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1. Voorwoord jaarverslag 2019
“Wij coachen de client naar een zo goed mogelijk leven”
Dit is onze visie sinds 2014 en wij werken er iedere dag aan om dit waar te maken. Een
belangrijke voorwaarde om onze visie te realiseren, is dat we allemaal doorlopend
verbeteren langs drie lijnen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden:
• Het onophoudelijk verbeteren van het patiëntenproces,
• De organisatorische- en bedrijfsmatige ondersteuning
• De persoonlijke ontwikkeling en onderlinge relaties/interactie. De kwaliteit van zorg
wordt vooral bepaald in deze interactie.
We zijn er opnieuw in geslaagd om waarde toe te voegen voor onze patiënten en dat blijkt uit
onze drie KPI’s.
1. De patiënttevredenheid is opnieuw hoger gewaardeerd met een 8,7 (8,5 in 2018).
Een belangrijke ontwikkeling is dat we ons echt hebben georganiseerd rond de
hoofddiagnose groepen patiënten onder leiding van een revalidatiearts of tandarts.
Deze zogenaamde Inter Disciplinaire Teams (IDT) zijn het hart van de organisatie.
We willen ernaar streven dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van de
patiënt en de bedoeling en dat we de systemen (zoals planning) niet langer leidend
laten zijn. In 2020 passen we ook de fysieke werkruimtes en oefenruimtes aan op de
nieuw ingezette werkwijze. Naast de waardering van de patiënt zien we ook dat we
hoger dan gemiddeld scoren op de Prestatie Indicatoren van RN. Wij vinden de
aantoonbaarheid en ervaren kwaliteit van zorg een onmisbaar item om te kunnen
blijven verbeteren. In 2020 starten we daarom met een kwaliteitsmeting (Value Based
Health Care) voor alle diagnosegroepen.
2. Ook onze medewerker tevredenheid (begroot >8), voldoet met een 8,3 opnieuw aan
ons doel. Vitaliteit en werkgeluk zijn voor ons de belangrijkste voorwaarde om goede
zorg te kunnen leveren. Daarom meten we met ons eigen MTO jaarlijks hoe het gaat
met onze medewerkers en vrijwilligers. Het MTO dient drie doelen. De eerste is
bewustwording: Ben je nog happy op je werkplek, met andere woorden fit jij met je
werk? Daarbij: Fit je met jezelf? Voor beide onderwerpen kun je bij de geringste
twijfel terecht bij een jobcoach of een vitaliteitscoach. En ten slotte willen we ook
kunnen benchmarken. We scoren in 2019 opnieuw erg hoog met een 8,3. Dit is een
tiende hoger dan in 2018 en ruim een hele punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
Ook zijn we erg blij te zien dat veel medewerkers gebruik maken van de
beschikbaarheid van zowel de job- als de vitaliteitscoach. Op deze wijze willen we
nog meer stimuleren dat iedereen op zijn talenten wordt bevraagd en fit is.
3. Ten slotte is ook de gezondheid van het bedrijf Vogellanden, uitgedrukt in rendement,
weer ruim boven het begrote bedrag uitgekomen. Onze focus ligt op de
onophoudelijke kwaliteitsverbetering van het patiëntenproces en de bedrijfsvoering
en de beloning is een zeer goed financieel resultaat. Daarnaast kunnen we met trots
melden dat we één van de weinige zorgbedrijven zijn die op de rating van de
accountant, Fitch-systematiek, op alle 6 onderdelen goed scoren.
Dankzij dit zeer goede resultaat kunnen we jaarlijks een ruim budget beschikbaar stellen
voor innovatie en het verder optimaliseren van de leef- en trainingsruimten.
Een belangrijk hulpmiddel om onze doelen te halen, vinden we in de lean manier van
werken. Dit doen wij o.a. door zeer gestructureerd te werken met de focusborden door het
hele bedrijf, waarbij alle acties in elkaars verlengde liggen. Ook de KATA (herhalen tot het
een nieuwe gewoonte wordt) helpt enorm bij het bestendigen van nieuwe werkwijzen. En last
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but not least draagt leiderschap bij om de interactie en samenwerking tussen mensen zo
goed mogelijk te laten verlopen. Zo groeien wij toe naar een netwerkorganisatie en zijn we in
staat steeds terug te keren naar het doel en de bedoeling. Dit wordt ook bevestigd door
externe auditoren van bijvoorbeeld de HKZ, het WFZ en het EKEP-keurmerk.
Preventie en Gezondheid staan steeds meer centraal. De ontwikkelingen bij onze RVEprevalidatie zijn een mooie katalysator voor deze ontwikkelingen. Een nieuw kookconcept
waarbij we zelf weer vers koken, is in ontwikkeling. In de leef- en beweegtuin met de naam
“Buitenzinnig” verblijven steeds meer medewerkers en revalidanten, om te trainen, therapie
te volgen of gewoon lekker buiten genieten in de tuin. Daarnaast hebben we steeds meer
oog voor de mentale balans en weerbaarheid. Yoga of mindfullness oefeningen in de
ochtend voor we beginnen en soms voor we een bijeenkomst (vergadering) starten.
Sinds 2017 werken we in de regio met een aantal zorgpartners aan een Regionaal Pijn
centrum Zwolle. De bedoeling is dat wij de patiënten voorzien van zinnige, zuinige en zeer
goede zorg en dat wij voorkomen dat ze onnodig lang in het zorgproces blijven hangen. Hier
hebben we mooie stappen in gezet en de eerste interliners, geformaliseerde werkafspraken
met huisartsen, zijn een feit en in gebruik genomen door de eerste huisartsen.
Professioneel werken met hoofd hart en handen is dat dan zo uniek en moeilijk? Ja, in deze
tijd wel. Steeds vaker worden we afgeleid van ons werk door nog meer verantwoording en
registratiedruk. Daarom maken wij er een sport van om ons bij alles af te vragen “draagt dit
werkelijk bij aan de bedoeling?”, “draagt dit werkelijk bij aan onze visie?” Als dit niet zo is dan
doen we het niet.
Ten slotte; Zoals hierboven blijkt deden we het goed op alle fronten. Is dit vanzelfsprekend?
Nee absoluut niet en daarom ben ik ongelooflijk trots op alle medewerkers en vrijwilligers van
Vogellanden. Dankzij hen hebben weer heel veel patiënten na een zeer nare ervaring, een
toegenomen ‘Kwaliteit van Leven’ ervaren en opnieuw vertrouwen gekregen in hun lijf en hun
leven.

