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JAARVERSLAG IVVU 2016  
 

 
 

Voorwoord 
 
In 2016 bestond de IVVU 15 jaar. Tijdens de jubileumbijeenkomst met leden van de IVVU is veel 
aandacht besteed aan de toekomst en innovatieve, veelal technologische, ontwikkelingen, zonder 
daarbij de positie van de cliënt, zijn rechten en kwaliteit op leven te vergeten. De sprekers hebben 
laten zien dat nieuwe technologie nu al beschikbaar is, maar dat het, zeker ook in de ouderenzorg, de 
kunst is die toe te passen op de menselijke maat. Een goed bewustzijn van de mensenrechten van de 
cliënten kan bijdragen aan het maken van goede keuzes. 
 
Innovatie waar met leden van de IVVU ervaring mee wordt opgedaan is het project Zorgvernieuwing 
door inzet van robot ZORA. 2016 was het eerste jaar waarin ZORA echt is ingezet. De IVVU wil deze 
ervaringen graag delen met derden en heeft daarvoor twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor 
ook stakeholders zijn uitgenodigd. Een belangrijke stakeholder was staatssecretaris Van Rijn, die 
tijdens een werkbezoek ervaring heeft opgedaan met robot ZORA. Ook zijn conclusie was dat 
techniek de mens moet dienen en de zorg dichterbij de mens kan brengen. We moeten er niet bang 
voor zijn, maar zorgen dat de techniek aansluit bij de wensen van de cliënt. 
 
In het jubileumjaar zijn veel activiteiten georganiseerd, waaraan veel bestuurders, managers en 
(beleids)medewerkers hebben deelgenomen. Naast genoemde bijeenkomsten zijn de leden ook in 
bijvoorbeeld kwartaalontmoetingen, kennisbijeenkomsten en overleg, geïnformeerd over actuele 
ontwikkelingen en de inhoudelijke context en uitwerking daarvan.  
 
Het bestuur gaat bij het invullen van de kerntaken beleidsbeïnvloeding, kennisoverdracht en 
informatievoorziening steeds uit van de belangen van en meerwaarde voor de leden, waarbij het zich 
bewust is van de grote verschillen tussen en mogelijkheden van de leden. Deze verschillen vragen om 
een adequate inzet van de IVVU die door alle leden herkend kan worden. Over deze uiteenlopende 
activiteiten en projecten kunt u lezen in dit jaarverslag. Ook zijn in dit jaarverslag een 
bestuursverantwoording en een financieel overzicht 2016 opgenomen. 
 
In 2016 heeft een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van de IVVU. In november is het 
bestuurslidmaatschap van Moniek van Jaarsveld geëindigd, omdat zij statutair niet meer herkiesbaar 
was. Moniek van Jaarsveld heeft 8,5 jaar in het bestuur van de IVVU gezeten, waarvan een korte tijd 
als interim voorzitter en lange tijd als vicevoorzitter. Zij is in het bestuur en voor de vereniging van 
grote waarde geweest vanwege haar nauwe betrokkenheid bij de zorg. Ze heeft met haar visie op 
zorg gericht op kwaliteit van leven voor de cliënt en aandacht voor innovatieve ontwikkelingen 
bijgedragen aan de ontwikkeling van activiteiten van de IVVU en de inzet van de IVVU in gesprekken 
met stakeholders, waaronder Zilveren Kruis Zorgkantoor. 
Het bestuur wil Moniek van Jaarsveld op deze plaats bijzonder bedanken voor haar betrokkenheid bij 
en inzet voor de IVVU. 
 
Wij hopen dat u het jaarverslag met plezier zult doornemen en zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
Irene Vriens 
Voorzitter IVVU 
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15 JAAR IVVU 
 
Op 7 juni 2016 heeft de IVVU met bestuurders (17) en managers (19) van de leden het 15 jarig 
bestaan van de IVVU gevierd. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst en innovaties in de 
zorg. Tijdens de bijeenkomst zijn veel nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan om de zorg voor 
ouderen in de toekomst te veranderen en te verbeteren. 
 
Tony Bosma – Wat ons gaat verstoren en verder helpen! 
Tony Bosma, futurist en trendwatcher, had een heldere en soms kritische boodschap over technische 
innovaties in relatie tot de zorg voor ouderen in de toekomst en de rol van organisaties. Hij gaf aan dat 
binnen 4 jaar digitale kennis van belang is voor 90% van de banen en noemde kritisch denkvermogen 
en nieuwsgierigheid de belangrijkste vaardigheden van mensen in de organisatie. Het is van belang 
niet het verleden efficiënt te maken, maar te anticiperen op een fundamenteel veranderende wereld. 
 
Technologische ontwikkelingen zijn in de toekomst onontkoombaar, maar de menselijke maat blijft 
een belangrijk uitgangspunt. “Alles wat we niet kunnen digitaliseren - menselijke interactie - wordt  
extreem waardevol;  AANVOELEN – INLEVEN – BEGRIJPEN.” Het is de uitdaging om de nieuwe 
technologie toe te passen op de menselijke maat. 
 

 
 
 
Jos Dute en Ineke Boerefijn – Mensenrechten in de zorg 
Jos Dute, lid van het College voor de Rechten van de Mens en hoogleraar Gezondheidsrecht, en 
Ineke Boerefijn, beleidsadviseur College voor Rechten van de Mens, zijn in hun workshop ingegaan 
op mensenrechten in de zorg. Centrale vraag was: Hoe verhouden mensenrechten zich tot de wet- en 
regelgeving in de zorg waar je dagelijks mee te maken hebt en waaruit procedures, 
verantwoordelijkheden en eisen inzake verantwoording zijn vastgelegd. 
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Uit de discussies aan de hand van casuïstiek bleek dat de risico’s die ervaren worden vanuit 
kwaliteitseisen en inspecties van externe partijen scherper op het netvlies staan dan het feit dat deze 
veelal gelinkt kunnen worden aan mensenrechten, fundamentele rechten waar cliënten recht op 
hebben, zoals waardigheid, zelfbeschikking, privacy, vrijheid en veiligheid. Een beter bewustzijn van 
de mensenrechten van de cliënt kan bijdragen aan het maken van keuzes ten aanzien van de zorg en 
een zinvolle dagbesteding voor de cliënt. 
 
