Jaarverslag
2019
Vereniging van Instellingen voor
Verpleging en Verzorging in Utrecht

Inhoudsopgave
Voorwoord

3

Samenwerking en Overleg

5

Kwartaalontmoetingen

8

Projecten

10

Kennisbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering

11

Interne communicatie

13

Bestuursverantwoording

14

Financieel overzicht 2019

16

Leden17
Bestuur en bureau

2

IVVU Jaarverslag 2019

19

Voorwoord
Alles werd anders!
Dit jaarverslag is opgesteld in de hectiek van de COVID-19 uitbraak ofwel corona crisis die
begin 2020 over Nederland in het algemeen en de zorg in het bijzonder is neergestreken.
Dit maakt de activiteiten in 2019 niet anders, maar op sommige punten kijken we er toch
anders op terug. Voorbeelden daarvan zijn de deelname van de IVVU aan het Regionaal
Overleg Acute Zorg en de opmerking dat door de milde griepepidemie in 2019 de regio geen
extra maatregelen heeft hoeven nemen. Het gesprek over zorgcontinuïteit en crisissituaties was ook zo´n thema waar in 2019 weinig druk op stond. Hoe anders wordt ons verslag
van 2020…
Belangrijk om in dit voorwoord op te merken is de samenhang van de activiteiten van de
IVVU met die van het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. De IVVU heeft het INOU
met de leden opgericht en daarvoor subsidie ontvangen van Zorgkantoor Utrecht. Het
INOU wordt gecoördineerd door de IVVU. Om dubbel werk te voorkomen is voor het
INOU een apart jaarverslag opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag van de
IVVU.
In 2019 heeft één wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Eind april heeft Trudy Prins
haar deelname aan het bestuur na 5 jaar beëindigd en het bestuur wil haar op deze plaats
bedanken voor haar betrokkenheid en inzet voor de IVVU. In de ledenvergadering in september is Micha van Akkeren, bestuurder van Beweging 3.0, door de algemene ledenvergadering benoemd in het bestuur.
Door de corona crisis hebben we ons voornemen om het jaarverslag te voorzien van foto’s
en een infografic moeten uitstellen tot volgend jaar. Wij hopen evengoed dat u het jaar
verslag met plezier zult doornemen en zijn benieuwd naar uw reactie.
Mirjam Hagen
Voorzitter IVVU
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Samenwerking en Overleg
Met het oog op de belangen van de leden en de (regionale) invulling van
overheidsmaatregelen zoekt de IVVU samenwerking en overleg met andere partijen
en neemt de IVVU, indien relevant, deel aan projecten en activiteiten van deze partijen.
Een aantal contacten, dat een structureel karakter heeft en waaruit blijkt dat de
samenwerking inhoudelijk zeer kan verschillen, wordt hieronder kort toegelicht.

Zilveren Kruis
De belangrijkste partij waar de (leden van de)

Belangrijk jaarlijks terugkerend thema zijn de

IVVU mee te maken heeft is Zilveren Kruis.

zorginkoopprocedures, met name in de Wlz, maar

Zilveren Kruis Zorgkantoor of regionaal bezien

ook in de Zvw. De IVVU analyseert deze procedu-

Zorgkantoor Utrecht is verantwoordelijk voor de

res, stelt daar vragen over en informeert de leden

inkoop van langdurige zorg in het kader van de

via nota’s over de hoofdlijnen en reacties. In 2019

Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is Zilve-

is onder meer aandacht gevraagd voor gemoti-

ren Kruis, als grootste verzekeraar in de regio

veerd afwijken in het kader van het kwaliteits-

Utrecht, de belangrijkste partij die op basis van

budget, innovatie en bekostiging.

de Zorgverzekeringswet (Zvw) wijkverpleging,
geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

Gezamenlijk hebben Zorgkantoor Utrecht en

inkoopt.

IVVU dit jaar uitvoering gegeven aan de Krachtig Verbindende Toekomstvisie Utrecht dat is

Het hele jaar door is er op allerlei manieren

opgezet vanuit het ontwikkelbudget van het

contact over thema’s die veelal in relatie staan

zorgkantoor. De IVVU coördineert als penvoer-

tot zorginkoopprocedures, het Kwaliteitskader

der/kassier de voorbereidingsgroep, die voor het

Verpleeghuizen en ontwikkelingen rond de zorg

project is samengesteld en bestaat uit een aantal

aan ouderen in de regio. De IVVU heeft regelma-

bestuurders van zorgorganisaties en zorginko-

tig (formeel en informeel) bestuurlijk en ambte-

pers van Zorgkantoor Utrecht. Het project wordt

lijk overleg met Zilveren Kruis over onderwerpen

uitgevoerd door Weyond. De Krachtig Verbinden-

waar vragen over zijn, die onduidelijkheid op-

de Toekomstvisie Utrecht moet leiden tot een

roepen of knelpunten veroorzaken bij de leden.

visie op wat nodig is om betaalbare en kwalitatief

Enerzijds speelt de IVVU hierin een signalerende

goede zorg te kunnen blijven bieden aan de ouder

rol, maar anderzijds streven we er ook steeds

wordende burgers in Utrecht. In dit kader zijn

naar bij te dragen aan een oplossing. Voorbeelden

(sub)regionale bijeenkomsten georganiseerd en

van contact tussen Zilveren Kruis/Zorgkantoor

is een feitendocument opgesteld met relevante

Utrecht en (leden van de) IVVU worden elders in

trends en gegevens over de (sub)regio(s). Het

dit jaarverslag ook zichtbaar.

project loopt door in 2020.
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Utrechtzorg

nisatie, samenwerking en verbetering van acute

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie in de

zorg. De IVVU neemt structureel deel aan het

regio Utrecht, aangesloten bij RegioPlus, waar

bestuurlijk en ambtelijk overleg van het ROAZ.

ook de leden van de IVVU bij aangesloten zijn.

