontwikkeltraject ontworpen waarin zowel vakinhoudelijke 
als persoonlijke ontwikkeling aan de orde komen. 
2022 zal hiermee in het teken staan van de start van 
ontwikkelgericht werken. De rolduidelijkheid wordt 
geborgd doordat een nieuw generiek functiehuis wordt 
ontwikkeld voor Viattence. 
 
Samen vormgeven aan goed werken bij Viattence  
Leren en vanuit samenwerken ontwikkelen, staan 
voorop binnen Viattence. Voor de medewerkers is het 
van belang dat zij zich optimaal ondersteund voelen op 
het gebied van inzetbaarheid. Gedurende de gehele 
medewerkersreis waarin een medewerker zich verbindt 
aan Viattence, is het van belang dat het duidelijk is welke 
mogelijkheden er zijn. In 2021 is een start gemaakt met 
het leggen van het fundament hiervoor, zodat via het 
intranet van Viattence zaken goed ontsloten kunnen 
worden voor medewerkers. In 2021 is gestart met een 
andere kijk op arbeidsmarktcommunicatie, een helder 
roosterbeleid en een visie op ‘Veilig & Gezond Werken’. 
In 2022 zal er veel aandacht zijn voor het betrekken van 
medewerkers in de vormgeving van Goed Werken  
bij Viattence! Immers: gezonde en tevreden collega’s 
vertalen zich in goede zorg. 

Van en met elkaar leren

Observatie verpleeghuis
Mevrouw Bakker: “Kan ik helpen met bonen doppen?” Isa staat op en loopt 
naar haar toe: “Kom maar bij mij zitten.” Ze pakt de uitgestoken arm van 
mevrouw, legt deze op de schoot van mevrouw, rijdt de rolstoel naar de tafel en 
zet deze tussen haar en meneer Oosterink in. Ze legt een dienblad en een mesje 
voor haar op de tafel en legt een aantal bonen op het dienblad.  
Meneer Oosterink pakt een boon, buigt in de richting van mevrouw Bakker 
en vraagt: “Weet je hoe je dat moet doen? Kijk zo.” Hij breekt de puntjes van 
de boon en breekt de boon doormidden. Mevrouw pakt het mesje, snijdt de 
puntjes van de bonen, breekt ze doormidden en legt ze op het dienblad. Isa 
kijkt naar haar: “Gaat het goed Marrie?” “Ja hoor”, antwoordt mevrouw Bakker.

Deze E-learnings werden in 2021 het meest gevolgd:  

  Voeding en slikken 
  Dementie 
  Hygiëne voorschriften en reinigen 
  Onbegrepen gedrag bij ouderen

Een greep uit de  
E-Learnings  
in ViaLeren 

Kerngetallen medewerkers
(excl. stagiaires en 
vakantiekrachten) 

December 
2020

December 
2021

Aantal medewerkers 993 1037
Aantal FTE 570 587
Gemiddelde leeftijd 44 jaar 45 jaar
Gemiddelde deeltijdfactor 0,54 FTE 0,56 FTE

Instroom 121 189

Uitstroom 159 174
Realisatie verhouding 
zorgmedewerker/client

1,1 FTE 1,2 FTE



Kwaliteit van zorg wordt gevormd in de relatie tussen de 
cliënt of bewoner, zijn naasten en onze medewerkers. Dat is 
de basis voor het kwaliteitsmanagement van Viattence. 
 
Waardigheid en Trots op Locatie 
Door met én van elkaar te leren, werken we iedere 
dag aan de kwaliteit van onze zorg. In dat kader 
doet locatie De Speulbrink in Vaassen mee aan het 
programma ‘Waardigheid en Trots op Locatie’, waarmee 
we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg dient als uitgangspunt 
voor dit programma. Bij de start in het najaar van 2021 
is een vragenlijst ingevuld door bewoners, naasten en 
medewerkers. Samen met panel- en evaluatiegesprekken 
heeft dit input gegeven over hoe kwaliteit van zorg 
wordt beleefd. Vervolgens zijn samen verbeterpunten 
geformuleerd, zoals ‘nut en noodzaak en het leren 
rapporteren’, ‘aandacht voor kleinschalige activiteiten en 
het betrekken van familie’, ‘opvolging van incidenten’ en 
‘samen leren en verbeteren in de praktijk’. Hiermee zijn 
we vervolgens aan de slag gegaan. Ook in 2022 loopt het 
programma ‘Waardigheid en Trots op Locatie’ door. 
 

