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Voorwoord
In de voorspelling voor 2018 hebben we aangegeven dat er veel aandacht uit zou gaan 
naar het thema kwaliteit en in dit jaarverslag zult u lezen dat dat ook het geval is geweest. 
Het thema kwaliteit werd in 2018 gedomineerd vanuit de invalshoek verbetering van de 
kwaliteit van verpleeghuizen, waarbinnen tijd en aandacht voor bewoners centraal staat, 
geleverd door voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners. Kwaliteit gaat  
vanuit een brede benadering onder meer over zorgbrede afstemming, arbeidsmarkt, 
 crisisbeheersing, samenwerking, innovatie en goed bestuur. Al deze elementen vindt u 
terug in overleggen, bijeenkomsten, projecten en activiteiten van de IVVU in 2018.

Twee resultaten mogen in dit voorwoord niet ontbreken. Dat betreft de geheel nieuwe 
website van de IVVU die in juni online is gegaan en het Innovatienetwerk Ouderenzorg 
Utrecht dat in oktober van start is gegaan. In beide gevallen gaat het om projecten,  
die de betrokkenheid van leden bij de IVVU zichtbaar maakt. In het geval van de website 
ouderenzorgutrecht.nl zijn alle (locaties van de) leden en de zorg en ondersteuning die zij 
leveren zichtbaar voor iedereen die zorg nodig heeft of zoekt voor een ander. Binnen het 
Innovatienetwerk maken de leden hun innovaties en de resultaten daarvan zichtbaar  
en worden kennis en ervaringen gedeeld, zodat innovaties succesvol kunnen worden 
 geïmplementeerd.

In 2018 heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden vanwege het vertrek van  
Bart Magielse bij Pro Senectute met ingang van 2018. Bart Magielse heeft bijna 4 jaar in  
het bestuur van de IVVU gezeten en het bestuur wil hem op deze plaats bedanken voor 
zijn  betrokkenheid en inzet voor de IVVU. Joyce Jacobs, bestuurder van De Wulverhorst,  
is in zijn plaats door de algemene ledenvergadering benoemd in het bestuur.

Wij hopen dat u het jaarverslag met plezier zult doornemen en zijn benieuwd naar  
uw reactie.

Mirjam Hagen
Voorzitter IVVU
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Zilveren Kruis
De belangrijkste partij waar de (leden van de) 
IVVU mee te maken heeft is Zilveren Kruis. 
 Zilveren Kruis Zorgkantoor of regionaal bezien 
Zorgkantoor Utrecht is verantwoordelijk voor  
de inkoop van langdurige zorg in het kader van de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is Zilve ren 
Kruis, als grootste verzekeraar in de regio Utrecht, 
de belangrijkste partij die op basis van de Zorgver-
zekeringswet (Zvw) wijkverpleging, geriatrische 
revalidatiezorg en eerstelijns verblijf inkoopt.

Het hele jaar door is er op allerlei manieren 
contact over thema’s die veelal in relatie staan 
tot zorginkoopprocedures, het Kwaliteitskader 
Verpleeghuizen en ontwikkelingen rond de zorg 
aan ouderen in de regio. De IVVU heeft regelma-
tig (formeel en informeel) bestuurlijk en ambte-
lijk overleg met Zilveren Kruis over onderwerpen 
waar vragen over zijn, die onduidelijkheid op-
roepen of knelpunten veroorzaken bij de leden. 
Enerzijds speelt de IVVU hierin een signalerende 
rol, maar anderzijds streven we er ook steeds 
naar bij te dragen aan een oplossing. Voorbeelden 
van contact tussen Zilveren Kruis/Zorgkantoor 
Utrecht en (leden van de) IVVU worden elders in 
dit jaarverslag ook zichtbaar.

Belangrijk jaarlijks terugkerend thema zijn de 
zorginkoopprocedures, met name in de Wlz, maar 
ook in de Zvw. De IVVU analyseert deze procedu-
res, stelt daar vragen over en informeert de leden 
via nota’s over de hoofdlijnen en reacties. In 

2018 is er veel aandacht geweest voor de kwali-
teitsbudgetten die beschikbaar kwamen voor de 
verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen en 
het ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht 
voor knelpunten met betrekking tot kwaliteit  
die de individuele zorgaanbieders overstijgen. 
Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk, 
waren onderwerpen zoals regio-analyses, de 
invoering van iWlz 2.0, ELV-coördinatiepunten,  
verblijfsduur en materiële controle inzake 
samen loop van Zvw en Wlz declaraties.

GGD regio Utrecht – GHOR –  
Veiligheidsregio Utrecht
Genoemde partijen staan ieder op zichzelf,  
maar staan 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.

