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1 Vitaal Twente
1.1 Algemene gegevens
KvK-nummer:
RSIN:
Rechtsvorm:
Statutaire zetel:
Datum van oprichting:
Activiteiten (SBI):
contact:

69677344
8579.64.318
Stichting
gemeente Enschede
25-09-2017
Overige belangenbehartiging
Website - via het contactformulier op www.vitaaltwente.nl
Email – Miriam Vollenbroek (Voorzitter) m.m.r.hutten@utwente.nl
Post – Drienerlolaan 5, Zuidhorst vakgroep BSS, Enschede

1.2 Doelstelling Vitaal Twente:
Vitaal Twente heeft ten doel via samenwerking initiatieven te ontplooien om daarmee haar missie
‘Twente, de vitaalste regio van Nederland’ te realiseren alsmede het verrichten van alle andere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.

1.3 Het bestuur van Vitaal Twente
Het bestuur van Vitaal Twente bestaat uit negen bestuurders.
De functie van penningmeester wordt nog belegd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevr. M. Vollenbroek-Hutten, Universiteit Twente (voorzitter)
Mevr. S. Ben Allouch, Saxion (secretaris)
Mevr. H. van der Werf, Menzis Zorgverzekeraar N.V.
Dhr. H.J. Hermens, Roessingh Research and Development B.V. (vice-voorzitter)
Mevr. T. Furtado Plácido, Stichting Carint-Reggeland Groep
Mevr. S. Dinsbach, GGD Twente
Dhr. J. Binnenmars, Samen 14, gemeente Twenterand
Mevr. M. Bergman-Ruven, ROC van Twente
Dhr. R. van den Berg, Ziekenhuis Groep Twente

Beloningsbeleid
Vitaal Twente kent geen beloningsbeleid voor het bestuur en heeft geen personeel.
Bestuursbevoegdheid
• Het bestuur is belast met het besturen van Vitaal Twente.
• Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is tevens niet bevoegd tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij Vitaal Twente zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander verbindt.
Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt Vitaal Twente, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurder.
Verder kent Vitaal Twente een Raad van Advies. Zie verder de Statuten van Stichting Vitaal Twente.
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2 Aanleiding: de gezondheid in Twente blijft achter
De vitaliteit van de inwoners in Twente laat in vergelijking met de rest van Nederland nogal te
wensen over. Zo blijkt uit een rapport van de GGD dat de gemiddelde levensverwachting in
deze regio lager is en dat Twentenaren vaker sterven aan hart- en vaatziekten, kanker en
psychische stoornissen, COPD en diabetes mellitus dan gemiddeld in Nederland. Net als in de
rest van Nederland vergrijst Twente. Zo zal in 2040 meer dan 25% van de inwoners van
Overijssel 65 jaar of ouder zijn. Uit een rapport van de GGD Twente uit 2010 blijkt dat 33% van
de ouderen last heeft van lichamelijke beperkingen, 32% matig en 4% een hoge mate van
depressie kent, en 35% matig en 6% ernstig eenzaam is. Daarnaast blijkt dat 31% van de
ouderen te weinig drinkt en dat 46% kampt met matig en 15% met ernstig overgewicht. Het
hebben van een verminderde gezondheid en ongezonde levensstijl heeft invloed op de
kwaliteit van leven en op de mate waarin zij kunnen participeren in de maatschappij en
daarmee in de economie van Overijssel. Gevolg is dat veel zorginstellingen overspoeld worden
met zorgvragen terwijl ze kampen met een tekort aan arbeidscapaciteit.

3 Twente’s speerpunt technologie als kans
Naast deze negatieve gevolgen biedt het ook kansen met name voor een regio waarin
toepassing van technologie in de zorg als speerpunt wordt gezien. Veel organisaties en
instanties ontplooien nieuwe initiatieven en er worden veel technologische innovaties
ontwikkeld en in de regio getest gericht op het ondersteunen van vitaliteit en het behouden
van zelfstandigheid. Afstemming is nodig om doublures en elkaar tegenwerken te voorkomen.
De versnippering zoals we die op dit moment hebben, maakt ook dat we onvoldoende
duurzaam kunnen acteren op grote strategische agenda’s van de Nederlandse Overheid en in
Europa. Voorbeeld: in Nederland wordt er op dit moment door het ministerie van VWS hard
gewerkt aan een agenda e-Health implementatie waarbij de verschillende innovatie regio’s om
input gevraagd wordt. Een ander voorbeeld: Twente is als drie sterren regio gekenmerkt in het
kader van het European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP-AHA). Dit
laatste houdt in dat we met betrekking tot deze thematiek boven het maaiveld uitsteken en
een grotere kans maken om in Europese subsidies mee te dingen en succesvolle initiatieven
naar Twente te halen.