N.B.: De recent ontstane Coronacrises geeft vanaf de lockdown medio maart 2020 bij
Vogellanden een verlaagde productie te zien bij zowel revalidatie als bijzondere
tandheelkunde.
Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de extra kosten en het effect op
de opbrengsten in 2020. De zorgverzekeraars en het ministerie hebben toegezegd de
ziekenhuizen en revalidatiecentra te ondersteunen in de zorgverlening en in financieel
opzicht.

Mei 2020
Fenna Eefting
Raad van Bestuur
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2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer(s) Nza
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Vogellanden, Centrum voor
Revalidatie
Hyacinthstraat 66a
8013 XZ
Zwolle
038 498 1111
100 – 300
41022329
info@vogellanden.nl
www.vogellanden.nl

2.2 Structuur van het concern
Vogellanden, Centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde, is een stichting met twee
organen: de Raad van Toezicht en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van en de besturing door de
Raad van Bestuur. Daarnaast vervult zij de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur en kan
zij tevens op gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur.
De organisatie is zo ingericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo veel mogelijk
- voor wat men kan beïnvloeden - decentraal zijn neergelegd.
Vogellanden kent, in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden, een ondernemingsraad
die één keer per 6 weken overlegt met de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn er twee
adviesorganen: de cliëntenraad conform wettelijke verplichtingen en de medische staf.
Vogellanden heeft een toelating in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als
instelling voor klinische revalidatie volwassenen en poliklinische revalidatiegeneeskunde voor
volwassenen en kinderen.
Naast specialistische revalidatie biedt Vogellanden bijzondere tandheelkunde aan via het
Centrum Bijzondere Tandheelkunde.
Daarnaast heeft Vogellanden een nauwe samenwerking met:
- Isala te Zwolle: vier revalidatieartsen van Vogellanden worden structureel gedetacheerd
naar poliklinische revalidatie afdeling van Isala en zijn daar verantwoordelijk voor de
poliklinische revalidatie binnen Isala.
- St. Jansdal te Harderwijk: drie revalidatieartsen zijn gedetacheerd naar de poliklinische
revalidatieafdeling met als doel continuïteit en optimalisering van de revalidatiezorg voor
het St Jansdal en de regio.
Een overzicht van de interne governance en de belangrijkste stakeholdergroepen wordt
weergegeven in bijlage 1.