Het gesprek over crisisbeheersing en zorgconti-
nuïteit en de aandacht voor het voorbereiden op 
calamiteiten in de V&V-sector is in 2018 voortge-
zet. In toenemende mate gaat het gesprek over de 
risico’s rond kwetsbare ouderen in de thuissitu-
atie, de afnemende zelfredzaamheid gedurende 
het steeds langer thuis blijven wonen en de taken 
en bevoegdheden van gemeenten respectievelijk 
de zorgorganisaties. Dit punt staat nadrukkelijk 
ook de komende periode op de agenda. 

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.

Samenwerking en Overleg
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Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
In het ROAZ maken de aanbieders van acute zorg 
in regionaal verband afspraken over organisatie, 
samenwerking en verbetering van acute zorg. 
Vanuit de griepepidemie begin 2018 is het contact 
tussen ROAZ en IVVU sterk gegroeid. Inmiddels 
neemt de IVVU structureel deel aan het bestuur-
lijk en ambtelijk overleg van het ROAZ.

Begin 2018 stond de crisisbeheersing vanwege de 
zware griepepidemie centraal. Hierover heeft een 
aantal keer spoedoverleg plaatsgevonden tussen 
ROAZ/ziekenhuizen, (leden van de) IVVU en 
Zilveren Kruis als verzekeraar. In de crisissituatie 

ging het specifiek over de beschikbaarheid en toe-
gankelijkheid van de acute zorg die in gevaar was. 
Na afloop van de griepepidemie is het overleg over 
het kunnen waarborgen van de acute zorg voortge-
zet en is de aandacht verschoven naar de coördi-
natie van instroom, doorstroom en uitstroom met 
het oog op de juiste zorg op de juiste plek, waarbij 
samenhang wordt gezocht met de ELV-coördina-
tiepunten. Eind 2018 is onder andere een taskforce 
Griep ingesteld, die door de milde griepepidemie 
geen extra maatregelen heeft hoeven nemen. De 
verdere uitwerking van coördinatie en afstemming 
inzake acute en tijdelijke zorg zal in 2019 op de 
agenda staan.

Andere thema’s waarover overleg wordt gevoerd 
zijn crisisbeheersing en OTO (Opleiden-Trainen- 
Oefenen), de aanpak van antibiotica resistentie (ABR) 
via het Regionaal Zorgnetwerk en infectieziekten.

ActiZ
De IVVU onderhoudt een goede relatie met ActiZ, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Er is met grote 
regelmaat overleg, uitwisseling van informatie 
tussen medewerkers en samenwerking rond the-
ma’s als zorginkoop Wlz en Zvw, kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg, wetgeving en juridische aan-
dachtspunten. Indien gewenst komt ActiZ graag 
naar bijeenkomsten van de IVVU om ontwikke-
lingen toe te lichten. Omgekeerd zet de algemeen 
secretaris van de IVVU zich indien gewenst in voor 
activiteiten van ActiZ.

Overig
Door het jaar heen is er ook overleg over de ontwik-
kelingen in de ouderenzorg en de gevolgen voor de 
zorg met verschillende partijen, zoals Zorginstituut 
Nederland, Economic Board Utrecht, Hogeschool 
Utrecht, Provincie Utrecht en adviesbureaus, waar-
bij 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, de 
specifieke aanpak in de regio’s en verenigings-
activiteiten met de collega-verenigingen Conforte 
(Rotterdam), Zorgscala (Den Haag) en/of Sigra 
(Amsterdam).

Utrechtzorg
Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie 
in de regio Utrecht, aangesloten bij Regio-
Plus, waar ook de leden van de IVVU bij 
aangesloten zijn. Ontwikkelingen in het 
kader van de arbeidsmarkt en het oplei-
dingsbeleid zijn aandachtspunten in het 
overleg tussen Utrechtzorg en IVVU. De 
meeste activiteiten van Utrechtzorg zijn 
zorgsector breed, maar in een aantal rege-
lingen, die in 2018 tot uitvoering kwamen, 
staan de verpleeghuizen centraal.

Afgelopen jaar heeft in dat kader veel 
overleg plaatsgevonden over de afstem-
ming van doelstellingen en activiteiten 
in het kader van regelingen waar ver-
pleeghuizen mee te maken hebben, zoals 
SectorplanPlus, Waardigheid & Trots, 
Kwaliteitsbudgetten verpleeghuizen en 
Ontwikkel budget zorgkantoren. Door de 
soms specifieke rol en positie, die in de 
regelingen aan het zorgkantoor werd toe-
gekend, heeft veel overleg plaatsgevonden 
tussen Utrechtzorg, Zorgkantoor Utrecht 
en IVVU. De inzet is steeds geweest dat 
regionaal goede samenwerkings afspraken 
tot stand kwamen en dat projecten en 
activiteiten goed werden afgestemd, zodat 
er zo min mogelijk overlap ontstaat.
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(Toezicht op) goed bestuur in de zorg
In de kwartaalontmoeting op 6 maart 2018 is  
over het thema “(Toezicht op) goed bestuur in 
de zorg” gesproken met Rian Vos, coördinerend 
specialistisch inspecteur bij de IGJ, en Judith de 
Boer, directiesecretaris Toezicht & Handhaving 
bij de NZa.