Vernieuwen kwaliteitsmanagementsysteem 
De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen niet 
stilgestaan, zowel intern als extern. Denk hierbij aan de 
nieuwe visie van de kwaliteitsraad, het coronavirus, diverse 
programma’s van het ministerie van VWS om kwaliteit 
van zorg te verhogen, de dubbele vergrijzing, een nieuwe 
bestuurder binnen Viattence en de veranderingen in 
personeelssamenstelling.  
 
Deze ontwikkelingen maken dat het tijd is om het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Viattence onder de 
loep te nemen om te beoordelen of deze nog aansluit bij 
de genoemde ontwikkelingen. In 2021 is dat gedaan en 
is een advies uitgebracht over een toekomstbestendig 
kwaliteitsmanagementsysteem. In 2022 volgt de 
implementatie. 
 

Samen Lerend Werken 
De eerder beschreven ontwikkelingen maken tevens 
dat we bij Viattence vooruit kijken naar de toekomst van 
ouderenzorg. Dat doen we met de meerjarenvisie VIA25, 
maar ook met Samen Lerend Werken, een plan gericht op: 
• Continuïteit en kwaliteit van zorg  
• Leiderschap  
• Verbinding in het dorp 
 
Kwaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van 
iedereen binnen Viattence. Het decentraliseren van kwaliteit 
verdient dan ook aandacht. Dit maakt dat in Samen Lerend 
Werken ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe functies als 
kwaliteitsverpleegkundige.

Leren en werken aan kwaliteit
Locatie Medicatie 

incidenten
Decubi-

tus
Afspraken 

over eten en 
drinken

De Klaarbeek 132 3 42
De Nieuwe 
Antoniehof

49 - 26

De Speulbrink 114 6 70
Korteslag 2 - 8
Turfhorst 21 2 27
Veldheem 45 5 13
Weidebeek 14 2 21
Hofje Wendakker 53 5 72

TOTAAL 430 23 279

Er is vanuit de vakgroep logopedie scholing gegeven over 
slikproblemen op De Nieuwe Antoniehof. De inhoud van de 
scholing – die een mooi vervolg vormde op de E-learnings 
op dit gebied - is voorbereid op basis van input vanuit het 
team. Deelnemers bespraken praktische zaken met elkaar, 
wisselden tips uit met betrekking tot voeding in relatie 
tot slikproblemen en bespraken casussen met elkaar. De 
scholing werd goed ontvangen. De vakgroep blijft we 
de scholingen ontwikkelen op basis van ervaringen van 
deelnemers. Zo laat ze de volgende keer de Heimlich greep 
onderdeel zijn van de scholing. Zo werken we met elkaar aan 
meer kennis op het gebied van slikproblemen en een veiliger 
woonomgeving voor bewoners.

Er is in 2021 extra aandacht geweest voor medicatie- 
veiligheid om het aantal medicatiemeldingen terug  
te dringen. Zo is de procedure rondom opiaten 
aangescherpt en is er aandacht geweest voor de werkwijze 
van het medicatieproces. De dorpskernverpleegkundigen 
hebben de werkwijze volgens de veilige principes 
opnieuw geïmplementeerd binnen de teams. Binnen 
de thuiszorg is in 2021 gestart met het gebruik van de 
medicijndispenser cMed plus, welke zorgt voor een hogere 
medicatieveiligheid, maar ook voor meer flexibiliteit voor 
thuiszorgcollega’s.

In 2021 is Viattence samen met Deltion het project 
‘Voeding & hospitality’ gestart met als doel om de kennis 
van de woonassistenten te vergroten op het gebied van 
onder andere: HACCP, de schijf van 5, slikproblemen en 
omgaan met dementie. De scholing hiervoor is speciaal 
ontwikkeld voor woonassistenten van Viattence. Samen 
met deelnemers wordt het project geëvalueerd, waarna 
besloten wordt of de scholing een vervolg krijgt in 2022. 