2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
De belangrijkste doelgroepen van Vogellanden zijn:
- RVE-Volwassenenrevalidatie: Cerebro Vasculaire Aandoeningen (CVA), Traumatisch
Hersenletsel (THL), Neuro Psychologische Revalidatie, Multitrauma, Amputatie &
prothesiologie, Neuromusculaire aandoeningen (NMA), Chronische pijn, Oncologie,
Multiple Sclerose.
- RVE-Kinderrevalidatie: Cerebrale Parese (CP), Neuromusculaire aandoeningen (NMA),
Developmental Coördination Disorder (DCD), Chronische pijn en vermoeidheid, Algemene
ontwikkelingsachterstand, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Eetstoornissen.
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RVE-Bijzondere Tandheelkunde: Maxillofaciale Prothetiek/Orofaciale pijn, Angst &
psychiatrie, verslaafden, Kinderen, Gehandicapten, Geriatrie en Orthodontie
RVE-Prevalidatie: Integrale Behandeling voor Obesitas

De kernactiviteiten voor bovenstaande doelgroepen van Vogellanden zijn:
1. Het verlenen van klinische revalidatiezorg aan volwassenen en poliklinische
revalidatiezorg aan kinderen en volwassenen. Voor het ondersteunen bij de revalidatiezorg
maakt Vogellanden gebruik van expertise vanuit de specialismen traumatologie, urologie,
neurologie, orthopedie en plastische chirurgie in de vorm van consulentschappen uit Isala
te Zwolle. Het consulentschap psychiatrie wordt verzorgd vanuit GGZ-instelling Dimence
te Zwolle.
Vogellanden biedt via consulentschappen revalidatiegeneeskundige expertise aan
verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in de regio.
2. Het verlenen van Bijzondere Tandheelkunde aan volwassenen en kinderen. Voor het
ondersteunen bij de bijzondere tandheelkundige zorg maakt Vogellanden gebruik van de
expertise vanuit het specialisme Kaakchirurgie van Isala.
3. Het verlenen van Integrale Behandeling aan volwassenen met Obesitas. Dit is nog in een
pilotfase. Deze behandeling is vooral gebaseerd op leefstijl aanpassing en duurzame
gedragsverandering.
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
In dit verslagjaar is de doelstelling om met kwalitatief goede zorg, de groeiende vraag naar
revalidatiebehandeling en bijzondere tandheelkunde binnen de gestelde kaders te realiseren.
Over heel 2019 komt de productiewaarde revalidatie bijna 7% boven begroot uit en meer dan
8% boven het niveau van voorgaand jaar. Deze groei is reeds ingezet in 2017 en komt uit het
gehele adherentiegebied. Oorzaak zijn de fors toegenomen verwijzingen door huisartsen en
neurologen, revalidatieartsen en kinderartsen in de ziekenhuizen, met name in de regio’s
Noordwest Overijssel, Deventer en Noord-Veluwe. De groei is zichtbaar bij alle
diagnosegroepen met uitzondering van amputaties.
Het aantal opnames in de kliniek is ten opzichte van voorgaand jaar met 17% gestegen.
De opbrengsten revalidatie stijgen ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van de gestegen
productiewaarde (+ 8%) en ruimere productieafspraken met zorgverzekeraars
(+ 9%) met € 2,3 mlj.
De stoeluurproductie bijzondere tandheelkunde is in 2019 uitgekomen op 11.095 uur, gelijk
aan de realisatie voorgaand jaar en 4,6% onder de begroting 2019. De opbrengsten
tandheelkunde zijn ten opzichte van voorgaand jaar met € 0,22 mlj gestegen.
De overige opbrengsten stijgen licht met € 47.000,--.
De totale bedrijfsopbrengsten stijgen per saldo met 9,4% ten opzichte van voorgaand jaar.
Kerngegevens
Productie / capaciteit
Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden op 31 december
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
Aantal klinische opnames in verslagjaar
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
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2019
Aantal
50
0
50