Centraal stond het belang van goed bestuur en 
de verantwoordelijkheid van bestuurders voor de 
kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegan-
kelijkheid van de zorg. IGJ en NZa zijn de twee 
grootste toezichthouders in de zorg en hebben 
gezamenlijk een toezichtkader opgesteld, omdat 
ze allebei de ervaring hebben dat een goed finan-
cieel beleid en goede zorg vaak samen gaan. Het 
is daarom niet alleen effectief maar ook logisch 
dat zij elkaar informeren als er signalen zijn dat 
de publieke belangen in gevaar komen. In de 
bijeenkomst is gediscussieerd over de dilemma’s 
van zorgbestuurders (lastige keuzes, tegenstrij-
dige regels) en de handhaving vanuit toezicht, 
waarbinnen ook aandacht is voor het stimuleren 
van zorgaanbieders om hun zorg te verbeteren en 
risico’s te verminderen. 

Zilveren Kruis Zorgkantoor - Zilveren 
Kruis Zorgverzekeraar en Utrechtzorg
De kwartaalontmoeting op 5 juni 2018 vond 
plaats vlak na het verschijnen van de aanvullen-
de inkoopprocedure Wlz voor 2019, waarin het 
kwaliteitsbudget als nieuw element centraal 
stond. In de presentatie zijn de vertegenwoor-
digers van het zorgkantoor ingegaan op de 
implementatie van het kwaliteitskader, de 
 kwaliteitsplannen 2018, de dialoog met de aan-
bieders en de trends uit de regio-analyses. In  
het gesprek ging het met name om het kader 
voor de inzet van het kwaliteitsbudget in 2019. 
Er was veel discussie over de verdeling 85% voor 
personeel en 15% voor overige investeringen, 
welk personeel onder de 85% valt en de peil-
datum voor de groei van het personeelsbudget 
(toen nog 31 december 2018).

Na deze discussie volgde een presentatie van 
Utrechtzorg over SectorplanPlus. De mogelijk-
heden van SectorplanPlus zijn besproken in 
relatie tot het kwaliteitsbudget dat in 2019 kan 
worden aangevraagd en de gewenste inzet van 
het Ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht.

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).

Kwartaalontmoetingen
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Tenslotte is heel kort aandacht besteed aan de 
inkoopprocedures wijkverpleging en ELV en de 
stand van zaken rond de ELV coördinatiepunten.

ActiZ
Tijdens de kwartaalontmoeting op 20 november 
2018 zijn de leden van de IVVU in gesprek gegaan 
met Henk Kamp, voorzitter ActiZ, en Frank 
 Hagelstein, manager Wonen en Zorg bij ActiZ.  
De directeur van ActiZ, Wouter van Soest, was 
verhinderd door extra overleg over wijkverple-
ging in Den Haag. 

Na een terugblik van Henk Kamp op zijn eerste 
jaar als voorzitter van ActiZ en de eerste erva-
ringen met de nieuwe verenigingsstructuur is 
uitgebreid gesproken over actuele inhoudelijke 
onderwerpen en de vele plannen van minister  
De Jonge. Er is veel informatie gedeeld en de 
leden hebben van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt knelpunten mee te geven, waar ActiZ 
in landelijk overleg aandacht aan zou moeten 
besteden.

OMDENKEN
Een heel andere insteek dan gebruikelijk 
had de kwartaalontmoeting op 11 septem-
ber 2018. Deze is ingevuld met een Work-
shop Omdenken. De invalshoek was dat er 
in het kader van verbetering van kwaliteit 
in verpleeghuizen veel geld beschikbaar 
komt en dat vaak leidt tot de reactie “Ja, 
maar …..” er zijn geen medewerkers be-
schikbaar of een ander bezwaar. 

Ja maar …. vraagt om Omdenken, een 
denktechniek die bestaat uit twee stappen. 
De eerste stap is van een probleem een feit 
maken en de tweede stap is kijken naar 
nieuwe mogelijkheden. Met Omdenken 
transformeer je problemen in mogelijkhe-
den. Twee trainers van Omdenken hebben 
bijna 40 deelnemers, bestuurders en hun 
managers, meegenomen in de kracht van 
omdenken en dat ter plekke met verschil-
lende werkvormen geoefend.
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Website ouderenzorgutrecht.nl
Het aantal ouderen neemt toe en zal in de 
perio de tot 2040 verdubbelen. Een deel van deze 
 ouderen zal voor hun zware zorg aangewezen 
zijn op een verpleeghuis. Het grootste deel van 
deze ouderen blijft echter zelfstandig wonen. 
Dat kan in hun huidige huis zijn of in een andere 
veilige woonomgeving. In verschillende mate 
hebben zij behoefte aan ondersteuning en zorg. 