Drie keer per jaar is er een bestuurlijk overleg

Ontwikkelingen in het kader van de arbeids-

met alle partijen, zoals ziekenhuizen, GGD, RAVU

markt en het opleidingsbeleid zijn aandachts-

en vertegenwoordigers van huisartsen, GGZ,

punten in het overleg tussen Utrechtzorg en

verzekeraars en VVT.

IVVU. De meeste activiteiten van Utrechtzorg zijn
zorgsector breed, maar in een aantal (onderdelen

Vanuit de ervaringen met de zware griepepidemie

van) regelingen staan de verpleeghuizen centraal.

begin 2018 is begin 2019 het overleg gestart om op

In verschillende projecten in de regio komen acti-

een nieuwe epidemie voorbereid te zijn. De pun-

viteiten van Utrechtzorg, Zorgkantoor Utrecht en

ten die in het overleg centraal stonden waren dat

IVVU samen. De inzet daarbij was steeds dat goe-

van ziekenhuizen mag worden verwacht dat zij

de samenwerkingsafspraken tot stand kwamen,

anticiperen op de voorspelbare piek en aandacht

zodat er zo min mogelijk overlap ontstaat.

hebben voor planning en sturing van capaciteit,
de mogelijkheid bij de VVT om snel tijdelijke

Mirjam Hagen is als bestuurder van QuaRijn toe-

zorgplaatsen in te kunnen zetten evenals extra

getreden tot het bestuur van Utrechtzorg. Door

inzet van wijkverpleging en de toezegging door

haar voorzitterschap van de IVVU is er zo ook een

zorgverzekeraars om snel extra productieafspra-

directe verbinding tussen de beide organisaties.

ken te maken (ook namens andere verzekeraars)
als er sprake is van acute problematiek. Door de

GGD regio Utrecht – GHOR –
Veiligheidsregio Utrecht

milde griepepidemie heeft de regio geen extra
maatregelen heeft hoeven nemen.

Genoemde partijen staan ieder op zichzelf, maar
staan vooral ook met elkaar in verbinding. Zo is de

Onder het ROAZ valt ook het Regionaal Zorg-

Directeur Publieke Gezondheid (DPG) verantwoor-

netwerk ABR dat als doel heeft om binnen de

delijk voor zowel GGD regio Utrecht als GHOR.

regio Utrecht antibioticaresistentie te bestrijden,

Met betrekking tot rampen en crisis is er een

verspreiding van bijzonder resistente micro-or-

nauwe relatie tussen Veiligheidsregio Utrecht

ganismen tegen te gaan en zorginfecties zoveel

(VRU) en GHOR en is afhankelijk van de soort

mogelijk te voorkomen. Een van de aandachts-

calamiteit ook de GGD betrokken.

sectoren is de VVT. In de stuurgroep van RZN
ABR Utrecht zit een bestuurder op voordracht

Het gesprek over crisisbeheersing en zorgconti-

van de IVVU.

nuïteit en de aandacht voor het voorbereiden op
calamiteiten in de V&V-sector is in 2019 voortge-

ActiZ

zet. In toenemende mate gaat het gesprek over de

De IVVU onderhoudt een goede relatie met ActiZ,

risico’s rond kwetsbare ouderen in de thuissitu-

zowel bestuurlijk als ambtelijk. Er is met grote

atie, de afnemende zelfredzaamheid gedurende

regelmaat overleg, uitwisseling van informatie

het steeds langer thuis blijven wonen en de taken

tussen medewerkers en samenwerking rond the-

en bevoegdheden van gemeenten respectievelijk

ma’s als zorginkoop Wlz en Zvw, kwaliteitskader

de zorgorganisaties. Dit punt is onder meer be-

verpleeghuiszorg, wetgeving en juridische aan-

sproken in de kwartaalontmoeting in november.

dachtspunten. Indien gewenst komt ActiZ graag
naar bijeenkomsten van de IVVU om ontwikke-
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Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)

lingen toe te lichten. Omgekeerd zet de algemeen

In het ROAZ maken de aanbieders van acute

secretaris van de IVVU zich indien gewenst in

zorg in regionaal verband afspraken over orga-

voor activiteiten van ActiZ.

IVVU Jaarverslag 2019

Overig
Door het jaar heen is er ook overleg over de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de gevolgen
voor de zorg met verschillende partijen, zoals de
collega-verenigingen Conforte (Rotterdam) en
Zorgscala (Den Haag), Zorginstituut Nederland,
Economic Board Utrecht, Hogeschool Utrecht en
adviesbureaus, waarbij het vaak gaat om informatie-uitwisseling en soms om het verkennen
van mogelijke projecten.