2018
Aantal
50
0
50

13.219
0
13.219

11.993
0
11.993

314
0
314

262
0
262
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Kerngegevens (vervolg)
Productie / capaciteit
Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (klinisch)
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen
Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (poliklinisch)
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
- waarvan voor volwassenen

2019
Aantal
36.833
0
36.833
104.068
53.790
50.278

Personeel
Aantal
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch
408
specialisten op 31 dec.
Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch
279,0
specialisten op 31 dec.
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij
20
beroep) op 31 dec.
Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij
16,4
beroep) op 31 dec.
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
Waarvan omzet revalidatie DBC’s
Waarvan omzet bijzondere tandheelkunde
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2018
Aantal
35.810
0
35.810
100.364
52.895
47.469
Aantal
394
267,0
19
15,4

Bedrag
Bedrag
€ 30.078.736 € 27.498.376
€ 23.124.848 € 20.812.375
€ 4.697.931 € 4.477.515
€ 2.255.957 € 2.208.486

Tabel 1: Kerngegevens capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

2.3.3 Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van Vogellanden omvat de volgende gebieden:
• Overijssel (heel west en noord-west Overijssel)
• Drenthe (deel zuid-west Drenthe)
• Gelderland (deel Noord Veluwe)
• Midden IJssel (deel Salland tot aan de Sallandse Heuvelrug)
• Flevoland (deelgebieden Noordoostpolder en noordelijk Flevoland)

2.4 Samenwerkingsrelaties
Patiëntenzorg kan alleen goed verlopen als de samenwerking binnen de hele zorgketen
optimaal verloopt en expertise van de diverse samenwerkingspartners benut wordt. In 2019 is
aandacht besteed aan het verbeteren van de ketenzorg. Voorbeelden zijn:
• De samenwerkingsovereenkomst met de afdeling poliklinische revalidatie en therapie van
het St. Jansdal ziekenhuis te Harderwijk is bestendigd. De revalidatieartsen zijn in dienst
van Vogellanden en gedetacheerd naar de afdeling revalidatie en therapie in het St.
Jansdal ziekenhuis. Zowel Vogellanden als St Jansdal hebben een groot netwerk in
specialistische revalidatie met veel samenwerkingspartners. Het intensiveren van de
samenwerking betekent een krachtig nieuw expertiseteam waar ook volop ruimte is voor
innovatie, groei en ontwikkeling. Dit komt de kwaliteit van zorg voor de cliënt ten goede.
• Opzet hand chirurgisch netwerk voor kinderen met een spastische hand in samenwerking
met de Maartenskliniek Nijmegen en AMC Amsterdam.
• Verdere ontwikkeling van regionale afstemming en verbetering van doorverwijzing m.b.t.
de behandeling van chronische pijnpatiënten in samenwerking met CIR en
huisartsenorganisatie Medrie en Isala.
• Verbeteren van de doorstroom en overdracht van patiënten vanuit Deventer Ziekenhuis
naar klinische revalidatie binnen Vogellanden (CVA / NAH)
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•