In 2021 is door scholing van de ergotherapeuten (op het 
gebied van Parkinson en passiviteiten van het dagelijks 
leven) een forse stap gemaakt in kwaliteit en kennis. 
Inmiddels zijn twee ergotherapeuten aangesloten bij 
het Parkinsonnet. Bovendien had de eerstelijn in 2021 
de focus van de ergotherapeuten. Vooral omdat zij een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van 
long-covid patiënten.

In 2021 is ervoor gekozen met een Verpleegkundig 
Specialist te werken, naast de Physician Assistants 
die sinds 2020 de vakgroep versterken.
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Voor de wijkverpleging maken we naast Beelden van Kwaliteit 
gebruik van nog twee andere manieren om de cliëntervaringen 
te meten, namelijk de PREM en Zorgkaart Nederland. De PREM 
(Patiënt Reported Experience Measure) is een gestandaardiseerde 
methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren 
en rapporteren. De meting is in het najaar van 2021 uitgevoerd in 
samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Mediquest. Om 
een goed beeld te krijgen van de ervaringen en waarderingen van 
thuiszorgcliënten op Zorgkaart Nederland, is een belteam ingezet in 
het najaar van 2021.  
 
Het bovenstaande heeft geresulteerd in 97 PREM waarderingen 
en 17 waarderingen op Zorgkaart Nederland. We zijn trots op deze 
beoordeling en zien daarnaast ook een aantal ontwikkelpunten, 
zoals: hygiëne, communicatie en een vast team. Hier zullen we in 
2022 aandacht aan besteden.

Locatie PREM  
Aanbeveling 

2021

Aantal 
respondenten 
2021 (PREM)

Cijfer Zorgkaart 
Nederland

Aantal 
waarderingen

Zorgkaart Nederland

Aantal cliënten 
per 31-12-2021

Thuiszorg Epe 8,4 39 8.6 5 50

Thuiszorg Heerde 7,9 24 8,5 3 50

Thuiszorg Vaassen 8,4 18 8,7 6 49

Thuiszorg Wezep 8,2 16 8,6 3 38

Cliëntervaring wijkverpleging  
(thuiszorg verpleging & verzorging)

“Ze zijn heel attent, nemen  
tijd voor je en zijn deskundig” 
- quote van een thuiszorgcliënt via PREM -

Beelden van Kwaliteit
Beelden van Kwaliteit is een methode van kwaliteitsonderzoek 
in de langdurige zorg met als doel: kwaliteitsontwikkeling. 
Deze geeft inzicht in de praktijk van alledag binnen een team 
of woonzorglocatie. Er wordt niet gekeken naar cijfers, maar 
naar gesproken en geschreven woord en/of beeld. Door 
te observeren zonder te oordelen en het team vervolgens 
vragen te stellen, kunnen de verzorgenden reflecteren op hun 
eigen gedrag en dat van bewoners. 
 
In 2021 hebben vijf teams deelgenomen aan Beelden van 
Kwaliteit en twee teams aan het project ‘Onbegrepen  
Gedrag’. Er is aandacht voor wat al goed gaat, maar ook zijn 
er ontwikkelpunten op het gebied van de volgende thema´s: 
eten en drinken, meer aandacht voor (een goede verdeling 
van) welzijnsmomenten, het verminderen van prikkels in de 
woonkamer, ventilatie, hygiëne en het samenwerken met 
andere disciplines. 
 
Ook kwamen levensthema´s als dood en verdriet, normen  
en waarden, de rol van naasten en mantelzorgers en hoe  
er betekenis wordt gegeven aan de waardevolle dag aan  

de orde. 

Traject onbegrepen gedrag in de VVT 
Viattence heeft als één van de zeven organisaties in de regio 
Zwolle meegedaan aan het traject ‘Onbegrepen Gedrag 
in het Verpleeghuis’. Dit traject was primair gericht op de 
zorgverleners, immers: zij kennen de bewoners vaak het 
beste.  
 