Gesprekken over ouderenzorg met
woordvoerders langdurige zorg in de
Tweede Kamer
Op 23 maart 2017 werd de Tweede Kamer
geïnstalleerd en hebben alle leden van
de IVVU een Open brief gestuurd aan
de woordvoerders van politieke partijen,
waarin die werden opgeroepen zich te
blijven inzetten voor de kwaliteit van
leven van ouderen in verpleeghuizen. Het
Kwaliteitskader Verpleeghuizen was op
dat moment net van kracht en verpleeghuiszorg stond volop in de aandacht van
de verkiezingen. Twee jaar later heeft de
IVVU de woordvoerders opnieuw een brief
gestuurd met de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over de stand van
zaken en de vele programma’s die minister
Hugo de Jonge heeft gepubliceerd, zoals
Thuis in het Verpleeghuis, Langer Thuis,
Eén tegen Eenzaamheid en Werken in de
Zorg. Dit heeft geleid tot enige mailwisseling en twee werkbezoeken.
Maarten Hijink, woordvoerder langdurige
zorg van de SP, heeft op 11 juli 2019 een
werkbezoek gebracht aan Birkhoven Park
in Amersfoort, een zorglocatie van Lyvore.
Op 1 november 2019 heeft Evert Jan Slootweg, woordvoerder langdurige zorg van
het CDA, een werkbezoek gebracht aan
woonzorgcentrum De Koekoek in Veenendaal, een locatie van QuaRijn.

IVVU Jaarverslag 2019
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Kwartaalontmoetingen
De IVVU organiseert jaarlijks 4 kwartaalontmoetingen (februari, mei, september
en november), waarin IVVU-leden de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en
op strategisch niveau met elkaar over actuele thema’s van gedachten te wisselen.
Voor een inhoudelijke toelichting en bijdrage aan de discussie worden deskundige
sprekers uitgenodigd. Na afloop is er, tijdens een afsluitend buffet, gelegenheid tot
napraten en netwerken. Twee kwartaalontmoetingen worden gecombineerd met
een algemene ledenvergadering (mei en november).

Innovatie en de rol van de bestuurder

Na de presentatie is in drie groepen met de

In de kwartaalontmoeting op 19 februari 2019 is

vertegenwoordigers van Zilveren Kruis Zorgkan-

in het kader van het Innovatienetwerk Ouderen-

toor (naast de directeur en manager zorginkoop

zorg Utrecht gesproken over het thema Innovatie

waren ook de zorginkopers voor de zorgkan-

en de rol van de bestuurder. Mevrouw Marijntje

toorregio Utrecht aanwezig) gesproken over wat

Wetzels, raad van bestuur van Spaarne Gasthuis,

er goed gaat in het overleg en contact met het

heeft een presentatie gegeven over het belang

zorgkantoor en op welke punten dat verbeterd

van innovatie en de rol van leiderschap daar-

kan worden. Zilveren Kruis Zorgkantoor was zeer

bij. Daarna zijn de deelnemers in dialoogsessie

positief over de open gesprekken met de leden

ingegaan op de vraag: Hoe bepaal je als bestuur-

van de IVVU. De resultaten die zijn opgehaald,

der vanuit je visie en strategie een realistische,

zijn ook gedeeld met de zorgaanbieders.

toekomstgerichte en toekomstbestendige innova-

Over deze bijeenkomst is meer informatie te

Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)
en Zorgcoördinatiecentrum Midden Nederland

vinden in het bijgevoegde jaarverslag van het

In de kwartaalontmoeting op 3 september 2020

Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.

waren twee verschillende thema’s aan de orde.

tiestrategie?

Het grootste deel van de bijeenkomst is gespro-

De veranderende rol van het zorgkantoor
van de toekomst

ken over de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Marti Paardekooper en Paulien Brunings, direc-

sentatie gehouden over PGO’s, de waarde van een

teur respectievelijk manager zorginkoop langdu-

PGO voor de gebruiker en de zorgprofessional en

rige zorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor, hebben

het belang van het hanteren van standaarden,

in de kwartaalontmoeting op 7 mei 2019 een

zoals die door MedMij worden ontwikkeld.

Ronald Gorter, directeur MedMij, heeft een pre-

presentatie gegeven over het Zorginkoopbeleid

8

2020, het Zorgkantoor van de toekomst, de Regio-

Over dit deel van de bijeenkomst is meer infor-

visie Utrecht en de evaluatie van de Zorginkoop

matie te vinden in het bijgevoegde jaarverslag

Wlz 2019.

van het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.