Onderwijs, overheid, bedrijfsleven, zorgorganisaties en het Health Innovation Park zijn
gaan samenwerken met als doel het voorbereiden van de (aankomende)
zorgprofessionals op de zorg van morgen. Daartoe werd het Zorgtrainingscentrum regio
Zwolle in het leven geroepen. Hierin werken zo’n 15 organisaties samen aan de invulling
van drie labs: het zorgethisch lab, het zorgtechnisch lab en het wijkzorg lab. Deze labs
ondersteunen de deelnemende partners bij de transitie in de zorg.
In samenwerking met de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, Landschap
Overijssel en buurtbewoners is een leef- en beleeftuin verder ontwikkeld. Deze tuin is in
2018 officieel geopend en heeft al doel om voor revalidanten, medewerkers en
buurtbewoners het buiten bewegen, samenleven en beleven te stimuleren.
Verpleeghuizen waar Vogellanden consulentschappen revalidatiezorg doet: Zandhove,
IJsselheem, Zonnehuis en De Voord,
Geriatrische bijzondere tandheelkunde: het CBT levert bijzondere tandheelkunde op
locatie in enkele ouderenzorgvoorzieningen te weten Woonzorg Flevoland en Coloriet in
Lelystad, IJsselheem en Het Zonnehuis in Zwolle en Rozengaerde in Dalfsen.
Regionale samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Zwolle. Er
is sinds 2017 een bestuurlijke tafel in het leven geroepen om door middel van
samenwerking binnen regio Zwolle (twintig gemeenten) antwoord te geven op complexe
vraagstukken zoals de human capital agenda. Partijen die vertegenwoordigd zijn: MKB,
VNO-NCW, vakbonden, twintig gemeenten, grote HBO- en MBO-onderwijsinstellingen
(de grote acht), zorginstellingen en de provincie Overijssel. Het overstijgende belang is
een gezonde en vitale regio Zwolle.

Voor een overzicht van samenwerkingsrelaties: zie bijlage 2
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
3.1 Normen voor goed bestuur
Vogellanden is een Stichting met twee statutaire organen, de Raad van Toezicht en de
(éénhoofdige) Raad van Bestuur, zijnde “het bestuur in de zin van de wet”. Professioneel
bestuur en toezicht zijn van cruciaal belang.
De Raad van Toezicht werkt conform de Zorgbrede Governance Code 2017. Dit is uitgewerkt
in de reglementen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur.

3.2 Raad van Bestuur
De relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is statutair geregeld. Sinds medio
2011 is er een eenhoofdig bestuur.
Het bestuur van Vogellanden berust statutair bij de Raad van Bestuur, bestaande uit:
- Mevrouw F. Eefting MBA
De werkwijze en taken van de Raad van Bestuur zijn geregeld in het reglement Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich in het bijzonder op aansturing van de organisatie, op
de positie in de regio en op strategisch beleid en is eindverantwoordelijkheid voor het
realiseren van de doelstellingen van de instelling.
In 2018 is de bestuurder geaccrediteerd door de NVZD (beroepsvereniging voor bestuurders
in de zorg).
De bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de ministeriële Regeling
bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (VWS) Deze bezoldiging is
gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT). Binnen de WNT gelden verschillende
subnormen voor zorgaanbieders. Deze worden bepaald door onder meer de omvang en
kenmerken van de zorginstelling (de zogenaamde klassenindeling). De maximale bezoldiging
van een topfunctionaris kan daarmee lager zijn dan de algemene norm. Dit hangt af van de
klasse waarin de instelling valt. Voor 2019 is besloten om de bezoldiging van de Raad van
Bestuur te indexeren overeenkomstig de aanpassingen van de WNT. De salarisbedragen zijn
opgenomen in de jaarrekening.
Jaarlijks, voor de vaststelling van de jaarrekening, vindt toetsing plaats van de beloning van
de Raad van Bestuur aan de normen van de WNT. In 2019 werd het grensbedrag niet
overschreden.
Naam
Mw. F. Eefting

Nevenfuncties
• Bestuurslid Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle
• Lid Raad van Toezicht Landstede Groep
• Voorzitter bestuur Werk Gevers Vereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland
• Bestuurslid Stichting Regio Plus (Landelijk koepelorganisatie WGV zorg en
welzijn)
• Directeur/eigenaar Adviesbureau Fenomen(t)aal
• Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing (Revalidatie Nederland)
• Lid Bestuurlijke Tafel / Zorgtafel Regio Zwolle

