Hoe kan je meedoen met Vitaliteit in de Buurt?
Doe mee om samen de zorg te verenigen en te organiseren op weg naar een vitale samenleving!

1. Wil je als zorgverlener (voorlopig) in loondienst blijven?
Mogelijkheden:
● Blijven werken bij jouw huidige organisatie en je persoonlijk ontwikkelen in autonomie binnen
jouw baan: het vormgeven van jouw ideale baan en bepalen van jouw ideale
werkomstandigheden
Hoe?
●
●
●
●
●

Als je je hebt ingeschreven bij Vitaliteit in de Buurt als zorgverlener, dan heb je onlangs een mail
gekregen met inloggegevens voor jouw eigen portaal. Heb je deze mail niet gekregen? Stuur dan
een mail naar info@vitaliteitindebuurt.nl.
In jouw portaal staat allerlei educatie over autonomie in jouw werkleven (documenten,
handboeken, tools)
Je kan meedoen met webinars en events (zie agenda op de website)
Je kan verbinden met (startende) zorginitiatieven die non hiërarchisch en autonoom werken
Wil je alleen vrijblijvend ingeschreven staan? Dan hoef je niets te doen. Je bent al ingeschreven
voor de nieuwsbrief waarmee we je op de hoogte houden van ontwikkelingen en mogelijk vraag
en aanbod.

2. Wil je starten als zelfstandig zorgverlener (parttime)?
Mogelijkheden:
● Naast jouw huidige werk kan je starten als zelfstandige en diensten aanbieden via VIDB. Je
bepaalt zelf voor hoeveel uur je dat wilt.
● Je kan ook jouw huidige werk stoppen en starten als zelfstandige via VIDB.
Hoe?
● Als je je hebt ingeschreven bij Vitaliteit in de Buurt als zorgverlener, dan heb je onlangs een mail
gekregen met inloggegevens voor jouw eigen portaal. Heb je deze mail niet gekregen? Stuur dan
een mail naar info@vitaliteitindebuurt.nl.
● In jouw portaal staat het stappenplan hoe je zelfstandige kan worden en hoe je kan starten als
zorgverlener bij VIDB
● Je kan jouw eigen cliënten invoeren in VIDB en via VIDB kan je in contact komen met nieuwe
cliënten
● Bij vragen kun je kennismaken met de backoffice van VIDB. Zij kunnen je verder helpen.

3. Ben je al zelfstandig zorgverlener (parttime of fulltime)?
Mogelijkheden:
● Naast huidige cliënten kan je als zelfstandige jouw diensten aanbieden via VIDB
● Volledig al jouw werk verrichten via VIDB
Hoe?
● Als je je hebt ingeschreven bij Vitaliteit in de Buurt als zorgverlener, dan heb je onlangs een mail
gekregen met inloggegevens voor jouw eigen portaal. Heb je deze mail niet gekregen? Stuur dan
een mail naar info@vitaliteitindebuurt.nl.
● In jouw portaal staat het stappenplan hoe je kan starten als zorgverlener bij VIDB
● Je kan jouw eigen cliënten invoeren in VIDB en via VIDB kan je in contact komen met nieuwe
cliënten (deze fase komt iets later, via de nieuwsbrief informeren we wanneer)
● Bij vragen kun je kennismaken met de backoffice van VIDB. Zij kunnen je verder helpen.

Beren op de weg?
Lastig om een keuze te maken? Of heb je beren op de weg voor jouw ideale werkleven?
Nienke en Glenn kunnen jou helpen!
Nienke en Glenn (mede initiatiefnemers van Beter in de Buurt) zijn beiden carrièrecoach en
begeleiden mensen naar een ideaal werkleven. Zij hebben een werkwijze en (online) tool
ontwikkeld: WorkAppic. Hiermee kan jij zelf onderzoeken welke van de 3 bovengenoemde
mogelijkheden jouw ideale (werk)leven is én welke acties je kan doen om dat te bereiken. Zij
bieden dit nu nog gratis aan inclusief een online workshop. Kijk op www.worklifebetter.nl/start