De website ouderenzorgutrecht.nl is de publieks-
website van de IVVU en wil ouderen en/of hun 
familie helpen de juiste zorg of ondersteuning te 
vinden. Op de website wordt, ingedeeld op basis 
van een zestal hoofdgroepen, een groot aantal 
producten beschreven. Het laat zien dat de oude-
renzorg de afgelopen jaren sterk veranderd is  
en ouderen alle vrijheid hebben om hun eigen 

keuzes te maken. Zorgorganisaties bieden zorg 
thuis en zorg in verpleeghuizen, waarbij het in 
toenemende mate mogelijk is tijdelijk van zorg 
gebruik te maken. Daarnaast zijn er meer moge-
lijkheden om appartementen te huren bij zorg-
organisaties en betaalde diensten af te  nemen. 
Ook laten de zorgorganisaties op de website zien 
hoe ze de zorg samen met mantelzorgers en vrij-
willigers vorm geven.

Zorglocaties, die het gewenste product bieden, 
kunnen makkelijk gevonden worden. Als een 
zorglocatie is gevonden, dan geeft een specifieke 
pagina aanvullende informatie over de locatie en 
de stichting waar de locatie toe behoort. 

De nieuwe website ouderenzorgutrecht.nl is 
 online gegaan op 5 juni 2018 en bevat informatie 
over 28 zorgorganisaties en bijna 200 locaties voor 
zorg en ondersteuning, wonen en diensten.

Project Zorgvernieuwing door inzet van 
robot ZORA
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 een 
vijfjarig project.

Begin 2018 was het project halverwege en is een 
rapportage gemaakt door de Hogeschool Utrecht 
op basis van monitoring, waaruit onder meer het 
volgende naar voren kwam:
•  ZORA zit in de fase van operationeel naar 

 toepassing.
•  Medewerkers hebben vaak nog een moreel 

bezwaar tegen de inzet van robots in de zorg 
(scholieren ook).

•  In het onderwijs, maar ook in de praktijk, moet 
meer ingezet worden op het ontwikkelen dan 
wel inzetten van competenties ten aanzien van 
eHealth.

•  Voor een bredere inzet van ZORA is het belang-
rijk dat een methodische aanpak wordt ontwik-
keld voor de implementatie.

Innovaties en de ontwikkelingen rond robotica 
in troduceren is belangrijk en daarbij gaat de 

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 beeld-

vorming over de sector en zichtbaarheid van 

leden van de IVVU.

Projecten
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 investering (in eerste instantie) boven de op-
brengst. ZORA is leuk en zinnig. De ontwikkeling 
blijft echter achter bij de verwachtingen. Om de 
implementatie te bevorderen is er vanuit de IVVU 
in 2018 meer aandacht besteed aan training van 
de medewerkers (de operationele gebruikers) en 
het uitwisselen van kennis. De deelnemers hebben 
gekeken naar de randvoorwaarden, zodat de me-
dewerkers de gelegenheid krijgen om de kennis en 
vaardigheden in de praktijk in te zetten.

In 2018 zijn een basistraining en drie trainingen 
voor gevorderden gegeven door een trainer van 
QBMT. In totaal hebben 40 medewerkers een trai-
ning bezocht. Daarnaast zijn er twee bijeenkom-
sten geweest voor projectleiders om de voortgang 
en toekomstige inzet van ZORA te bespreken.

Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht
In oktober 2018 is het Innovatienetwerk Oude-
renzorg Utrecht gestart, dat wordt gefinancierd 
uit het Ontwikkelbudget van Zorgkantoor 
Utrecht. De IVVU is coördinator van het project, 
waaraan 28 zorgorganisaties deelnemen, waar-
onder 25 leden van de IVVU. Voor de uitvoering 
van het project heeft de IVVU Buro Wisselstroom 
de opdracht gegeven.

Het ontwikkelbudget staat in het teken van de ver-
betering van kwaliteit in verpleeghuizen en is be-
schikbaar voor de implementatie van op lossingen 
voor problematiek waar meer zorgorganisaties in 
de regio mee te maken hebben. Hiervan is sprake 
bij het implementeren van innovaties in de zorg.

Veel organisaties zijn bezig met innovatie(s). Over 
het algemeen gebeurt dat voorzichtig en op klei-
ne schaal. Bestuurders en managers zien dat de 
inzet van (technologische) innovaties onomkeer-
baar is en hebben (in meer of mindere mate) hoge 
en positieve verwachtingen van bepaalde produc-
ten of processen. Voor bewoners en medewerkers 
zijn die verwachtingen vaak nog niet vanzelfspre-
kend en worden innovatieve producten/proces-
sen vaak gekoppeld aan onpersoonlijke zorg en 
kostenbesparing in plaats van een bijdrage aan 
de kwaliteit van leven en zorg van de bewoner en 
ondersteunend voor de medewerker.