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)
Op grond van de Zorgbrede Governance Code 2017 en het reglement van de Raad van
Toezicht legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het voorliggende verslagjaar. In
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2019 heeft de Raad het beleid en de ontwikkelingen binnen Vogellanden kritisch gevolgd, in
het denkproces geparticipeerd en zowel gevraagde als ongevraagd adviezen verstrekt.
Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2019 zeven formele vergaderingen gehouden, waarvan één
besteed aan een zelfevaluatie in combinatie met een discussie over de toezichtvisie van de
Raad. De agenda van de reguliere RvT-vergaderingen werd voor een deel bepaald door vaste
onderdelen uit de jaarcyclus: de bespreking en vaststelling van het jaardocument 2018
inclusief het accountantsverslag, de kwartaalgewijze managementrapportages met focus op
productie en financiën, cliënttevredenheid, kwaliteit, personele zaken en onderzoek en
ontwikkeling, de SWOT- en risicoanalyse en de kaderbrief, jaarplannen en begroting voor
2020.
Verder werd in elke vergadering aandacht besteed aan inhoud en ontwikkeling van een
onderdeel van het primaire proces, waarbij het cliëntbelang, de organisatie en de
ontwikkelingen in de zorg centraal stonden. Dit gebeurde in de vorm van presentaties door de
betrokken leidinggevenden of andere medewerkers. Ook kwamen aan de orde ontwikkelingen
bij en jaarplannen van de verschillende RVE’s en het Facilitair Bedrijf en de voortgang van de
pilot Integrale Behandeling Obesitas en die van het opzetten van een Regionaal Pijncentrum
Zwolle.
Andere onderwerpen die in 2019 aan de orde kwamen, zijn:
- actualisering van de statuten aan de nieuwe Zorgbrede Governance Code 2017 en aan
nieuwe ANBI-vereisten;
- actualisering profiel voor leden van de RvT;
- de werving en selectie voor een nieuw lid van de RvT;
- de toezichtvisie (incl. toezichtkader, toetsingskader en informatieprotocol) van de RvT;
- het nieuwe elektronische patiëntendossier (EPD) voor bijzondere tandheelkunde;
- de samenwerking met en verhouding tot de Stichting Vrienden van Vogellanden;
- de benchmark van de externe accountant met betrekking tot financiële en operationele
resultaten 2018 van Vogellanden.
De leden van de Raad van Toezicht spreken elkaar ook buiten aanwezigheid van de Raad van
Bestuur, voorafgaande aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
Contacten met adviesgremia
In het kader van deskundigheidbevordering heeft de RvT in 2019 ten behoeve van de
uitgevoerde zelfevaluatie tevens een benchmark laten opstellen door het externe bureau,
BoardResearch, een initiatief van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht als gevolg van wisselingen in de bezetting en
moeizame agendaplanning geen overleg gevoerd met de Cliëntenraad. Het eerstvolgende
overleg staat gepland voor begin 2020.
Een delegatie van de Raad is twee keer aanwezig geweest bij een artikel 24 WOR-overleg
tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur, waarvan verslag werd gedaan in de
Raad van Toezicht.
Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht zowel themabijeenkomsten als informele
bijeenkomsten binnen de organisatie bijgewoond.
De leden van de Raad van Toezicht zijn alle lid van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Voor leden van de NVTZ gelden eisen die ertoe moeten
bijdragen dat toezichthouders op diverse aandachtsvelden kennis en vaardigheden hebben
en die ook actueel houden om op goede wijze invulling aan hun functie te geven.
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De Raad van Toezicht volgt de externe ontwikkelingen in governance en toezicht door onder
meer het bijwonen van NVTZ-bijeenkomsten, opleidingstrajecten en het kennisnemen van
NVTZ-publicaties.
RvT-commissies
De kwaliteitscommissie heeft twee keer vergaderd en hiervan verslag gedaan aan de Raad
van Toezicht. Vaste onderwerpen van bespreking in de kwaliteitscommissie waren
kwartaalrapportages m.b.t. kwaliteit en veiligheid, uitkomsten van metingen van
cliënttevredenheid en prestatie indicatoren en VIM-meldingen. Daarnaast zijn aan de orde
geweest: de uitkomsten van spiegelgesprekken en veiligheidsrondes, medicatieveiligheid,
value based healthcare en ethische dilemma’s.
De auditcommissie heeft twee keer vergaderd, beide keren in aanwezigheid van de externe
accountant. Onderwerpen waren o.a. de procescertificering van de administratieve
organisatie, de managementletter en de benchmark 2018.
De remuneratiecommissie heeft twee keer een overleg gehad met de Raad van Bestuur,
eenmaal in het kader van de beoordeling van het functioneren in het jaar 2018 en eenmaal
inzake de evaluatie over de voortgang in het eerste halfjaar 2019. De beoordeling van het
functioneren van de Raad van Bestuur heeft plaats gevonden aan de hand van een beperkte
uitvoering van de 360o feedback methode.
Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de adviesregeling
van de NVTZ. De Raad van Toezicht onderschrijft de uitgangspunten die in dit advies zijn
gehanteerd en handelt daarnaar.
De geadviseerde bezoldigingsmaxima zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de
Raad van Toezicht, die weer is gekoppeld aan de wettelijk bepaalde klasse indeling van de
zorginstelling en de daarop gebaseerde bezoldiging van de Raad van Bestuur. Vogellanden
is ingedeeld in klasse IV van de ministeriële Regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen
zorg en jeugdhulp.
De bezoldiging is onafhankelijk van de prestaties van de zorginstelling. Dit is een voorwaarde
om het onafhankelijk functioneren van de Raad van Toezicht te waarborgen.
Samenstelling
De samenstelling van de Raad heeft in 2019 een wijziging ondergaan. Per 1 juni heeft
mevrouw G. Sijpkes na voltooiing van haar statutaire 2e zittingstermijn de Raad verlaten. Haar
zetel is overgenomen door mevrouw I. van Dijk, die na een openbare werving- en
selectieprocedure is benoemd per 1 juni 2019.
In het najaar liep de statutaire 1e zittingstermijn van de heer P. v.d. Wijk af. Hij is per 1
november 2019 herbenoemd voor een 2e termijn van vier jaar. Hetzelfde geldt voor de heer
W. den Hartog, wiens 1e zittingstermijn afliep op 31 december 2019.
Vanaf april 2019 heeft mevrouw R. Nijmeijer in het kader van het Traineeship Aankomend
Toezichthouders vanuit PublicSpirit deelgenomen aan de vergaderingen en andere activiteiten
van de Raad van Toezicht
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019
Naam
Mr. C.J. Netjes
Voorzitter