Richard van Tilborg – Humanisering van ICT 
In de workshop van Richard van Tilborg, partner Innovative Technologies bij Ordina, is ingegaan op 
innovaties die de zorg (gaan) beïnvloeden. Het inzetten van nieuwe technologie wordt REALITEIT! 
Technologie wordt kleiner, betaalbaarder, krachtiger, geaccepteerder, gebruikersvriendelijker en 
menselijker. Er gaat heel veel veranderen en niemand, ook de zorg niet, ontkomt daaraan. Belangrijk 
aandachtspunt in de presentatie was dat veel technologische innovaties al beschikbaar zijn, al ingezet 
worden en al (wetenschappelijk) bewezen zijn. Technologie is niet iets van de toekomst, maar iets dat 
nu zijn intrede doet in de zorg en de organisaties die daarvoor open staan. 
 
Na de workshop konden de deelnemers verschillende technieken ter plekke ervaren, zoals Virtual 
Reality. De ervaring van gebruiksmogelijkheden was van grote meerwaarde en heeft nieuwe ideeën 
over toekomstige toepassingen gebracht. 
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Belangen: 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, waaruit blijkt dat de samenwerking 
inhoudelijk zeer kan verschillen, wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Zilveren Kruis 
De belangrijkste partij waar de (leden van de) IVVU mee te maken heeft is Zilveren Kruis. Enerzijds is 
Zilveren Kruis de Wlz-uitvoerder van Zorgkantoor Utrecht die verantwoordelijk is voor de inkoop van 
langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg, anderzijds is Zilveren Kruis de grootste 
verzekeraar in de regio Utrecht die op basis van de Zorgverzekeringswet producten als wijkverpleging, 
geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf inkoopt. 
 
De IVVU heeft regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg met Zilveren Kruis, waarbij met name de 
zorginkoopprocedures en de uitvoering van de zorginkoop centraal staan. De verschillende 
inkoopprocedures vragen veel tijd van de zorgaanbieders en leiden tot veel vragen aan de IVVU. 
Gedurende het jaar zijn er (financiële) vraagstukken over beschikbaar budget, overproductie, 
doelmatigheid en herschikking en ontwikkelingen rond bijvoorbeeld wachtlijsten, toegankelijkheid, 
doorstroming, een regioplan en beleid inzake VPT en MPT. De knelpunten worden door de IVVU 
voorgelegd aan Zilveren Kruis en teruggekoppeld aan de leden. Ook nodigt de IVVU Zilveren Kruis 
met regelmaat uit om direct met de leden van de IVVU in gesprek te gaan over actuele thema’s, 
bijvoorbeeld tijdens een kwartaalontmoeting met bestuurders of in een kennisbijeenkomst met 
managers en (beleids)medewerkers. 
 
In 2016 is Zilveren Kruis tijdens de kwartaalontmoeting op 1 maart met de leden van de IVVU in 
gesprek gegaan over hun visie en inkoopbeleid in het kader van Wlz en Wijkverpleging. Rond de 
zomer heeft de IVVU heel intensief contact gezocht met Zilveren Kruis over de overproductie 
wijkverpleging en onduidelijkheid over de eisen (doelmatigheid) die gesteld werden aan het toekennen 
van aanvullend budget. 
 
GGD regio Utrecht – GHOR – Veiligheidsregio Utrecht – Regionaal Overleg Acute Zorg 
Genoemde partijen staan ieder op zichzelf, maar vooral ook met elkaar in verbinding. Zo is de 
Directeur Publieke Gezondheid (DPG) verantwoordelijk voor zowel GGD regio Utrecht als GHOR. Met 
betrekking tot rampen en crisis is er een nauwe relatie tussen Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en 
GHOR en is afhankelijk van de soort calamiteit ook de GGD betrokken. In het Regionaal Overleg 
Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg in regionaal verband afspraken over 
organisatie, samenwerking en verbetering van acute zorg. 
 
De leden van de IVVU hebben op verschillende manieren met deze partijen te maken, waarbij het 
soms lastig is de samenhang te ontdekken. De IVVU heeft daarover een aantal keer contact gehad 
met de DPG, heeft regelmatig bestuurlijk of ambtelijk overleg met de verschillende partijen en maakt, 
indien gewenst, deel uit van projectgroepen. 
 
In 2016 heeft de IVVU samen met GGD een bijeenkomst georganiseerd over Hygiëne en 
Infectiepreventie en zijn afspraken gemaakt over deelname aan de stuur- en projectgroep Anti Biotica 
Resistentie. Andere thema’s waarover contact is geweest met de GGD zijn het Calamiteiten- en 
Kwaliteitstoezicht Wmo, dat de GGD namens alle gemeenten in de provincie Utrecht uitvoert en de 
risico’s rond kwetsbare ouderen in de thuissituatie. 
Met de VRU en GHOR is de samenwerking rond crisisbeheersing en zorgcontinuïteit en aandacht 
voor het voorbereiden op calamiteiten voortgezet. Met de ROAZ zijn gesprekken gevoerd over de 
doorstroming en toegankelijkheid van de acute zorg in relatie tot de toenemende vraag naar 
eerstelijns verblijf en crisisopnamen. 
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Utrechtzorg 
Arbeidsmarktontwikkelingen en opleidingsbeleid zijn aandachtspunten in het overleg tussen 
Utrechtzorg en IVVU. Deze thema’s stonden ook centraal in het overleg over de besteding van de 
middelen van het Sectorplan Zorg, die ingezet konden worden voor opscholing en bijscholing van 
medewerkers, voor de instroom van jongeren en voor de begeleiding van boventallige medewerkers 
naar ander werk. Vanuit het project Zorgvernieuwing met inzet van robot ZORA heeft de IVVU input 
gegeven voor de verbinding van Zorg en Technologie in het onderwijs een aandachtspunt van 
Zorgpact, waarin zorgorganisaties, scholen en overheden samenwerken aan vernieuwing van het 
onderwijs gericht op nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. 
 
Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) 
Na een eerste bestuurlijk overleg in 2015 zijn de contacten tussen IVVU en VGU in 2016, met name 
op ambtelijk niveau, toegenomen. De V&V en GZ sector hebben te maken met vergelijkbare 
stakeholders, zoals zorgkantoor en Utrechtzorg, en in een aantal gevallen dezelfde ontwikkelingen, 
aandachtsgebieden en trends. Door het uitwisselen van informatie en kennis kan meerwaarde worden 
bereikt bij activiteiten. 
In 2016 heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden voor bestuurders van VGU en IVVU 
leden over het thema persoonsvolgende bekostiging, waarbij een presentatie is verzorgd door VWS. 
 
Economic Board Utrecht (EBU) 
Een korte activiteit in samenwerking met de EBU was een onderzoek naar energiebesparing met oog 
op mogelijke ontwikkeling van een voucher voor alle IVVU-leden. De scan naar mogelijke besparingen 
heeft laten zien dat er nog winst te behalen is voor zorgorganisaties, maar helaas bleek het niet 
mogelijk daar middelen voor beschikbaar te krijgen. 
 
ActiZ 
De IVVU onderhoudt een goede relatie met ActiZ, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Er is met grote 
regelmaat overleg en uitwisseling van informatie tussen medewerkers en samenwerking rond thema’s 
als zorginkoop Wlz en Zvw, klachtenregeling, Big Data/Privacy en juridische aandachtspunten. Indien 
gewenst komt ActiZ graag naar bijeenkomsten van de IVVU. Zo is de directeur van ActiZ dit jaar bij 
een kwartaalontmoeting van de IVVU geweest en hebben medewerkers presentaties verzorgd in 
kennisbijeenkomsten. Omgekeerd zet de algemeen secretaris van de IVVU zich indien nodig in voor 
activiteiten van ActiZ. 
 
Overig 
Op ambtelijk niveau heeft er ook overleg plaatsgevonden over de ontwikkelingen in de sector en de 
gevolgen voor de zorg met onder andere regionale klachtencommissies, HHM, Vilans en Zorginstituut 
Nederland, waarbij het vaak gaat om informatie-uitwisseling en soms om het verkennen van mogelijke 
projecten. 
 
Drie keer per jaar vindt ambtelijk overleg plaats over de actuele ontwikkelingen in de sector en 
verenigingsactiviteiten met de collega-verenigingen Conforte (Rotterdam), Sigra (Amsterdam) en 
Zorgscala (Den Haag). 
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PROJECT ZORA EN WERKBEZOEK STAATSSECRETARIS VAN RIJN 
 
Begin 2015 heeft de IVVU het initiatief genomen voor het project Zorgvernieuwing door inzet van robot 
ZORA. Medio 2015 zijn 14 leden van de IVVU met in totaal 15 ZORA’s gestart met het project. In het 
kader van de Zorginkoop Wlz 2016 is het project ingediend als ontwikkelafspraak, waaraan alle 
deelnemers zich hebben verbonden. Ook het zorgkantoor heeft zich op deze manier verbonden aan 
het project. 
 
De IVVU heeft in 2016 gemiddeld elke 2 maanden een overleg voor projectleiders georganiseerd. 
Deze bijeenkomsten zijn zeer nuttig voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en dragen sterk bij 
aan het realiseren van voortgang. De deelname aan de bijeenkomsten is dan ook zeer hoog. 
Ook QBMT, de ontwikkelaar van ZORA, neemt deel aan dit overleg, zodat zij uit eerste hand horen 
hoe de gebruikers de mogelijkheden van ZORA ervaren en deze kennis kunnen gebruiken bij het 
doorontwikkelen van robot ZORA. 
 
In juni en november 2016 heeft de IVVU in samenwerking met QBMT trainingen georganiseerd voor 
medewerkers van de deelnemende organisaties, die ZORA tijdens hun werk zullen gaan inzetten. De 
bedoeling van de trainingen is de inzet van ZORA te verhogen. 
 
Hogeschool Utrecht is gevraagd het project te monitoren en inzicht te geven in de resultaten, zoals die 
in de ontwikkelafspraak 2016 zijn opgenomen. In augustus 2016 zijn de resultaten van de eerste fase 
gepresenteerd aan de bestuurders van de deelnemende organisaties. Tijdens een bijeenkomst op 13 
december 2016 zijn de resultaten van de monitoring breed gepresenteerd. 
 
 
WERKBEZOEK STAATSSECRETARIS VAN RIJN 
 
Op maandag 11 april jl. heeft staatssecretaris Van Rijn een werkbezoek gebracht in het kader van het 
IVVU-project Zorgvernieuwing door inzet van robot ZORA. Het werkbezoek vond plaats in De 
Koperhorst te Amersfoort, één van de deelnemers aan het project.  
 
Na de ontvangst van Van Rijn in aanwezigheid van veel stakeholders is hij in gesprek gegaan met de 
projectleiders van de 14 leden die aan het project ZORA deelnemen. Deze projectleiders hebben in 
een open en interactief gesprek hun eigen ervaringen (zowel positief als negatief) met de 
staatssecretaris besproken. De staatssecretaris heeft hierdoor kennis en inzicht gekregen over de 
mogelijkheden van ZORA en het perspectief voor de toekomst. 
 
Na het overleg met de projectleiders heeft de staatssecretaris een huiskamer bezocht in De 
Koperhorst, waar hij met cliënten en medewerkers heeft gesproken over hun ervaringen en wat zij van 
de activiteiten en het werken met ZORA vinden. Een deel van de ontmoeting met de bewoners is 
besteed aan het doen van activiteiten met ZORA, waardoor de staatssecretaris ZORA heeft ervaren 
wat ZORA kan en hoe ZORA wordt ingezet. 
 