Op basis hiervan zijn voor het Innovatienetwerk 
de volgende knelpunten geformuleerd:
•  Er is onvoldoende bekend welke innovaties er 

zijn en op welk gebied.
•  Er wordt niet of nauwelijks uitgewisseld welke 

inhoudelijke ervaringen men heeft met een 
bepaalde innovatie.

•  Er wordt niet of nauwelijks uitgewisseld welke 
specifieke aandachtspunten doorslaggevend 
zijn voor een goede implementatie van de inno-
vatie, waarbij de betrokkenheid van cliënten en 
medewerkers van groot belang is.

Het innovatienetwerk staat dus in het teken 
van delen van kennis en ervaringen en is in 2018 
gestart met een inventarisatie onder de deel-
nemers naar de innovaties waar organisaties al 
ervaringen mee hebben, tot welke successen en 
knelpunten dat heeft geleid en welke innovaties 
de organisaties de komende periode in zouden 
willen voeren. De rapportage hiervan komt begin 
2019 beschikbaar.

In het kader van het Innovatienetwerk worden 
in 2019 bijeenkomsten georganiseerd voor pro-
jectleiders en bestuurders van de deelnemende 
organisaties, worden masterclasses gegeven over 
de aanpak van gericht innoveren en duurzaam 
implementeren en wordt onderzocht of een uit-
leenservice kan worden gerealiseerd.

  
Website ouderenzorgutrecht.nl  

28 leden
Zorgvernieuwing door inzet van robot ZORA  

13 leden
 Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht 

23 leden

Deelnemers projecten
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KENNISKRINGEN

Het doel van een kenniskring is dat deelnemers 
met elkaar in gesprek gaan over (de invoering 
van) een specifiek onderwerp en de vraagstuk-
ken die zich daarbij voordoen. Ze kunnen elkaar 
informeren over mogelijke oplossingen, kennis 
en ervaringen delen en eventueel samen op zoek 
gaan naar de best passende aanpak of gewenste 
activiteiten. Hoe vaak een kenniskring bij elkaar 
komt en welke inhoud wordt besproken is mede 
afhankelijk van de behoefte van de deelnemers.

Kenniskring Kwaliteitskader  
Verpleeghuiszorg
Deze kenniskring is opgericht direct na de publi-
catie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
op 13 januari 2017. In 2018 heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden op 26 april 2018. In deze bijeen-
komst is met een beleidsadviseur van ActiZ 
gesproken over de actuele ontwikkelingen en de 
voortgang van verschillende partijen ten aanzien 
van ontwikkelopdrachten. 

Daarnaast heeft een beleidsmedewerker kwaliteit 
van Zilveren Kruis Zorgkantoor een presentatie 
gehouden over de rol van het zorgkantoor ten 
aanzien van de kwaliteit in verpleeghuizen en het 
kwaliteitskader. Een tweede bijeenkomst is uitge-
steld, omdat eind 2018 veel tijd en aandacht nodig 
was voor het nieuwe kwaliteitsplan voor 2019. In 
dit kader is wel de nodige informatie verstrekt.

Kenniskring Zorgverkoop
Deze kenniskring is opgezet ten behoeve van 
managers financiën en beleidsmedewerkers, die 
nauw betrokken zijn bij de zorgverkoop in zowel 
de Wlz als Zvw (wijkverpleging, ELV en GRZ). 
Iedereen heeft te maken met dezelfde procedures 
en dezelfde knelpunten, waardoor de deelnemers 
door uitwisseling van kennis en ervaringen  
met elkaar tot oplossingen kunnen komen. De 
betrokkenen hebben ook allemaal te maken met 
dezelfde stakeholders en beleidsontwikkelin-
gen. Op 24 april 2018 is daarom een bijeenkomst 
gehouden met een viertal beleidsmedewerkers 
van de NZa over de rol en positie van de NZa in 
het kader van de zorginkoop. Daarnaast is een 
presentatie gegeven door de Raad voor de Volks-
gezondheid en Samenleving over hun advies 
“Zorgrelatie  centraal; Partnerschap leidend voor 
zorginkoop”.

Kenniskring Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG)
Met het oog op de inwerkingtreding van de AVG 
op 25 mei 2018 is de IVVU een Kenniskring AVG 
gestart voor de medewerkers van de leden die 
met de invoering van AVG in hun organisatie 
belast zijn. Een eerste algemene en brede bij-
eenkomst over de kernprincipes van AVG, de 
privacyrechten van cliënten en de omvangrijke 
verplichtingen van organisaties in het kader van 

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 2018 zijn drie kenniskringen  

actief en zijn verschillende kennisbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren  

bedoeld voor bestuurders, managers en direct bij het onderwerp betrokken (beleids)medewerkers.