4 Missie Vitaal Twente
Twente, de vitaalste regio in Nederland.

5 Strategie
Vitaal Twente richt zich op grond van een behoefteanalyse onder cliënten/klanten op realisatie
en duurzame implementatie van technologische innovaties voor welzijn, veiligheid en bewaking
en voor behandeling en verzorging.
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6 Activiteiten Stichting Vitaal Twente:
Om dit te bereiken kent de stichting Vitaal Twente de volgende activiteiten:

6.1 Identificeren van de risicofactoren, behoeften en preventieve interventies
1. Het identificeren van de risicofactoren voor afnemende gezondheid en groepen met een
verhoogd gezondheidsrisico in Twente.
2. In samenwerking met de burger en haar belangenbehartigers het in kaart brengen van de
behoefte aan preventie interventies en de motivatie om zelf hierin verantwoordelijkheid te
nemen.
3. Het ophalen van bestaande effectieve interventies bij de partijen in het
samenwerkingsverband en in de rest van Nederland. Interventies in deze coalitie zijn
technologie ondersteunde interventies en richten zich in eerste instantie op de oudere
burger. Op basis van de risico identificatie kunnen de doelgroepen zich uitbreiden.
Interventies betreffen [1] preventie interventies voor alle burgers voor
gezondheidsbevordering met ook aandacht voor de rol van deze burger in de maatschappij
als werkende en participerende burger, [2] interventies voor selectieve preventie die
gericht zijn op specifieke risicogroepen en [3] interventies voor geïndiceerde preventie en
zorg gerelateerde preventie voor mensen die een ziekte hebben of een verhoogd risico
daarop.
4.
De samenwerking tussen partijen ondersteunen om de totstandkoming van nieuwe
interventies te realiseren.
Om hiertoe te komen bestaan de activiteiten uit:
• Het realiseren van een kennisinfrastructuur waarin best practices gedeeld worden,
bijeenkomsten organiseren en inventarisaties uitvoeren onder doelgroepen en leden
panels.
• Het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten en samenwerking tussen partijen
waar ze samen, maar elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, aan de slag gaan om
tot de ontwikkeling van nieuwe interventies te komen.
• Het verbinden van partijen die van nature (nog) niet met elkaar samenwerken maar
samen tot effectievere en efficiëntere werkwijzen kunnen komen dan elk van hen
afzonderlijk.

6.2 Monitoring en evaluatie maken integraal deel uit van de procescoördinatie.
Doel van deze activiteiten is helder in beeld krijgen wat wel en niet werkt door: (a) inzicht te
krijgen in kostenbesparingen, (b) impact te meten op de gezondheidssituatie, welbevinden en
participatie, (c) adoptie van de technologie door de eindgebruiker (zijnde de doelgroep,
zorgverleners en mantelzorgers) te meten, en (d) toegevoegde waarde van nieuwe
samenwerkingspartners te meten.
Voor de monitoring ontwikkeld Vitaal Twente:
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a) Een beoordelingskader dat gebruikt wordt om door partijen voorgedragen
ontwikkelvoorstellen op hun merites te beoordelen. Partijen met als kansrijk
beoordeelde interventies kunnen gebruik maken van ondersteuning door de Stichting
en vormen de werkagenda.
b) Een tool box aan methodieken om kostenbesparing, impact, adoptie en toegevoegde
waarde van nieuwe samenwerkingspartners te meten.
Evaluatie víndt plaats door:
a) Kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van tevredenheid en effecten op vitaliteit
met en bij eindgebruikers.
b) Kosten-batenanalyse van de samenwerking van partners.
In de opstart fase (2017 en eerste helft 2018) wordt (a) het beoordelingskader ontwikkeld
(criteria) en (b) en wordt een tool box aan methodieken ontwikkeld die de impact van
innovaties en nieuwe samenwerkingspartners kunnen meten. In de uitvoeringsfase (vanaf 2e
helft 2018) vindt implementatie plaats van het beoordelingskader, de tool box-methodieken,
beoordeling van tevredenheid en effecten op vitaliteit met en bij eindgebruikers en
samenwerkingspartners.
Op basis van de uitkomsten van de monitorings- en evaluatie-activiteiten kan beoordeeld
worden (1) welke preventieve interventies bijdragen aan het vergroten van de vitaliteit van de
doelgroep, (2) welke samenwerkingsvormen bijdragen aan de ontwikkeling van succesvolle
interventies en wat de kosten en baten zijn voor de partners, en (3) wat het effect is van het
tot stand gekomen integrale aanbod van preventieve interventies op regionaal niveau.
Monitoring en evaluatie is een iteratief proces waarbij de lessons learned worden
meegenomen voor de verdere ontwikkeling van de proces ondersteuning in het
samenwerkingsverband, voor de communicatie over en verspreiding van succes en
faalfactoren.
Daarnaast geeft het input voor beleidsbeslissingen bij partners in de keten ten behoeve van de
uitvoeringspraktijk en borging.
Resultaten en/of producten:
• Beoordelingskader.
• Tool box om kostenbesparing, impact en adoptie te meten.
• Methodiek voor kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de interventies met en
door bij eindgebruikers.
• Kosten-batenanalyse van samenwerking van partners.