Bij de afsluiting van het werkbezoek is staatssecretaris Van Rijn gevraagd hoe hij terug keek op het 
bezoek en wat hij van ZORA vindt. Hij heeft daarbij onder meer gezegd dat techniek de mens moet 
dienen. Als de techniek de kwaliteit van leven van mensen verhoogt, moeten we er niet bang voor zijn. 
Techniek kan de zorg ook dichter bij de mens brengen. Doorslaggevend is dat het moet aansluiten bij 
de wensen van de cliënt. Een opsteker voor de IVVU en de leden is ook dat de staatssecretaris zeer 
positief was over de gezamenlijke insteek van het project en het op die manier creëren van 
meerwaarde door te leren van elkaar en informatie uit te wisselen. Hij noemde het project wat dat 
betreft een voorbeeld voor andere projecten. 
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Bijeenkomst voor stakeholders 
In combinatie met het werkbezoek is ook een bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders, zoals 
Zilveren Kruis Zorgkantoor, ActiZ, ROC MN, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Utrechtzorg, HU, Vilans, 
LOC, NZa, IGZ en Zorginstituut Nederland. Tijdens het  werkbezoek zijn deze deelnemers door 
Fabrice Goffin van QBMT en de projectleiders geïnformeerd over de mogelijkheden en toekomst van 
ZORA. Er was heel veel interesse bij de stakeholders en tijdens geanimeerde gesprekken is veel 
informatie overgedragen. 
 
 
PRESENTATIE RESULTATEN 1 JAAR ROBOT ZORA 
 
Op 13 december 2016 heeft de presentatie van de resultaten van de inzet van ZORA in 2016 
plaatsgevonden. Er waren bijna 60 belangstellenden aanwezig; enerzijds bestuurders, managers en 
projectleiders van betrokken leden, anderzijds niet deelnemende leden en vertegenwoordigers van 
onder meer ActiZ, Vilans, Utrechtzorg, IGZ, ROC MN en alle MBO’s in de regio. Het rapport is, nadat 
Helianthe Kort, lector Vraaggestuurde Zorg aan de Hogeschool Utrecht en tevens verantwoordelijk 
voor het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, de resultaten uit de monitoring had toegelicht, 
aan de zorginkopers van Zilveren Kruis Zorgkantoor overhandigd. 
 
Verder is in de bijeenkomst een korte film vertoond, die is gemaakt in het kader van het project, heeft 
QBMT iets verteld over de ontwikkelingen en hoe ZORA breder kan worden ingezet en hebben HU en 
ROC MN, MBO-Utrecht en MBO-Amersfoort vertelt over hun plannen met ZORA in het kader van het 
onderwijs. 
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Kwartaalontmoetingen en Ledenvergaderingen 
 
De IVVU organiseert jaarlijks 4 kwartaalontmoetingen (maart, 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). 
 
Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis Zorgverzekeraar 
Tijdens de kwartaalontmoeting op 1 maart 2016 hebben de leden van de IVVU, in een zeer 
interactieve bijeenkomst, gesproken met een vijftal managers en zorginkopers van Zilveren Kruis en 
Zilveren Kruis Zorgkantoor. Met hen is allereerst gediscussieerd over de visie en strategie van 
Zilveren Kruis. Daarna is gesproken over de inkoop Wijkverpleging, de kansen en knelpunten in relatie 
tot de inkoop van wijkverpleging bij andere zorgverzekeraars en de gevolgen van de inkoop 
wijkverpleging voor de zorg in woon-zorgcomplexen. Tenslotte is de inkoopprocedure Wlz aan de orde 
geweest in combinatie met actuele thema’s, zoals de regioanalyse. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 25 mei 2016 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De ALV stond deze keer los 
van een kwartaalontmoeting, omdat de kwartaalontmoeting in mei heeft plaatsgemaakt voor de 
jubileumbijeenkomst. In de ALV zijn het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015 vastgesteld en zijn 
actuele ontwikkelingen besproken. 
 
Ontmoeting met Jan de Vries, directeur ActiZ 
In de kwartaalontmoeting op 13 september 2016 is gesproken met Jan de Vries, die met ingang van 
2016 was benoemd als directeur van ActiZ. Met hem is onder meer gesproken over de nieuwe missie 
van ActiZ en de vraag hoe ActiZ en de leden daar invulling aan willen geven en wat de missie 
betekent voor de wijze waarop ActiZ de belangen van haar leden wil behartigen. Ook is ingegaan op 
een aantal reguliere en actuele thema’s, zoals inkoop en met name het IGZ rapport, de negatieve 
effecten daarvan en de inspanningen om de (imago) schade voor de sector te beperken. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 22 november 2016 heeft de tweede algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Net als in mei, 
stond deze ALV los van een kwartaalontmoeting, omdat de kwartaalontmoeting van november is 
ingevuld door de bestuurdersbijeenkomst met de VGU. In de ALV zijn de Kerntaken en Activiteiten 
2017 en de Begroting 2017 vastgesteld. Ook heeft er een bestuursverkiezing plaatsgevonden. Moniek 
van Jaarsveld, bestuurder Warande, was niet meer herkiesbaar en nam na 8,5 jaar afscheid van het 
bestuur van de IVVU. In haar plaats is Mirjam Hagen, bestuurder QuaRijn in het bestuur van de IVVU 
gekozen. Trudy Prins, bestuurder De Rijnhoven, was herkiesbaar en is herkozen. 
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GESPREKKEN MET WOORDVOERDERS TWEEDE KAMER 
 
Op 26 oktober en 15 november 2016 hebben delegaties van het bestuur gesprekken gevoerd met 
woordvoerders langdurige zorg van verschillende politieke partijen. Op 26 oktober is in een 
gezamenlijk overleg gesproken met Sjoerd Potters (VVD) en Vera Bergkamp (D66). Op 15 november 
is gesproken met Mona Keijzer (CDA), die op 26 oktober niet in de gelegenheid was. 
  