Kennisbijeenkomsten en  
deskundigheidsbevordering
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AVG is op 25 januari 2018 gehouden met gespe-
cialiseerde juristen van Kennedy Van der Laan.  
De verwerkersovereenkomst en implementatie 
van AVG stonden centraal in de tweede bijeen-
komst op 29 maart 2018, waarin presentaties  
zijn gehouden door experts van BoufLegal, 
ZorgCIO en PBLQ. Een half jaar na de inwer-
kingtreding heeft op 27 november 2018 een derde 
bijeenkomst plaatsgevonden, waarin met een 
consultant van Privacy Management Partners  
nogmaals is ingegaan op de ingewikkelde 
problematiek rond verwerkersovereenkomsten. 
Daarnaast is met consultants van Intrakoop 
gesproken over de taken van de Functionaris  
 gegevensbescherming en het creëren van 
 bewustwording bij medewerkers.

KENNISBIJEENKOMSTEN

Bijeenkomst Crisisbeheersing
In het kader van de leergang Crisisbeheersing  
voor crisiscoördinatoren, die in 2017 is gestart, 
heeft op 13 februari 2018 de laatste masterclass 
plaatsgevonden op het thema Planvorming en 
Opleiden – Trainen – Oefenen (OTO). Het thema  
is besproken aan de hand van de resultaten van 
een grote regionale ketenoefening Troje, die in  
november 2017 heeft plaatsgevonden. De leden 
van de IVVU die bij de ketenoefening betrokken 
waren hebben ook hun ervaringen gedeeld. De 
bijeenkomst vond plaats in het Calamiteiten-
hospitaal, waarvan de directeur een toelichting 
heeft gegeven op de bijzondere functie en een 
rondleiding heeft verzorgd.

Bijeenkomst Zorginkoop Wlz 2018
Op 9 juli 2018 hebben de vereniging FiZi regio 
centraal en de IVVU een bijeenkomst over  
de Aanvulling 2019 bij het Inkoopkader Wlz  

2018-2020 georganiseerd. De belangrijkste 
 wijzigingen in het kader van de inkoop hadden  
betrekking op de extra middelen die in 2019 
beschikbaar zijn voor het verbeteren van de 
kwaliteit van verpleeghuizen. Er was veel 
on duidelijkheid over de voorwaarden voor 
het kwaliteitsbudget en de toepassing van de 
meerjarenbegroting. In het kader van de inkoop-
procedure had de IVVU daar al veel vragen over 
gesteld, maar een aantal antwoorden liet ook na 
de  bijeenkomst op zich wachten. De IVVU heeft  
over de zorginkoop veel informatie verstuurd 
naar de leden.

  

3 algemene  
leden vergaderingen 

4 kwartaal ontmoetingen  

5 kenniskringen 

4 overige bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Sprekers 

37
Deelnemers

319
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Op het Ledennet van de IVVU, waarop alle 
bestuurders en managers kunnen inloggen via de 
website, staat informatie over alle bijeenkomsten 
en activiteiten van de IVVU, zoals uitnodigingen, 
presentaties van sprekers en achtergrondmate-
riaal. De informatie is gerubriceerd naar project, 
bijeenkomst of onderwerp. Alle informatie die 
door de IVVU wordt verzonden naar de leden is 
hier te vinden.

In 2018 heeft de IVVU, naast directe mails aan 
bestuurders, ongeveer 25 infomails verzonden.  
In een infomail wordt vaak ingegaan op een 
 specifiek onderwerp of een activiteit van de 
IVVU. 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.

Gedurende het jaar is met alle leden contact  
via de telefoon, door vragen via e-mail of in 
 bijeenkomsten. 

De IVVU vindt het belangrijk de leden op de hoogte te houden van regionale en landelijke   

ont wikkelingen en de (mogelijke) consequenties daarvan voor de eigen instelling en wil daarbij  

aan vullend zijn op informatie van bijvoorbeeld VWS, Zilveren Kruis Zorgkantoren en Zorg verzeke-

raar 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.

Interne communicatie

Specifieke notities zijn geschreven over het 
 kwaliteitsbudget in het kader van de inkoop-
procedure Wlz, de inkoopprocedures in het kader 
van de Zvw en het programma Thuis in het 
Verpleeghuis van VWS.

Leden van de IVVU kunnen gebruik maken van de 
mogelijkheid de algemeen secretaris in te zetten  
als adviseur/sparringpartner. Vier leden hebben 
de algemeen secretaris van de IVVU benaderd  
met het verzoek om een gesprek over of advies 
met betrekking tot een specifieke individuele 
aan ge legenheid of strategisch beleid. De algemeen 
secretaris heeft in drie gevallen gesprekken gevoerd 
met alleen de bestuurder en heeft in één geval 
een strategisch beleidsoverleg met bestuurder en 
 managers bijgewoond.

Voor heel specialistische, specifieke of individuele 
juridische vragen heeft de IVVU voor haar leden 
sinds 2003 een ledenarrangement met BVD 
 advocaten. Tegen een gereduceerd tarief kunnen 
zij het advocatenkantoor inschakelen voor zaken 
die juridische ondersteuning vragen. Het arrange-
ment met BVD advocaten is in 2018 geëvalueerd 
op basis waarvan is besloten het arrangement  
voor de leden voort te zetten.