6.3 Borging van interventies.
Onder deze activiteit houdt Vitaal Twente zich bezig met het vraagstuk hoe technologie
ondersteunde interventies beter geborgd kan worden in onze maatschappij. Belangrijk
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onderdeel hierbij is financiële borging. Hierin wordt het belang benadrukt van social Return on
lnvestment (sROI). Er wordt kennis over sROIs gedeeld, sROI workshops georganiseerd en
samenwerkingsverbanden worden gefaciliteerd om sROIs te ontwikkelen voor preventie
interventies. Dit levert inzicht in waar de kosten en de baten van de (ontwikkelde) door
technologie ondersteunde interventies liggen. Dit wordt gebruikt voor het maken van
financieringsafspraken voor duurzame implementatie.
Deze taak richt zich ook op institutionele borging waar aandacht gericht is op de verandering
van processen in zorg en welzijn bij de implementatie van de interventies en de kennis en kunde
van de zorgprofessionals. Hiertoe wordt lerend experimenteren toegepast waarvoor een
infrastructuur ingericht en onderwijsmodules worden ontwikkeld zodat zorgprofessionals in
elke fase van ontwikkeling van de technologie kennis kunnen opdoen over de invloed van de
toepassing in de dagelijkse praktijk. Deze activiteit omvat ook maatschappelijke borging die
gericht is op het overbrengen van de kennis en interventies naar de burger en zijn/haar
informele mantelzorger. De Twente Zorg Academie zal hierin met haar rijdende leerplein een
grote rol spelen maar ook activiteiten gericht op de burger zullen plaatsvinden in elk van de 14
Twentse gemeenten.
In het samenwerkingsverband is en wordt veel kennis ontwikkeld en gedeeld wat tot nu toe
versnipperd aanwezig is en daardoor onvoldoende benut wordt. Deze activiteit richt zich ook
op borging van het samenwerkingsverband. Hiertoe wordt een kennisinfrastructuur ontwikkeld
waar kennis en data gebundeld worden en hergebruikt kunnen worden, en worden partner
overeenkomsten opgesteld en getekend waarin doelstellingen, investering in tijd en geld wordt
vastgelegd zodat de samenwerking financieel onafhankelijk blijft voortbestaan.
De doelstelling van deze activiteit is borging van effectieve en efficiënte preventie interventies
realiseren in termen van financiële borging, institutionele borging en maatschappelijke borging.
De tweede doelstelling is het borgen van de ontwikkelde coalitie.
De producten die het samenwerkingsverband hiertoe ontwikkelt en oplevert:
• sROI workshops, tools en technieken.
• Concrete sROIs voor een aantal technologie ondersteunde preventieve interventies.
• Lerend experimenteren infrastructuur voor zorgprofessionals, informele zorg en
burgers.
• Onderwijsmodules.
• Kennisinfrastructuur voor bundeling van kennis en data.
• Financieel onafhankelijk duurzaam samenwerkingsverband.
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7 Tijdplanning
Vitaal Twente is als samenwerkingsverband in 2016 gestart en sinds 25 september 2017 een formele
stichting. In 2017 zijn de eerste projecten onder Vitaal Twente geadopteerd en worden deze actief
begeleidt. Daarnaast worden in 2017 en eerste helft 2018 de methoden en technieken voor
monitoring, evaluatie en borging in samenwerking met deze projecten ontwikkeld en vervolgens
toegepast op de projecten onder Vitaal Twente om impact op vitaliteit te genereren. Het ontwikkelen
van het samenwerkingsverband, matchmaking, ophalen van behoeften en preventieve interventies
zijn doorlopende activiteiten.

8 Financiën
Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, eventuele bijdragen
van partners, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.
Vitaal Twente heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.
De boekjaren van Vitaal Twente lopen van 1 januari tot en met 31 december. De financiële
verantwoording van het eerste boekjaar van Vitaal Twente (2017) zal binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, uiterlijk 1 juli 2018, op de website worden gepubliceerd.
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