In het traject leerden zij hun eigen praktijk te observeren 
en aan de hand daarvan te onderzoeken hoe ze het 
onbegrepen gedrag kunnen ombuigen. Ze leerden hoe hun 
eigen gedrag een trigger kan zijn voor het gedrag van de 
bewoner en ontwikkelden handvatten hiervoor. Door deel 
te nemen aan dit traject, werken we aan het reflecterend 
vermogen, wat in het kwaliteitskader terugkomt. Daarnaast 
nam onbegrepen gedrag sterk af of verdween het nagenoeg. 
Dit project is afgerond, maar wordt geborgd doordat er 
binnen Viattence twee procesbegeleiders zijn opgeleid. Zij 
zetten dit voort met de teams.
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Wat gaat goed? 
Het aantal stappenplannen is in de loop 
van 2021 toegenomen. Dat is in dit stadium 
goed, omdat hieruit blijkt dat er meer 
bewustzijn is onder medewerkers over wat 
(on)vrijwillige zorg is. Voor de inzet van een 
aantal middelen en maatregelen (zoals 
het tentbed, rolstoelbladen en medicatie 
buiten de richtlijn) is de afspraak gemaakt 
dat we hiervoor wel het stappenplan 
volgen conform de wet, ook al wordt 
hierbij geen verzet getoond. Voor overige 
middelen en maatregelen die horen in 
de categorie insluiting/beperking van 
de bewegingsvrijheid, handelen we niet 
conform de wet, maar in de geest van 

radicale vernieuwing. Dit houdt in dat we 
de ingezette middelen en maatregelen 
multidisciplinair bespreken, maar dat er 
niet altijd een stappenplan gevolgd hoeft 
te worden. 

Wat verdient aandacht? 
We willen een visie op het ‘open deuren 
beleid’ ontwikkelen. Ook willen we collega’s 
met een nieuwe functie (in het kader van 
Samen Lerend Werken) meer duidelijkheid 
geven over hun rol met betrekking tot 
de Wet zorg en dwang. Tot slot verdient 
scholing per functie op het gebied van de 
Wet zorg en dwang aandacht.

Overzicht en analyse onvrijwillige zorg

Locatie Stappenplannen 
onvrijwillige zorg (Wzd)

Categorie

De Klaarbeek 0

De Nieuwe Antoniehof 5 2x beperken van bewegingsvrijheid
3x het toedienen van vocht, voeding en medicatie

De Speulbrink 2 2x beperken van bewegingsvrijheid
Korteslag 1 1x beperken van de bewegingsvrijheid
Turfhorst 5 1x beperken van bewegingsvrijheid

3x het toedienen van vocht, voeding en medicatie
1x aanbrengen van beperkingen

Veldheem 1 1x het toedienen van vocht, voeding en medicatie
Weidebeek 1 1x beperken van bewegingsvrijheid
Hofje Wendakker 17 2x insluiten

5x het toedienen van vocht, voeding en medicatie
10x beperken van bewegingsvrijheid

2021 was het eerste volledige jaar waarin we volledig werkten volgens de Wet zorg en dwang (Wzd).  
Hieronder volgen gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg.

Observatie thuiszorg  
verpleging & verzorging

De douchekraan gaat aan. Het water loopt ongeveer een minuut door. 
Julia en mevrouw praten [onverstaanbaar]. Julia: “Daar gaan we. 
Voorzichtig hoor. Niet te warm?” Mevrouw: “Nee hoor.” Het water loopt 
ongeveer twee minuten door. Julia: “Is het water lekker? Lekker op de 
rug?” Mevrouw: “Ja hoor.” Julia: “Zeep?” De zeep wordt hoorbaar uit de 
fles gedrukt en hoorbaar wordt de dop erop gedaan. Julia: “Hé. U heeft 
een plek op de knie. Bent u gevallen?” Mevrouw: “Ja gisteren, voorover.” 
Julia: “Zal ik even de rug doen?” Mevrouw: “Ja, is goed.” Julia: “Is dat 
binnen gebeurd of buiten?” Mevrouw: “Buiten.” Julia: “Hier bij het huis?” 
Mevrouw: “Ja.”
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Een waardevol leven voor ouderen in het dorp, dat is waar 
we ook in 2021 onze bijdrage aan hebben geleverd. We 
doen dit in het netwerk, met de cliënt, familie en diverse 
organisaties. We werken veel samen met zowel regionale als 
landelijke samenwerkingspartners. Daarnaast werken we 
samen met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, 
maar nemen we bijvoorbeeld ook deel aan het netwerk 
dementie. 
 