Aanleiding voor de IVVU was het leveren van wijkverpleging in woon-zorgcomplexen. De IVVU heeft 
toegelicht dat door de wijze van inkoop en te lage productieafspraken voor wijkverpleging negatieve 
effecten te verwachten zijn in woon-zorgcomplexen, waardoor investeringen in voorzieningen en 
infrastructuur niet meer rendabel zijn en mogelijk zullen worden afgebouwd. Dat leidt dan tot meer 
ondoelmatigheid en minder ondersteuning voor de cliënten in het complex, hetgeen negatieve 
gevolgen heeft voor aanbieders die in aanmerking willen komen voor aanvullende productieafspraken. 
  
Tijdens de gesprekken is uiteraard ook uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de hervorming van de 
langdurige zorg zich ontwikkeld, de schotten die tussen de verschillende wetten lijken te bestaan, de 
gevolgen van het feit dat er geen eigen bijdrage is in de wijkverpleging, VPT, het manifest van Hugo 
Borst, vastgoed en andere actuele onderwerpen. 
  
Op verzoek van de woordvoerders heeft de IVVU twee notities opgesteld met het oog op het 
voorbereiden van debatten in de Tweede Kamer. Eén met betrekking tot vastgoed en een over 
aandachts- en knelpunten in de zorg voor ouderen met name in de Wlz en Zvw/Wijkverpleging. Leden 
van de IVVU hebben hiervoor input aangeleverd. 
  
De insteek van de IVVU om open gesprekken te voeren over knelpunten en kansen in de ouderenzorg 
is goed ontvangen door de woordvoerders. 
 
 

BESTUURDERSBIJEENKOMST IVVU - VGU 
 
Bij de gezamenlijke bijeenkomst van bestuurders van VGU en IVVU op 22 november 2016 waren 20 
bestuurders aanwezig, evenwichtig verdeeld over de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. In de 
bijeenkomst was Martin Holling, projectleider Zorgvernieuwing langdurige zorg bij VWS, onze gast. 
Met hem is gesproken over het thema Persoonsvolgende bekostiging. Na een korte inleiding over de 
doelen van de hervorming van de langdurige zorg in het algemeen en die in de Wlz in het bijzonder is 
hij ingegaan op de vernieuwingsagenda van staatssecretaris Van Rijn, zoals weergegeven in de 
hoofdlijnenbrief “Waardig leven met Zorg”. 
 
Onderdeel van de vernieuwing zijn de experimenten Persoonsvolgende bekostiging, die worden 
uitgevoerd in de zorgkantoorregio’s Rotterdam (GZ) en Zuid-Limburg (V&V). In een zeer interactief 
gesprek zijn de doelstellingen en invalshoeken van persoonsvolgende bekostiging besproken. Doelen 
zijn een betere toeleiding naar de Wlz, betere ondersteuning bij de keuze voor de aanbieder en 
optimale invulling van het zorgarrangement bij de aanbieder. VWS ziet daarbij een nauwe relatie 
tussen persoonsvolgende bekostiging en het realiseren van cliëntgerichte zorg, die niet werd herkend 
door de aanwezige bestuurders. 
 
Alle aanwezige bestuurders waren zeer positief over de bijeenkomst en het delen van invalshoeken uit 
de verschillende sectoren. Door de andere achtergrond en insteek komt een thema toch breder aan 
de orde. Men heeft zich dan ook uitgesproken een dergelijke bijeenkomst nog eens te herhalen. 
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Kennisbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering 
 
De IVVU streeft er naar gedurende het jaar in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg en 
andere onderwerpen die van belang zijn voor zorgaanbieders. In 2016 zijn verschillende 
kennisbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren met name bedoeld voor bestuurders, 
managers en direct bij het onderwerp betrokken (beleids)medewerkers. 
 
 
KENNISBIJEENKOMSTEN 
 
Symposium Hygiëne en Infectiepreventie 
Op 14 januari 2016 hebben GGD regio Utrecht en IVVU een bijeenkomst georganiseerd over Hygiëne 
en Infectiepreventie. Aanleiding voor deze bijeenkomst was een onderzoek dat heeft plaatsgevonden 
onder de leden van de IVVU. GGD regio Utrecht is eind 2015 bij de leden van de IVVU op bezoek 
gegaan en heeft gesprekken gevoerd met de zorgmanager en medewerkers die betrokken zijn bij het 
infectiepreventiebeleid. De GGD wilde zo beter inzicht te krijgen in de wijze waarop zorginstellingen in 
de V&V infectiepreventiebeleid hebben vastgelegd en georganiseerd en de contacten en onderlinge 
bekendheid verbeteren. Tijdens het symposium zijn inleidingen gehouden door deskundigen van de 
GGD, Specialisten Ouderengeneeskunde en een manager zorg van leden van de IVVU. 
 
Kennisbijeenkomst De Kanteling 
Op 22 maart 2016 heeft een inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden voor bestuurders en managers 
P&O over De Kanteling van zeggenschap over Werktijden. Uitgangspunt van de Kanteling is dat de 
werktijden niet meer door de werkgever worden bepaald, maar binnen de eigen organisatie in 
samenspraak met de ondernemingsraad. De bijeenkomst is ingevuld door Ben van Hilst, die door de 
CAO-partijen als deskundige is aangetrokken voor het realiseren van de Kanteling. Het doel van de 
bijeenkomst was gezamenlijk te werken aan kennis en inzicht over de kanteling van zeggenschap 
over werktijden in de eigen organisatie op een manier die past op de behoeften van de medewerkers, 
cliënten en organisatie. 
 
Wkkgz 
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze 
wet, die geldt voor alle vormen van zorg, regelt de verhouding tussen cliënt en zorgaanbieder en 
waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige 
afhandeling van klachten en geschillen. Om de leden te informeren over wat de wet voor hen 
betekent, heeft de IVVU op 2 juni 2016 de kennisbijeenkomst Wkkgz georganiseerd, die is ingevuld 
door Michiel Kooijman en Karel van Dijk, beide jurist bij ActiZ. In de bijeenkomst stond het klachtrecht 
centraal en is besproken hoe de klachtenafhandeling informeel, laagdrempelig en effectief kan worden 
ingericht en wat daarbij de rol is van de klachtenfunctionaris. 
 