IVVU Jaarverslag 2019

In het tweede deel van de kwartaalontmoeting is

bestuurders van verschillende partijen de krach-

met Jack Versluis, bestuurder RAVU, gesproken

ten bundelen om te zoeken naar oplossingen als

over het Zorgcoördinatiecentrum Midden Neder-

de calamiteit een lange(re) periode voortduurt.

land dat in ontwikkeling is. De druk op de acute

De bestuurders van de zorginstellingen en vanuit

zorg neemt toe en het wordt steeds moeilijker de

het openbaar bestuur waren het er over eens dat

toenemende vraag op het juiste moment door de

een netwerk van belang is zodat de lijnen kort zijn

juiste zorgverlener in te vullen. Samenwerking

en men elkaar weet te vinden in crisissituaties.

en coördinatie zijn noodzakelijk om toegankelijkheid op de lange termijn te garanderen. In de
zij denken over een zorgcoördinatiecentrum, aan

Gesprekken van bestuur met
bestuurders van leden

welke voorwaarden dat moet voldoen en hoeveel

De leden van het bestuur van de IVVU

mandaat een zorgcoördinatiecentrum zou kun-

zijn, samen met de algemeen secretaris,

nen krijgen. De doorontwikkeling van het zorg

begin 2019 allemaal in gesprek gegaan met

coördinatiecentrum moet in 2020 vorm krijgen.

een collega bestuurder van een van de

bijeenkomst is met de bestuurders besproken hoe

leden van de IVVU. Bij de keuze voor een

Zorgcontinuïteit in relatie tot ouderen die
langer thuis blijven wonen en verminderd
zelfredzaam zijn

bestuurder is gekeken naar het feit dat het

Op 12 november 2019 is een kwartaalontmoeting

makend en verkennend kan zijn.

bestuurslid van de IVVU hem/haar niet
(goed) kent, zodat het gesprek ook kennis-

georganiseerd met het openbaar bestuur, te weten
wethouder Veneklaas van Stichtse Vecht, burge-

Uitgangspunt was een inhoudelijk

meester Backhuijs van Nieuwegein en Nicolette

gesprek. Wat houdt de bestuurder bezig,

Rigter, Directeur Publieke Gezondheid. Gesproken

welke thema’s zijn actueel in de organisa-

is over maatschappelijke ontwikkelingen zoals

tie, welke ontwikkelingen in de ouderen-

vergrijzing, langer thuis wonende kwetsbare

zorg hebben zijn/haar speciale aandacht

ouderen, tekorten in de zorg en een grote diversi-

en op welke wijze kan de IVVU voor hem/

teit in zorgbehoefte en wonen, die invloed hebben

haar/de organisatie van meerwaarde zijn?

op (het voorbereiden van) de zorgcontinuïteit. De

Wat ziet hij van de IVVU; wat verwacht

zorgcontinuïteit staat onder druk en dit levert

hij van de IVVU? Hoe ziet de bestuurder

knelpunten op voor de spoedzorg.

de rol en positie van de IVVU ten opzichte

Aan de hand van de casus ’t Heycop (Breukelen),

van andere stakeholders (voor of namens

waarbij 114 woningen van zelfstandig wonende

de leden)?

ouderen werden ontruimd, spraken de bestuurders over de opvang van deze diverse groep,

Alle gesprekken zijn prettig en goed

waarbij zelfstandig wonende ouderen soms zeer

verlopen. De bestuurders gaven aan veel

kwetsbaar bleken onder veranderende omstan-

waardering te hebben voor de activitei-

digheden. Een situatie waarvan de verwachting

ten van de IVVU en baat te hebben bij de

is dat deze steeds vaker voorkomt en waarbij het

informatie en specifieke stukken. De lijnen

een utopie is dat elk risico voor kwetsbare oude-

met het bureau van de IVVU zijn kort.

ren in de thuissituatie kan worden uitgesloten.

Zowel de bestuursleden als de bestuurders

In het gesprek ontstond de behoefte naar verken-

kijken positief terug op dit initiatief.

ning van krachtenbundeling: is het mogelijk dat
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Projecten
In projecten van de IVVU staan (de invoering van) nieuwe en relevante
ontwikkelingen, die van belang zijn voor zorgaanbieders, centraal. Waar mogelijk
wordt er naar gestreefd een positief effect uit te laten gaan naar de beeldvorming
over de sector en zichtbaarheid van leden van de IVVU.
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

in de organisatie komen en die makkelijker in te

In oktober 2018 is het Innovatienetwerk Ouderen-

zetten zijn. De ontwikkelingen rond robotica gaan

zorg Utrecht gestart, dat wordt gefinancierd uit

snel, maar de verdere ontwikkeling van ZORA,

het ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht.

zowel als product als in het gebruik, blijft achter.

Eind 2018 is de subsidie voor 2019 goedgekeurd op
basis van een uitgebreid programma. De IVVU is

Begin 2019 zijn afspraken gemaakt over de onder-

coördinator van het project, waaraan 28 zorgor-

steuning van het project voor de deelnemers. In

ganisaties deelnemen, waaronder 25 leden van de

2019 zijn alle deelnemers in de gelegenheid gesteld

IVVU. Voor de uitvoering van het project heeft de

om in combinaties van 2 organisaties een hele dag

IVVU Buro Wisselstroom de opdracht gegeven.

directe ondersteuning te krijgen van QBMT, de
ontwikkelaar van ZORA. Met maximaal 3 deelne-

Voor het project Innovatienetwerk

mers per organisatie is een intensief programma

Ouderenzorg Utrecht (INOU) is een apart

gevolgd, waarbij de aandacht met name is uitge-

jaarverslag gemaakt, waarin alle activitei-

gaan naar het maken van composities voor ZORA,

ten worden beschreven. Het jaarverslag

die in de dagelijkse zorg en ondersteuning kunnen

INOU is onderdeel van het jaarverslag van

worden toegepast.

de IVVU, omdat veel activiteiten gemeenschappelijk zijn uitgevoerd.