Netwerk onbegrepen gedrag  
Samen met andere ouderenzorgorganisaties werken we 
actief aan Onbegrepen gedrag en onderzoeken we hoe we 
de werkwijze van het project ‘onbegrepen gedrag in de VVT’ 
kunnen integreren binnen onze eigen organisatie. Daarvoor 
hebben we intervisie en leren we dus actief met en van 
elkaar. Dit netwerk bestaat uit: Driezorg, Zorgverlening 
Het Baken, IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, 
Noorderboog, Rosengaerde en Viattence. 

Regiovisies 
In de regio Apeldoorn/Zutphen heeft Viattence 
deelgenomen aan de regiovisie. Tijdens dit proces 
constateerden we dat we het belangrijk vinden mee te 
ontwikkelen en met elkaar samen te werken op het gebied 
van o.a. dementie en palliatieve zorg, maar dat de focus 
meer ligt op Zwolle als het om innovatie gaat. In de regio 
Zwolle is een regiovisie tot stand gekomen met elf VVT-
organisaties en het zorgkantoor. De focus ligt hierbij op 
technologie, de arbeidsmarkt en wonen als je ouder wordt. 
Zorg is hierbij slechts één van de antwoorden. Via regionaal 
leiderschap en samen met andere maatschappelijke 
organisaties ontwikkelen we de op dit moment lichte 
samenwerkingsvorm in de toekomst verder. 
 
Samenwerking met Technologie en Zorgacademie  
We hebben in 2021 voorbereidingen getroffen voor een 
samenwerking met de TZA. De Technologie & Zorg  
Academie (TZA) IJssel-Vecht begeleidt bij bewustwording, 
acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk. 
De TZA laat studenten en professionals op een innovatieve, 
veelzijdige en inspirerende manier kennismaken met de  
mogelijkheden van technologie om prettiger, veiliger  
en zelfstandiger te leven. In de eerste weken van 2022 is 
de samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van 

een samenwerkingsovereenkomst en een gezamenlijke 
startsessie. Een mooie ontwikkeling die ervoor zorgt dat onze 
cliënten ook in de toekomst kwalitatief hoogwaarde zorg 
ontvangen met aandacht voor vertrouwen en verbinding. 
 
Regionale samenwerking op de Noord-Veluwe  
De samenwerking tussen vier VVT organisaties op de 
Noord-Veluwe (Zorgverlening Het Baken, Zorggroep 
Noordwest-Veluwe, WZU Veluwe en Viattence) is verstevigd. 
Corona was de aanleiding en op dit moment werken we 
samen rondom verschillende onderwerpen zoals: wonen 
met een +, behandeling en de kwaliteitscyclus. Hiervoor 
worden transitiemiddelen van het Zorgkantoor ingezet. 
In 2021 is besloten dat juist voor de Noord-Veluwe een 
overkoepelende regiovisie wordt ontwikkeld, samen met 
het zorgkantoor, huisartsen, thuiszorg, de GGD en de 
verstandelijke gehandicaptenzorg. Zo werken we integraal 
samen aan een goede toekomst voor ouderenzorg in de 
regio. 
 