Verantwoorde Personeelssamenstelling 
Op 14 juni 2016 heeft de IVVU een kennisbijeenkomst georganiseerd over de leidraad verantwoorde 
personeelssamenstelling. Angela Welling, adviseur en onderzoeker bij Bureau HHM en nauw 
betrokken bij het opstellen van de leidraad, heeft een presentatie gehouden over hoe de leidraad kan 
worden gebruikt om de deskundigheid van het personeel en de zorgvraag van de cliënten op elkaar af 
te stemmen. De leidraad, die uitgaat van de kwaliteit van leven van de cliënt en de visie van de 
organisatie, is een handvat om intern goede keuzes te maken en dit ook extern goed uit te kunnen 
leggen. 
 
Inkoop Farmacie en Medicatieveiligheid 
Op 22 juni 2016 heeft de IVVU, in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM) en Intrakoop, de kennisbijeenkomst Medicatieveiligheid en contractering van farmaceutische 
zorg georganiseerd. Het medicatieproces is een complex en risicovol onderdeel van de zorg en heeft 
daarom niet alleen de bijzondere aandacht van zorgorganisaties, maar ook van de IGZ. 
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Een adviseur van IVM is in de bijeenkomst ingegaan op de valkuilen, oplossingen, 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid ten aanzien van het medicatieproces en de 
medicatieveiligheid. In het tweede deel van de bijeenkomst is ingegaan op de inkoop van  
farmaceutische producten en diensten en het feit dat de apotheker niet alleen de leverancier is, maar 
ook medebehandelaar en toezichthouder op farmaceutische processen. Een adviseur van Intrakoop 
heeft inzicht gegeven in een integrale aanpak van de selectie van een apotheek en het borgen van de 
kwaliteit van de farmaceutische zorg. 
 
Bijeenkomst Zorginkoop Wlz 2017 
Op 6 juli 2016 hebben de vereniging HEAD regio centraal en de IVVU een bijeenkomst over de 
Zorginkoopprocedure Wlz 2017 georganiseerd, die is geleid door Kees Weevers, algemeen secretaris 
van de IVVU. Tijdens deze bijeenkomst voor bestuurders, controllers/HEADs en beleidsmedewerkers 
is onder meer gesproken over de kansen en knelpunten in de inkoopprocedure. Door het later 
verschijnen van de inkoopprocedure was deze op dat moment nog niet definitief, omdat de 
vragenprocedure nog niet was afgerond.  
 
Kennisbijeenkomst (on)nodige registraties in de zorg 
De bijeenkomst over (on)nodige registraties in de zorg op 4 oktober 2016 is georganiseerd, omdat één 
op de vijf medewerkers aangeeft meer dan 30% van de tijd aan registratie te besteden. Ondanks alle 
aandacht voor het schrappen van administratieve lasten, door te snoeien in zorgregels en onnodige 
registraties af te schaffen, blijkt het terugdringen ervan niet zo simpel. In de bijeenkomst die is 
ingevuld door Else Stapersma en Sabina Mak, beide senior adviseur Kwaliteit, Doelmatigheid en 
Veiligheid bij Vilans, is eerst ingegaan op Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de 
langdurige intramurale ouderenzorg. Daarna is een workshop Opruimen van onnodige registraties 
gehouden, waarin de deelnemers (in teams) aan de slag zijn gegaan met de Toolkit “Minder papier, 
meer tijd voor de Zorg”. 
 
Kennisbijeenkomst Vrijheid en Veiligheid bij Dementie 
Op 27 oktober 2016 heeft de kennisbijeenkomst Vrijheid en Veiligheid bij Dementie plaatsgevonden. 
Gebleken is dat het terugdringen van maatregelen nog altijd aandacht behoeft, bijvoorbeeld omdat 
nog onvoldoende goed is nagedacht over het beleid om vrijheidsbeperking te voorkomen of 
medewerkers onvoldoende handvatten hebben om een goede afweging te maken, waardoor vrijheid 
en veiligheid bij dementie onder druk kan komen te staan, veelal omdat onbewust maatregelen 
worden genomen, die niet als vrijheidsbeperkend worden herkend. De bijeenkomst is ingevuld door 
Ine van Heesch, trainer, adviseur & domoticoach, die dialoogbijeenkomsten over vrijheid en veiligheid 
bij dementie begeleidt en zorgorganisaties adviseert bij veranderingsprocessen waarbij gebouw, 
inrichting en organisatie worden aangepast aan cliënten met dementie en de werkwijze en het gedrag 
van medewerkers daarop wordt afgestemd. Ook waren twee inspecteurs van de IGZ aanwezig die 
hebben toegelicht hoe zij toezicht houden op vrijheid en veiligheid. 
 
 
 
  



Pagina 12    
IVVU-01701047   Bijlage 3 – Jaarverslag IVVU 2016 

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. 
 
Alle informatie die door de IVVU wordt verzonden naar de leden is te vinden op de informatiesite 
www.ivvu.nl/informatie, waarvoor alle bestuurders en managers inlogcodes hebben ontvangen. Op 
deze specifieke informatiesite wordt ook alle informatie uit bijeenkomsten geplaatst, zoals presentaties 
van inleiders. De informatie is gerubriceerd naar project, bijeenkomst of onderwerp. 
 
In 2016 heeft de IVVU, naast directe mails aan bestuurders, ongeveer 30 infomails verzonden. In een 
infomail wordt vaak ingegaan op één specifiek onderwerp, zoals duurzaamheid, crisisbeheersing of 
een activiteit van de IVVU. Veel infomails betreffen de zorginkoopprocedures of beleid dat door 
Zilveren Kruis in de loop van het jaar bekend wordt gemaakt. De infomails worden gestuurd naar de 
bestuurder en de meest relevante manager(s), bijvoorbeeld de controller/manager financiën, de 
manager facilitair en/of de manager zorg. 
 