Crisisbeheersing en OTO
(Opleiden – Trainen – Oefenen)
In september heeft de IVVU de leden een aanbod

Project Zorgvernieuwing door inzet van
robot ZORA

gedaan in het kader van crisisbeheersing, waar-

Begin 2015 heeft de IVVU het initiatief genomen

van het ROAZ. Het budget is bedoeld voor activi-

voor het project Zorgvernieuwing door inzet van

teiten van zorgorganisaties om voorbereid te zijn

robot ZORA. Medio 2015 zijn 14 leden van de IVVU

op crisissituaties.

met 15 ZORA’s gestart met een vijfjarig project.

Uit het aanbod van verschillende bureaus heeft

voor subsidie is ontvangen via het OTO budget

de IVVU gekozen voor activiteiten waar leden
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Ook 3,5 jaar na de start van het project (begin 2019)

op individuele basis gebruik van kunnen maken,

bleek dat het nog steeds een hele opgave is om

omdat dat het beste aansluit bij de mogelijkheden

ZORA ingezet te krijgen in de zorg en meer mede-

en wensen van de leden. Het aanbod is gericht

werkers te laten werken met ZORA. Medewerkers

op ondersteuning en training met betrekking tot

die ZORA kennen en er goed mee kunnen werken,

de vormgeving van een integraal crisisplan, het

blijven ZORA gebruiken, maar medewerkers die

inrichten en/of oefenen met crisismanagement en

nog met ZORA vertrouwd moeten raken kijken

-besluitvorming en sessies met RvB en RvT over

sneller naar andere innovaties die op de markt en

crisisbeheersing.

IVVU Jaarverslag 2019

Kennisbijeenkomsten en
deskundigheidsbevordering
De IVVU streeft ernaar gedurende het jaar in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg
en andere onderwerpen die van belang zijn voor zorgaanbieders. In 2019 zijn verschillende
kennisbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor bestuurders,
managers en direct bij het onderwerp betrokken (beleids)medewerkers.

Kenniskring Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Green Deal. Om hier meer inzicht in te geven,

Deze kenniskring is opgericht direct na de publi-

cie Utrecht, Milieuplatform Zorg en Diverzio een

catie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

bijeenkomst georganiseerd over Duurzaamheid en

op 13 januari 2017. In 2019 heeft een bijeenkomst

Voeding op 16 april 2019. Alle partijen hebben hun

plaatsgevonden op 14 februari 2019. In deze

plannen en activiteiten toegelicht en aangegeven

bijeenkomst is met een beleidsadviseur van ActiZ

hoe zorgorganisaties daaraan deel kunnen nemen.

gesproken over de actuele ontwikkelingen, zoals

De bijeenkomst is gehouden in woonzorgcen-

de personeelsnorm, het lerend vermogen van

trum Groenewoude van Charim, die heeft verteld

organisaties en het meten van kwaliteitsindicato-

hoe zij invulling geven aan de doelen van duur-

ren. Daarnaast is door de projectleider Radicale

zaamheid en voeding en waarvan de kok gedu-

Vernieuwing Verpleeghuiszorg van het LOC

rende de bijeenkomst (h)eerlijke en verantwoorde

een presentatie gegeven over het project, dat is

gerechten heeft verzorgd.

heeft de IVVU in samenwerking met ActiZ, Provin-

gericht op het vooropstellen van de wensen en
behoeften van cliënten en naasten. De beweging

Bijeenkomst Zorginkoop 2020

wil de krachten van zorgorganisaties bundelen

Op 9 juli 2019 hebben de vereniging FiZi regio

om iedereen bewust te maken van de noodzaak

centraal en de IVVU een bijeenkomst over de

van radicale vernieuwing en niet de regels, maar

Aanvulling 2020 bij het Inkoopkader Wlz 2018-

de relatie centraal te stellen.

2020 georganiseerd. De belangrijkste wijzigingen
in het kader van de inkoop hadden betrekking

Bijeenkomst Duurzaamheid en Voeding

op de extra middelen die in 2020 beschikbaar zijn

Op 10 oktober 2018 is de Green Deal “Duurzame

voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er

zorg voor een gezonde toekomst” getekend door

was veel onduidelijkheid over de mogelijkheden

onder meer VWS, ActiZ en andere branche-ver-

inzake gemotiveerd afwijken. In het kader van

enigingen, Milieuplatform Zorg en individuele

de inkoopprocedure had de IVVU daar al veel

zorgaanbieders. De inzet van de Green Deal is het

vragen over gesteld, maar een aantal antwoorden

terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik

liet ook na de bijeenkomst op zich wachten. De

van grondstoffen, minder medicijnresten in het

IVVU heeft over de zorginkoop veel informatie

water en een gezonde leefomgeving voor patiënt,

verstuurd naar de leden.

cliënt en zorgmedewerkers. Sinds de onderteke-

In de bijeenkomst is ook kort informatie uit-

ning groeide het aantal initiatieven om samen

gewisseld over de Inkoopprocedures Zvw met

met zorgorganisaties invulling te geven aan de

betrekking tot wijkverpleging, GRZ en ELV.