Stichting Beelden van Kwaliteit  
In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het 
oprichten van de Stichting Beelden van Kwaliteit, samen 
met zorgorganisaties Odion, SIG, Esgede-Reigersdaal, 
Raphaelstichting en Zorgverlening Het Baken. Met 
hen vormen we een actief lerend netwerk, gericht op 
doorontwikkeling en voortzetting van Beelden van Kwaliteit. 
We wisselen ervaringen uit om van elkaar te leren, 
organiseren scholingen en organiseren dat wat nodig is 
wanneer organisaties deel willen nemen aan het netwerk. 
De stichting mag hiermee het spreekwoordelijke stokje 
overnemen van de oprichters van Beelden van Kwaliteit.

Netwerken

Observatie onbegrepen gedrag
Mevrouw Faber: “Zo, ik ga naar huis, zo, ik ga 
naar huis.” De onderarmen op armleuningen 
en het bovenlichaam gaat ook naar voren.
Mevrouw Faber met stemverheffing: “ZO 
IK GA NAAR HUIS, NAAR HUIS, NAAR HUIS.” 
Ze vouwt haar handen en zegt: “Ik wil naar 
huis. Ja natuurlijk naar HUIIIISSSS.” Annelies 
komt binnen. Annelies: “Dag Paulien, wat is er 
aan de hand?” Mevrouw Faber: “Ik wil naar 
HUIIIIS.” Annelies: “Maar u zit al in uw kamer.” 
Mevrouw Faber: “Maar ik wil naar kamer. Nou 
dan [onverstaanbaar].” Annelies: ”Ik versta er 
niets van.” Mevrouw Faber: “Ik wil naaaaaaaar 
huis.” Annelies: “Maar u bent al in uw kamer. 

Wilt u zo nog een kop koffie?” Mevrouw Faber: 
“Nee hoor ik wil niets. Mag ik alstublieft naar 
huis?” Annelies: “Wilt u naar de huiskamer?” 
Mevrouw Faber: “Mag ik alstublieft naar de 
HUISKAMER!” Annelies: “Als u in de huiskamer 
bent, wilt u naar uw kamer. Bent u in uw kamer 
wilt u naar de huiskamer?” Mevrouw Faber: 
“Mag ik alstublieft naar mijn kamer?” Annelies: 
“Daar bent u al.” Mevrouw Faber: “Ik wil naar 
HUIIIIIS!” Annelies: “Kan ik nog wat voor u 
doen?” Mevrouw Faber: “Nee hoor.” Annelies: 
“Dan zie ik u zo weer.” Mevrouw Faber: “Ja.” 
Annelies loopt het appartement uit. Mevrouw 
Faber: “Mag ik alstublieft naar mijn KAMER!”

Viattence heeft deelgenomen aan de Week van de 
Radicale Vernieuwing. We zijn al jaren aangesloten bij 
deze beweging in de zorg die als boodschap heeft: van 
regels naar relaties. Op een van de dagen van deze week 
– waarbij het thema ‘Vrijheid en Veiligheid’ in relatie tot de 
Wet zorg en dwang centraal stond – zijn workshops  
gevolgd. Een voorbeeld hiervan is ‘Open de deuren’. 
Dit maakt dat we opnieuw aandacht vragen voor de 
manieren waarop we vrijheid realiseren voor bewoners.



In september 2020 zijn we gestart met het vormgeven 
van onze meerjarenvisie. Een jaar later, in september 
2021, hebben we deze vastgesteld in het document VIA25 
‘Samen zorgen, klaar voor morgen’. Als resultaat van 
dat traject hebben we de missie, visie, kernwaarden 
en besturingsfilosofie vernieuwd. Aansluitend is gestart 
met het aanscherpen van de strategische koers. Begin 
2022 is deze vastgesteld en aanvullend is een aantal 
onderzoeksvragen nog te beantwoorden. Verbindend 
leiderschap en de doorontwikkeling daarvan richting 
persoonlijk leiderschap is en blijft een actueel thema. 
Persoonlijk leiderschap gaat uit van de kracht van 
medewerker en het zelfbewustzijn binnen de context.  

In 2021 is er vanuit de Raad van Bestuur met de andere 
overleggremia veelvuldig aandacht geweest voor het 
coronavirus, continuïteit en kwaliteit van zorg en personele 
bezetting, het binden en boeien van medewerkers, de 
meerjarenvisie VIA25, de strategische koers, ‘Samen 
lerend werken’, de reguliere kwartaalrapportages en 
jaardocumenten vanuit planvorming en verslaglegging. 