Inhoudelijke nota’s zijn geschreven over de Inkoopprocedure Wlz 2017 en Inkoop 2017 
Wijkverpleging. Daarnaast zijn notities opgesteld voor bijvoorbeeld woordvoerders uit de Tweede 
Kamer, die ook met de leden zijn gedeeld. 
 
Gedurende het jaar is met bijna alle leden wel individueel contact via de telefoon of door vragen 
via e-mail. Het gaat hier met name om vragen door managers en beleidsmedewerkers over 
onderwerpen ten aanzien van het beleid van het zorgkantoor en (interpretatie van) beleidsregels en 
andere wet- en regelgeving. Ook wordt regelmatig advies gevraagd over meer juridische 
aangelegenheden rond zorgverlening. Indien nodig zoekt de IVVU hierover contact met bijvoorbeeld 
Zilveren Kruis Zorgkantoren of ActiZ. 
 
 

Website www.ouderenzorgutrecht.nl 
 
De website ouderenzorgutrecht.nl is de publiekswebsite van de IVVU. Op de website wordt enerzijds 
informatie gegeven over zorg voor ouderen en werken in de ouderenzorg en kan anderzijds worden 
gezocht naar de locaties van de leden van de IVVU en de zorg en dienstverlening die daar wordt 
geboden. Door de hervorming van de langdurige zorg en de verschuiving van zorg naar de Wmo en 
Zvw/Wijkverpleging, moet de website van de IVVU worden aangepast. Met de vernieuwing van de 
website is eind 2015 gestart. De nieuwe website wordt naar verwachting in het eerste half jaar van 
2017 gelanceerd. 
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Advisering leden 
 
Leden van de IVVU kunnen gebruik maken van de mogelijkheid de algemeen secretaris in te zetten 
als adviseur/sparringpartner om met hem intern te spreken over beleidsinhoudelijke onderwerpen. Het 
is aan de algemeen secretaris om (op basis van inhoud en tijdsbesteding) te beoordelen of een 
adviesgesprek kan worden gehonoreerd. 
Daarnaast heeft de IVVU, met het oog op aanvullende dienstverlening voor de leden arrangementen 
afgesproken met gespecialiseerde dienstverleners. 
 
Advies en Klankbord 
Bestuurders van leden van de IVVU kunnen de algemeen secretaris vragen met hen in gesprek te 
gaan over specifieke vragen over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de 
gevolgen voor de eigen organisatie of problemen bij de uitvoering in relatie tot de productieafspraken. 
Deze gesprekken kunnen indien gewenst plaatsvinden samen met managers/het managementteam of 
de raad van toezicht. 
 
Drie leden hebben de algemeen secretaris van de IVVU benaderd met het verzoek om een gesprek 
over of advies met betrekking tot een specifieke individuele aangelegenheid of strategisch beleid. Dit 
is minder dan in voorgaande jaren. De algemeen secretaris heeft in alle gevallen gesprekken gevoerd 
met alleen de bestuurder. 
 
IVVU arrangementen 
Voor heel specialistische, specifieke of individuele juridische vragen heeft de IVVU voor haar leden 
sinds 2003 een arrangement met Bouwman Van Dommelen advocaten. Tegen een gereduceerd 
tarief kunnen zij het advocatenkantoor inschakelen voor zaken die juridische ondersteuning vragen, 
zoals geschillen met de gemeente of het zorgkantoor, mededingingsaangelegenheden, bouwtrajecten 
en arbeidsconflicten. Het arrangement met Bouwman Van Dommelen advocaten is in 2016 
geëvalueerd op basis waarvan is besloten het arrangement voor de leden voort te zetten. 
 
In 2013 is een soortgelijk arrangement overeengekomen met Verder Fiscaal Specialisten met 
betrekking tot fiscale vraagstukken. Leden kunnen ook hier tegen een gereduceerd tarief fiscaal 
specialisten inschakelen voor bijvoorbeeld fiscale advisering bij (ver)nieuwbouwplannen of de 
ontwikkeling van aanvullende dienstverlening, fiscale (quick-)scans op de kansen en risico’s in de 
bedrijfsvoering en –processen, bijvoorbeeld op terrein van loonheffingen, btw, verhuurderheffing, 
overdrachts-, schenk- en vennootschapsbelasting en fiscale begeleiding van bestuurlijke en juridische 
fusietrajecten. Ook het arrangement met Verder Fiscaal Specialisten is in 2016 opnieuw beoordeeld 
en verlengd. 
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Bestuursverantwoording 
 
De beschrijving van de activiteiten van de IVVU in dit jaarverslag, geeft een beeld van de wijze 
waarop het bestuur inhoud heeft gegeven aan haar taak. 
 
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 van het bestuur en staat centraal in de vergaderingen 
van het bestuur, waarin de voortgang van de activiteiten wordt besproken. Deze vergaderingen 
(iedere zes weken met uitzondering van de zomer) worden voorbereid en bijgewoond door de 
algemeen secretaris van de IVVU. 
 
De activiteiten van de IVVU zijn ingedeeld op basis van de volgende kerntaken. 
 Beleidsbeïnvloeding en -ondersteuning met het oog op de belangen van de leden, waarin de 

contacten met Zilveren Kruis Zorgkantoren/Zorgkantoor Utrecht en andere stakeholders centraal 
staan. 

 Het realiseren van goede informatiediensten, waarmee tijdig relevante informatie aan de leden 
wordt verstrekt en vragen van leden worden beantwoord over (sub)regionale en landelijke 
ontwikkelingen en de consequenties voor de eigen organisatie. 

 Het organiseren van vernieuwende projecten en kennisbijeenkomsten met het oog op 
adequate ondersteuning van de leden bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe 
eisen en relevante ontwikkelingen. 

 Een goede inzet van de verenigingsmiddelen, waarbij gestreefd wordt naar de situatie dat, 
ondanks de onderlinge verschillen, alle leden meerwaarde ervaren en in meer of mindere mate 
participeren in activiteiten. 