IVVU Jaarverslag 2019
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Bijeenkomsten Innovatienetwerk
Ouderenzorg Utrecht
Op verschillende plaatsen in het jaarverslag van
de IVVU is al gewezen op de activiteiten die de
IVVU in samenhang met het Innovatienetwerk
heeft georganiseerd. Daartoe behoren ook onder
meer twee bijeenkomsten over de nieuwe Wet
zorg en dwang, een bijeenkomst met de IGJ, een
bijeenkomst over het opstellen van businesscases
voor innovaties in de zorg en een demonstratiemiddag met innovaties.
Over deze bijeenkomsten is meer informatie te
vinden in het bijgevoegde jaarverslag van het
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht.
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Interne communicatie
De IVVU vindt het belangrijk de leden op de hoogte te houden van regionale en landelijke
ontwikkelingen en de (mogelijke) consequenties daarvan voor de eigen instelling en wil
daarbij aanvullend zijn op informatie van bijvoorbeeld VWS, Zilveren Kruis Zorgkantoren en
Zorgverzekeraar en ActiZ. Naast bijeenkomsten wordt hiervoor gebruik gemaakt van de nieuwsbrief
“Infomail IVVU”, directe mails aan bestuurders of andere betrokkenen en nota’s die ingaan op een
specifiek onderwerp. Ook is er veel persoonlijk contact via telefoon en e-mail met leden die specifieke
vragen hebben of willen sparren over de ontwikkelingen en de gevolgen voor de eigen organisatie.

Op het Ledennet van de IVVU, waarop alle

Specifieke notities zijn geschreven over de in-

bestuurders en managers kunnen inloggen via de

koopprocedure Wlz en het kwaliteitsbudget en de

website, staat informatie over alle bijeenkomsten

inkoopprocedures in het kader van de Zvw.

en activiteiten van de IVVU, zoals uitnodigingen,
presentaties van sprekers en achtergrondmate-

Leden van de IVVU kunnen gebruik maken van

riaal. De informatie is gerubriceerd naar project,

de mogelijkheid de algemeen secretaris in te zet-

bijeenkomst of onderwerp. Alle informatie die

ten als adviseur/sparringpartner. In 2019 heeft

door de IVVU wordt verzonden naar de leden is

een lid in dit kader de algemeen secretaris van de

hier te vinden.

IVVU benaderd met het verzoek om een gesprek
over of advies met betrekking tot een specifieke

In 2019 heeft de IVVU, naast directe mails aan

individuele aangelegenheid of strategisch beleid.

bestuurders, ongeveer 20 infomails verzonden. In

Dat gesprek heeft ook plaatsgevonden.

een infomail wordt vaak ingegaan op een specifiek onderwerp of een activiteit van de IVVU. De

Voor heel specialistische, specifieke of individuele

infomails worden gestuurd naar de bestuurder

juridische vragen heeft de IVVU voor haar leden

en de meest relevante manager(s), bijvoorbeeld

sinds 2003 een ledenarrangement met BVD ad-

de controller/manager financiën, de manager

vocaten. Tegen een gereduceerd tarief kunnen zij

facilitair en/of de manager zorg.

het advocatenkantoor inschakelen voor zaken die
juridische ondersteuning vragen. Het arrange-

Gedurende het jaar is met alle leden contact via

ment met BVD advocaten is in 2018 geëvalueerd

de telefoon, door vragen via e-mail of in bijeen-

op basis waarvan is besloten het arrangement

komsten.

voor de leden nog drie jaar voort te zetten.

IVVU Jaarverslag 2019
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Bestuursverantwoording
De IVVU is een actieve netwerkorganisatie, die, met praktische activiteiten en
kennis van de regionale situatie, inspeelt op de ontwikkelingen in het veld. De
IVVU wil herkenbaar zijn in kwalitatief hoogstaande dienstverlening en (beleids)
ondersteuning ten behoeve van de leden. De uiteindelijke doelstelling van de
IVVU is voorwaarden te creëren en de leden te faciliteren, zodanig dat zij hun
maatschappelijke functie in relatie tot de zorg en ondersteuning optimaal kunnen
vervullen en ongewenste effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bovenstaande is het uitgangspunt voor de inzet

De beschreven kerntaken bepalen het lange

van het bestuur en staat centraal in de vergade-

termijnbeleid van de IVVU, waaraan activiteiten

ringen van het bestuur, waarin de voortgang van

worden gekoppeld met een looptijd die varieert

de activiteiten wordt besproken. Deze vergade-

van eenmalig tot een jaar. Dat alle bestuursleden

ringen (iedere zes weken met uitzondering van

bestuurder zijn bij een lid van de IVVU maakt dat

de zomer) worden voorbereid en bijgewoond

zij de relevantie van activiteiten voor het collec-

door de algemeen secretaris van de IVVU.

tief van de leden goed kunnen beoordelen.