Met de Raad van Toezicht is gesproken over de 
bestuursopdracht en onder andere de concept 
meerjaren-vastgoedstrategie VIAVast25. Er zijn 
inhoudelijke themabijeenkomsten geweest over de 
organisatieontwikkeling en de strategische koers. 
Eind 2021 zijn twee RvT-leden afgetreden vanwege het 
aflopen van hun statutaire tweede zittingstermijn: Erik 

Dannenberg en Hanneke Ester. In 2021 is voor beide 
profielen een opvolger geworven: op 1 januari zijn Eliane 
Thewessen (als RvT-voorzitter) en Michel Bloemsma (als 
RvT-lid met de aandachtgebieden Financiën, ICT en 
vastgoed) gestart. 

De Centrale Cliëntenraad heeft een visie en 
medezeggenschapregeling ontwikkeld en vastgesteld. Ook 
is er gesproken over het privacybeleid, de basisindicatoren 
en de overdracht persoonsalarmering. Daarnaast hebben 
zij deelgenomen aan het overleg met het Zorgkantoor. 
De CCR heeft voortkomend uit de WMCZ 2018 (Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) verschillende 
adviezen gegeven. Tevens hebben de leden een bijdrage 
geleverd aan de meerjarenvisie VIA25. 

De Ondernemingsraad heeft aandacht gehad voor 
het opleidingsplan, de klokkenluidersregeling, het 
roosterbeleid, de verlofafspraken, het hybride werken, 
een thuiswerkvergoeding, het uitbetalen van plus-uren, 
de werkkostenregeling, veilig en gezond werken, de 
45-jaarsregeling, het balansbudget. Ook heeft de OR de 
sociale spelregels horende bij het plan ‘Samen Lerend 
Werken’ mede vormgegeven. 

De Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad heeft een 
advies uitgebracht voor het verbeteren van ‘de samenwerking 
tussen intramurale en extramurale medewerkers en 
behandelaren’ én op de inzet van mantelzorgers.

Leiderschap, governance en management

Colofon Viattence 
Alle informatie over Viattence is tevens te vinden op  
www.viattence.nl/onze-organisatie.  
Op www.viattence.nl/onze-organisatie/bestuur-toezicht 
vindt u de financiële verantwoording in de jaarrekening 2021 
en daarnaast zijn de jaarrekening en prestatiegegevens 
over 2021 gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl.  
Het kwaliteitsplan 2022 vindt u op www.viattence.nl/
kwaliteitsplan. De jaarverslagen van de Cliëntenraden treft u 
aan op www.viattence.nl/onze-organisatie/clientenraad.

Observatie Viattence Vitaal (behandelaren)
Iris komt binnen in de woonkamer, mevrouw Kloek zit aan tafel op een stoel en beide armen 
liggen op schoot. Iris loopt richting de stoel waarop mevrouw zit, ze zakt door de knieën 
aan de rechter zijkant van mevrouw en legt een hand op haar rechteronderarm. Ze maakt 
oogcontact en gaat wat luider praten. Ze zegt tegen mevrouw dat ze een stukje gaan 
wandelen in de tuin en ze begeleidt haar bij het opstaan door naast haar te gaan staan en 
de linker onderarm onder de rechter oksel te steken. Ze geeft mevrouw een hand en haakt 
haar linkerarm zodat ze kan gaan lopen. Tijdens het lopen zingt Iris een liedje, mevrouw 
zingt mee: “Zo gaat -ie goed, zo gaat -ie beter weer een kilometer.” Vervolgens zingen ze: 
“Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet, ik heb een potje potje potje potje veeheet, al 
op de tafel gezet.” Iris kijkt naar bewoners die in een huiskamer zitten en zwaait. Ze wijst en 
mevrouw kijkt. Iris vertelt wat ze ziet en waar ze heenlopen. Vervolgens zingt Iris: “Zo gaat ie 
goed, zo gaat ie beter weer een kilometer.” Mevrouw zingt mee.