 
De beschreven kerntaken bepalen het lange termijnbeleid van de IVVU, waaraan activiteiten worden 
gekoppeld met een looptijd die varieert van eenmalig tot een jaar. Dat alle bestuursleden bestuurder 
zijn bij een lid van de IVVU maakt dat zij de relevantie van activiteiten voor het collectief van de leden 
goed kunnen beoordelen. 
 
Jaarlijks evalueert het bestuur het eigen functioneren door onder meer te kijken naar de betrokkenheid 
van de bestuursleden, de samenstelling van het bestuur, het onderlinge samenspel en het samenspel 
met de algemeen secretaris. In het bestuur van de IVVU opereren de bestuursleden collegiaal, vanuit 
een onafhankelijke positie (alle bestuursleden zijn, zonder last en ruggespraak, gekozen door de 
algemene ledenvergadering). 
 
Het bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering, die bestaat 
uit de bestuurders van de leden van de IVVU. In de ledenvergadering in het eerste half jaar wordt 
gesproken over het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar. In de ledenvergadering in 
het najaar komen het beleids- en activiteitenplan en de begroting voor het komende jaar aan de orde 
en worden bestuursverkiezingen gehouden (elk jaar zijn een of twee bestuursleden volgens een 
rooster aftredend). In elke ledenvergadering worden bovendien de actuele ontwikkelingen besproken 
evenals de komende activiteiten en de voortgang van de lopende projecten.  
 
De ledenvergaderingen, die hebben plaatsgevonden op 25 mei en 22 november 2016, zijn kort 
toegelicht in het hoofdstuk Kwartaalontmoetingen en Ledenvergaderingen. 
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Investeringsbudgetten inventaris 
Een bijzondere activiteit van de IVVU betreft het feit dat zij al enige jaren 23 zorgorganisaties 
vertegenwoordigt in een juridisch proces tegen het CVZ (inmiddels opgegaan in Zorginstituut 
Nederland). Het geschil betreft investeringsbudgetten inventaris en is ontstaan in 1999. In 2012 heeft 
de IVVU in deze zaak gelijk gekregen van het gerechtshof in Amsterdam. De zaak is voor het CVZ 
echter zo essentieel dat zij tegen de uitspraak van het Hof in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad. De 
Hoge Raad heeft in 2014 de zaak terugverwezen naar het Hof Den Haag. Deze uitspraak van de 
Hoge Raad heeft het bestuur doen besluiten om, los van een eventueel vervolg van het proces voor 
het Hof Den Haag, over te gaan tot een afwikkeling met de betrokken zorgorganisaties. De IVVU wilde 
de betrokken zorgorganisaties hiermee de ruimte geven voor een eigen overweging om het proces 
wel of niet voort te zetten en tegelijkertijd de gemaakte kosten afrekenen. 
 
In 2016 hebben 16 van de 23 zorgorganisaties, op basis van een haalbaarheidsonderzoek, besloten 
de zaak ten het CVZ/ZiNL voort te zetten. Deze 16 organisaties zijn allen lid van de IVVU. De 
afspraak is dat de IVVU de ondersteuning in deze zaak voortzet door inzet van de algemeen 
secretaris, maar dat alle kosten voor rekening van de betrokken leden komen. De organisaties hebben 
hiervoor een volmacht afgegeven aan de IVVU. Eind 2016 heeft het CVZ/ZiNL opnieuw laten weten 
de zaak niet te willen schikken. In 2017 zal de zaak derhalve worden voorgelegd aan Hof Den Haag. 
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Financieel overzicht 2016 
 
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 
2016, die separaat aan de leden is toegestuurd. 
 
 
EXPLOITATIE 2016 Inkomsten Uitgaven 
Contributie 153.001 
Rente-inkomsten 351*  
Onttrekking Algemene reserve 17.192*  
Personeelskosten  135.578 
Huisvestingskosten  15.032 
Bureaukosten  8.647 
Algemene kosten  11.287 
Totaal 170.544 170.544 
 
 
PROJECTEN 2016 
Bestemmingsreserve projecten (begroot) 60.000 
Kwartaalontmoetingen incl. Bijeenkomst VGU  2.434 
Jubileumbijeenkomst 15 jaar IVVU  8.468 
Bijeenkomst Registraties in de Zorg  3.016 
Bijeenkomst Vrijheid en Veiligheid  813 
Bijeenkomst Verantwoorde Personeelssamenstelling  3.225 
Bijeenkomst Medicatieveiligheid en Inkoop Farmacie  549 
Bijeenkomst Wkkgz  537 
Duurzaamheid en Energiebesparing  3.025 
Project ZORA  1.117 
Vernieuwing website ouderenzorgutrecht.nl  4.171 
Overige bijeenkomsten/activiteiten  940 
Totale projectkosten  28.295 
Niet besteed ten opzichte van de projectbegroting  31.705 
 
 
 
* Voor inkomsten uit rente en onttrekking algemene reserve was gezamenlijk € 22.250 begroot. 
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Leden IVVU 
 
In 2016 waren de volgende zorgaanbieders lid van de IVVU: 
 
Agnietenhove Amersfoort 
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 
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 
Bartholomeus Gasthuis Utrecht 
Leger des Heils Midden Nederland Utrecht 
Vecht en IJssel Utrecht 
Zorggroep Charim Veenendaal 
QuaRijn Wijk bij Duurstede 
Warande Zeist 
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Bestuur en bureau 
 
Het bestuur van de IVVU bestond op 31 december 2016 uit de volgende personen: 
Irene Vriens  voorzitter 
Trudy Prins  vicevoorzitter 
Bart Magielse  secretaris/penningmeester 
Wim Oving 
Mirjam Hagen 
 
Het bureau van de IVVU bestond op 31 december 2016 uit: 
Marga Overeem secretaresse 
Kees Weevers  algemeen secretaris 
 
IVVU 
Dukatenburg 84 (3437 AE) 
Postbus 64 
3430 AB   Nieuwegein 
 
t 030 – 6055544 
f 030 – 6044545 
e info@ivvu.nl 
w www.ivvu.nl 
 
 

 
 
  
 