De activiteiten van de IVVU zijn ingedeeld op

Jaarlijks evalueert het bestuur het eigen functio-

basis van de volgende kerntaken.

neren door onder meer te kijken naar de betrokkenheid van de bestuursleden, de samenstelling

• Beleidsbeïnvloeding en -ondersteuning

van het bestuur, het onderlinge samenspel en

met het oog op de belangen van de leden,

het samenspel met de algemeen secretaris. In het

waarin de contacten met stakeholders

bestuur van de IVVU opereren de bestuursleden

centraal staan.

collegiaal, vanuit een onafhankelijke positie (alle

• Het realiseren van goede informatiediensten, waarmee tijdig relevante informatie

bestuursleden zijn, zonder last en ruggespraak,
gekozen door de algemene ledenvergadering).

aan de leden wordt verstrekt en vragen
van leden worden beantwoord over (sub)

Naar aanleiding van verzoeken van stakeholders,

regionale en landelijke ontwikkelingen en

die de IVVU als vertegenwoordiger van de zorgor-

de consequenties voor de eigen organisatie.

ganisaties benaderen, heeft het bestuur het vol-

• Het organiseren van vernieuwende

gende standpunt over de verantwoordelijkheden

projecten en kennisbijeenkomsten met

en bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur

het oog op adequate ondersteuning van de

is van mening dat zij kan deelnemen aan overleg

leden bij de invoering van nieuwe wet- en

met stakeholders over ontwikkelingen in de sec-

regelgeving, nieuwe eisen en relevante

tor en mogelijke samenwerking of oplossingen,

ontwikkelingen.

maar dat zij geen afspraken kan maken namens

• Een goede inzet van de verenigingsmiddelen, waarbij gestreefd wordt naar de situatie

de leden, tenzij de leden zich hier in een ledenvergadering over uit hebben kunnen spreken.

dat, ondanks de onderlinge verschillen, alle
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leden meerwaarde ervaren en in meer of

Algemene ledenvergaderingen

mindere mate participeren in activiteiten.

Het bestuur legt twee keer per jaar verantwoor-

IVVU Jaarverslag 2019

ding af aan de algemene ledenvergadering, die

Nederland). Het geschil betreft investerings-

bestaat uit de bestuurders van de leden van de

budgetten inventaris en is ontstaan in 1999. In

IVVU. Op 7 mei en 12 november 2019 hebben,

2012 heeft de IVVU in deze zaak gelijk gekregen

voorafgaand aan de inhoudelijke kwartaalont-

van het gerechtshof in Amsterdam, maar is het

moetingen, de reguliere ledenvergaderingen

Zorginstituut tegen de uitspraak van het Hof in

plaatsgevonden. Op 3 september 2019 was een

cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad

korte extra ALV, waarin de bestuursverkiezing

heeft in 2014 de zaak terugverwezen naar het

centraal stond.

Hof Den Haag. Deze uitspraak van de Hoge Raad

In de ALV op 7 mei 2019 zijn het Jaarverslag 2018

gaan tot een afwikkeling met de betrokken

en de Jaarrekening 2018 vastgesteld. Daarna is

zorgorganisaties.

heeft het bestuur doen besluiten om over te

gesproken over actuele onderwerpen, zoals de activiteiten in het kader van het Innovatienetwerk,

In 2016 hebben 16 van de 23 zorgorganisaties, op

(verstoringen van) zorgcontinuïteit, het zorgcoör-

basis van een haalbaarheidsonderzoek, besloten

dinatiecentrum, stand van zaken ten aanzien van

de zaak tegen het Zorginstituut voort te zetten.

de RAAT’s en het project Stip op de Horizon als

Deze 16 organisaties zijn allen lid van de IVVU.

initiatief van Zorgkantoor Utrecht.

De afspraak is dat de IVVU de ondersteuning in
deze zaak voortzet door inzet van de algemeen

De ALV op 3 september was een korte extra

secretaris, maar dat alle kosten voor rekening

ledenvergadering, die uitsluitend in het teken

van de betrokken leden komen. De organisaties

stond van een bestuursverkiezing. Door het

hebben hiervoor een volmacht afgegeven aan de

beëindigen van het bestuurslidmaatschap door

IVVU. Eind 2016 heeft het Zorginstituut opnieuw

Trudy Prins per 7 mei 2019 was er een vacature

laten weten de zaak niet te willen schikken en in

ontstaan in het bestuur. Micha van Akkeren, be-

2017 hebben zij de zaak voorgelegd aan Hof Den

stuurder van Beweging 3.0, heeft zich kandidaat

Haag. Op 15 oktober 2019 heeft het Hof Den Haag

gesteld en is door de ALV gekozen.

een voor de verzorgingshuizen negatieve uitspraak gedaan. Deze uitspraak is beoordeeld door

Op 12 november 2019 zijn door de algemene leden-

onze advocaat, die heeft geadviseerd daarover

vergadering de Kerntaken en Activiteiten IVVU

een advies te vragen aan een gespecialiseerde

2020 en de Begroting 2020 vastgesteld. Tijdens de

cassatieadvocaat. De IVVU heeft daarom aan

jaarlijkse bestuursverkiezing heeft de ALV inge-

de betrokken organisaties voorgelegd of zij deel

stemd met de herverkiezing van Mirjam Hagen.