Een soortgelijk arrangement met Verder –  
Fiscaal Specialisten en Accountants is eind 2018 
beëindigd, omdat weinig leden gebruik maakten 
van het arrangement.
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Bij de derde gezamenlijke bijeenkomst van 
bestuurders van Vereniging Gehandicaptenzorg 
Utrecht (VGU) en IVVU op 17 oktober 2018 waren 
13 deelnemers aanwezig, waar onder slechts 3 van 
de IVVU. Door omstandigheden  waren er helaas 
8 afmeldingen. Annelies  Versteegden, voorzitter 
Raad van Bestuur Vilans, heeft het gesprek met 
de bestuurders geleid. 

In de bijeenkomst stond Samenwerken centraal, 
waarbij de gedachte was dat organisaties in de 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg aanlopen 
tegen specifieke (nieuwe) knelpunten waarvoor 
de andere sector wellicht oplossingen heeft. Bij-
voorbeeld op het terrein van gehandicapten met 
dementie of zinvolle dagbesteding voor ouderen, 
maar ook ten aanzien van zorgprocessen. 

Bestuurdersbijeenkomst 
VGU – IVVU

Het bestuur van de IVVU hoorde zeer positieve 
reacties over de theatervoorstelling Dag Mama 
en bedacht dat het bijwonen van de voorstelling 
Dag Mama met de collega’s van de IVVU op een 
goede manier zou kunnen bijdragen aan de zorg 
die van onze organisaties verwacht wordt en 
waarvoor de komende jaren veel extra middelen 
beschikbaar komen. 

De voorstelling is bijgewoond door 56 bestuurders, 
managers en medewerkers van leden van de IVVU.

Theatervoorstelling DAG MAMA

DAG MAMA is een muziektheatervoorstelling met 
lezing en workshop over het omgaan met dementie. 
Dag mama gaat over een vrouw, die zichzelf aan het 
verliezen is. Met de brandende vraag voor dochter hoe 
daarmee om te gaan. Het stuk speelt zich af in de nieuwe 
leefomgeving van moeder: haar kamertje in het verpleeg-
huis. Hier moeten de werelden van moeder, dochter en 
zorgprofessional samenkomen. Dit blijkt niet eenvoudig.

Het publiek wordt meegenomen in de wereld van 
dementie, wat er speelt en hoe daarmee kan worden 
omgegaan, zodat het leven met dementie zoveel moge-
lijk een gelukkig leven kan zijn.
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Bovenstaande is het uitgangspunt voor de inzet 
van het bestuur en staat centraal in de vergade-
ringen van het bestuur, waarin de voortgang van 
de activiteiten wordt besproken. Deze vergade-
ringen (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.

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.

Bestuursverantwoording

•  Beleidsbeïnvloeding en -ondersteuning 
met het oog op de belangen van de 
leden, waarin de contacten met stake-
holders centraal staan.

•  Het realiseren van goede informatiedien-
sten, 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 verenigingsmidde-
len, 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 functio-
neren door onder meer te kijken naar de betrok-
kenheid 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).

Vanwege de verzoeken om lidmaatschap, die heb-
ben geleid tot de nieuwe leden Domus Magnus 
en Careyn (per 1 oktober 2018), heeft het bestuur 
ruim aandacht besteed aan de lidmaatschaps-
criteria van de IVVU. Ook is in het bestuur 
gesproken over de vertegenwoordiging van de 
leden binnen de vereniging en de betrokkenheid 
van leden bij de IVVU. Het laatste punt heeft 
geleid tot het voornemen van het bestuur van de 
IVVU om regelmatig met bestuurders van leden 
in gesprek te gaan.

Naar aanleiding van verzoeken van stakeholders,  
die de IVVU als vertegenwoordiger van de 
 zorg organisaties benaderen, is in het bestuur 
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ge discussieerd over de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur 
is van mening dat zij kan deelnemen aan over-
leg met stakeholders over ontwikkelingen in de 
 sector en mogelijke samenwerking of oplossingen, 
maar dat zij geen afspraken kan maken namens 
de leden, tenzij de leden zich hier in een leden-
vergadering over uit hebben kunnen spreken.

Algemene ledenvergaderingen
Het bestuur legt twee keer per jaar verant-
woording af aan de algemene ledenvergadering,  
die bestaat uit de bestuurders van de leden van 
de IVVU. Op 6 maart, 5 juni en 20 november 
2018 hebben, voorafgaand aan de inhoudelijke 
 kwartaalontmoetingen, ledenvergaderingen 
plaatsgevonden. 

De ALV op 6 maart 2018 was een korte extra 
ledenvergadering, die uitsluitend in het teken 
stond van een bestuursverkiezing. Door het ver-
trek van Bart Magielse bij Pro Senectute was er 
met ingang van 2018 een vacature ontstaan in het 
bestuur. Joyce Jacobs, bestuurder van De Wulver-
horst, heeft zich kandidaat gesteld en is door de 
ALV gekozen.