willen nemen aan het adviesverzoek of besluiten

Daarnaast is uitgebreid gesproken over de acti-

deelname aan de zaak te beëindigen. Een viertal

viteiten van het Innovatienetwerk Ouderenzorg

organisaties heeft hun deelname op dat moment

Utrecht en de plannen van het innovatienetwerk

beëindigd.

in 2020. Kort is ingegaan op actuele ontwikkelin-

Het cassatieadvies is uitgebracht op 20 december

gen in relatie tot zorgverkoop, kwaliteitsbudget

2019. Het advies was dat er onvoldoende aan-

en bijeenkomsten in het kader van de Krachtig

knopingspunten zijn voor een cassatieberoep

Verbindende Toekomstvisie Utrecht.

met een redelijke kans van slagen. De betrokken
organisaties zijn hierover geïnformeerd en hen

Investeringsbudgetten inventaris

is de vraag gesteld of ze ondanks het advies toch

Een bijzondere activiteit van de IVVU betreft

een cassatieberoep willen instellen of berusten in

het feit dat zij al enige jaren 23 zorgorganisaties

de situatie en het proces beëindigen. Alle organi-

vertegenwoordigt in een juridisch proces tegen

saties hebben besloten in de situatie te berusten.

het CVZ (inmiddels opgegaan in Zorginstituut

De formele afwikkeling vindt plaats in 2020.

IVVU Jaarverslag 2019
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Financieel overzicht 2019
Het financieel overzicht is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel betreft de
exploitatie van de IVVU als vereniging met een bureau, waarvoor de contributie
en rente-inkomsten worden aangewend. Het tweede deel betreft de uitvoering
van activiteiten en projecten. Hiervoor wordt een begroot bedrag onttrokken aan
de bestemmingsreserve van de IVVU. Beide bedragen worden vastgesteld door
de ledenvergadering. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de
(toelichting bij de) Jaarrekening IVVU 2019, die separaat aan de leden is toegestuurd.

Exploitatie 2019

INKOMSTEN (€)

Contributie

UITGAVEN (€)

181.438

Rente-inkomsten

0

Personeelskosten

144.274

Huisvestingskosten

15.248

Bureaukosten

7.854

Algemene kosten

11.609

Toevoeging Algemene reserve

2.453
Totaal

181.438

Projecten 2019

181.438

KOSTEN (€)

Bijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

638

Kwartaalontmoetingen

2.762

Bijeenkomst Kenniskring Zorgverkoop

512

Vernieuwing website ouderenzorgutrecht.nl

816

Project ZORA

−

Bijeenkomst Duurzaamheid en Voeding

1.302
Totale projectkosten

6.030

Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht
In het kader van het project INOU heeft de IVVU € 18.000 ontvangen voor coördinatie en ondersteuning.
Dit bedrag is opgenomen in de nieuwe bestemmingsreserve Innovatieprojecten.
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Leden IVVU
In 2019 waren de volgende zorgaanbieders lid van de IVVU:
Beweging 3.0

Amersfoort

De Koperhorst

Amersfoort

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Amersfoort

Huize Het Oosten

Bilthoven

De Bilthuysen

Bilthoven

Accolade Zorggroep

Bosch en Duin

Zorggroep De Vechtstreek

Breukelen

Zorg- en Wooncentrum De Haven

Bunschoten

Pro Senectute

Amsterdam / Doorn

ISZ De Brug

Driebergen

Domus Magnus

Haarlem / Baarn

Woon- Zorgcentra De Rijnhoven

Harmelen

Zorggroep Sint Maarten

Denekamp / Harmelen

Woonzorgcentrum Vredenoord

Huis ter Heide

Amaris Zorggroep

Laren / Baarn; Amersfoort; Nijkerk

Maria Dommer

Maarssen

Zonnehuisgroep Amstelland

Amstelveen / Mijdrecht; Vinkeveen

Zorgspectrum

Nieuwegein

Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst

Oudewater

Lyvore

Soest

AxionContinu

Utrecht

Bartholomeus Gasthuis

Utrecht

Careyn

Utrecht

Leger des Heils Midden Nederland

Utrecht

Vecht en IJssel

Utrecht

Zorggroep Charim

Veenendaal

QuaRijn

Wijk bij Duurstede

Warande

Zeist

IVVU Jaarverslag 2019
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Locaties van IVVU leden in zorgkantoorregio Utrecht

Leden IVVU

Leden

Locaties (intramuraal, revalidatie, wijkcentra)

Verblijfplaatsen

Medewerkers

28

± 8.000

18

IVVU Jaarverslag 2019

219

± 20.000

Totale budget

± 1.300.000.000

Bestuur en bureau
Het bestuur van de IVVU bestond op

Het bureau van de IVVU bestond op

31 december 2019 uit:

31 december 2019 uit:

Mirjam Hagen

voorzitter

Marga Overeem		
secretaresse

Joyce Jacobs

vice-voorzitter

Kees Weevers		
algemeen secretaris

Jeroen Schackman

secretaris/penningmeester

Emma Beaujon
Micha van Akkeren

Dukatenburg 84
3437 AE Nieuwegein
030 – 60 555 44
info@ivvu.nl
ivvu.nl
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