In de ALV op 5 juni zijn het Jaarverslag 2017 en de 
Jaarrekening 2017 vastgesteld. Daarna is gespro-
ken over een mogelijk project voor de leden van 
de IVVU in het kader van het Ontwikkelbudget 
van Zorgkantoor Utrecht. De leden hebben de 
IVVU gevraagd een project uit te werken rond 
innovatie. Speciaal onderwerp tijdens deze ALV 
was de presentatie van de nieuwe website van de 
IVVU, die op dezelfde dag online is gegaan. Alle 
mogelijkheden van de website zijn doorlopen, 
zowel op het publieksdeel van de website als het 
ledendeel, waarop informatie te vinden is over de 
activiteiten van de IVVU.

Op 20 november 2018 zijn door de algemene 
ledenvergadering de Kerntaken en Activiteiten 
IVVU 2019 en de Begroting 2019 vastgesteld. 

Tijdens de jaarlijkse bestuursverkiezing heeft de 
ALV ingestemd met de herverkiezing van Jeroen 
Schackman. Veel aandacht was er voor ontwikke-
lingen in relatie tot het Kwaliteitskader verpleeg-
huiszorg, zoals de projecten in het kader van  
het ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht, 
de kwaliteitsplannen en meerjarenbegrotingen 
van de zorgorganisaties en de arbeidsmarkt-
problematiek, mede vanwege het feit dat 85% van 
het kwaliteitsbudget aan extra zorgpersoneel 
moet worden besteed.

Investeringsbudgetten inventaris
Een bijzondere activiteit van de IVVU betreft 
het feit dat zij al enige jaren 23 zorgorganisaties 
ver tegenwoordigt in een juridisch proces tegen 
het CVZ (inmiddels opgegaan in Zorginstituut 
Nederland). Het geschil betreft investeringsbud-
getten inventaris en is ontstaan in 1999. In 2012 
heeft de IVVU in deze zaak gelijk gekregen van het 
gerechtshof in Amsterdam, maar is het Zorgin-
stituut tegen de uitspraak van het Hof in cassatie 
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 over te gaan tot een 
afwikkeling met de betrokken zorgorganisaties. 

In 2016 hebben 16 van de 23 zorgorgani saties, op 
basis van een haalbaarheidsonderzoek, besloten 
de zaak tegen het Zorginstituut voort te zetten. 
Deze 16 organisaties zijn allen lid van de IVVU.  
De afspraak is dat de IVVU de onder steuning 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 Zorginstituut opnieuw 
laten weten de zaak niet te willen schikken en  
in 2017 hebben zij de zaak voorgelegd aan Hof 
Den Haag. Begin 2018 heeft het Hof Den Haag 
bepaald dat in juni 2018 arrest zou worden ge-
wezen, maar vervolgens is de zaak het hele jaar 
aangehouden.
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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 toelichting wordt 

verwezen naar de (toelichting bij de) Jaarrekening IVVU 2018, die aan de leden is toegestuurd.

Financieel overzicht 2018

Exploitatie 2018

Projecten 2018

INKOMSTEN (€)  UITGAVEN (€)

Contributie 169.536

Rente-inkomsten 0

Onttrekking Algemene reserve 1.336

Personeelskosten  135.707

Huisvestingskosten  14.964

Bureaukosten  5.742

Algemene kosten 14.459

Totaal 170.872 170.872

 KOSTEN (€)

Bijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 628

Kwartaalontmoetingen 3.813

Bijeenkomsten Kenniskring Zorgverkoop 230

Bijeenkomsten Kenniskring AVG 1.768

Vernieuwing website ouderenzorgutrecht.nl 4.242

Project ZORA −

Theatervoorstelling Dag Mama 1.960

Workshop Omdenken 5.869

Innovatienetwerk 15

Bestuurdersbijeenkomst VGU 520

Waterzijdig inregelen - 1.750

Totale projectkosten 17.295
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Leden IVVU
In 2018 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
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Leden IVVU

Locaties (intramuraal, revalidatie, wijkcentra)

219

Verblijfplaatsen

± 8.000
Medewerkers

± 14.000
Totale budget

1.137.000.000

Leden

28

Locaties van IVVU leden in zorgkantoorregio Utrecht
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Bestuur en bureau
Het bestuur van de IVVU bestond op  
31 december 2018 uit:

Mirjam Hagen voorzitter
Trudy Prins vice-voorzitter
Jeroen Schackman secretaris/penningmeester
Emma Beaujon
Joyce Jacobs

Het bureau van de IVVU bestond op 
31 december 2018 uit:

Marga Overeem  secretaresse
Kees Weevers  algemeen secretaris

Dukatenburg 84
3437 AE   Nieuwegein

 030 – 60 555 44
 info@ivvu.nl
 ivvu.nl
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