Aandachtsgebied Hoofdfunctie en nevenfuncties
Ondernemerschap • Directeur-eigenaar Nicias 3o Bestuur,
Juridische Zaken
Management en Strategie (hoofdfunctie)
Politiek en Bestuur • Partner NewFuture
Lid Remuneratiecommissie
• Lid Sociaal Economische Adviesraad SEROverijssel namens VNO-NCW
• Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie van
Hondsrug College – Emmen
• Lid Raad van Toezicht en voorzitter
Auditcommissie CSG Reggesteyn –
Rijssen/Nijverdal
• Lid ledenraad Coöperatie Menzis Zorgverzekeraar
– Wageningen
• Lid Algemeen Bestuur en lid Auditcommissie
waterschap Drents Overijsselse Delta – Zwolle (tot
27 maart 2019)
• Lid Bestuurlijk Overleg ‘Samen werkt Beter’
Overijssel namens VNO-NCW Midden
• Lid Bestuurlijke taskforce uitvoeringsprogramma
‘Natuur voor Elkaar’ Overijssel, onderdeel
Natuurlijk Kapitaal
• Lid Bestuur Landelijke Familieraad en Familieraad
Noord Philadelphia Zorg – Amersfoort
Dr. P. van der Wijk
Financieel/
• Lid College van Bestuur Hanzehogeschool
Vicevoorzitter / secretaris
Economisch
(hoofdfunctie tot 1 juli 2019)
• Voorzitter Raad van Bestuur WilhelminaVz Auditcommissie
ziekenhuis Assen (hoofdfunctie vanaf 1 juli 2019)
• Directeur/eigenaar Twee Meter b.v.
• Bestuurslid Hanze University Foundation
• Lid Raad van Commissarissen van de Coöperatie
van Medisch Specialisten Noord Nederland (tot 1
juli 2019)
• Bestuurslid Stichting Perspectief Groningen 2025;
• Lid van de Raad van Toezicht van het Platform
Beta Techniek.
• Lid Adviesraad Handicap & Studie (tot 1 juli 2019)
Dr. R.J. Roorda MBA
Besturing
• Voorzitter Raad van Bestuur Zaans Medisch
Lid
gezondheidszorg,
Centrum (hoofdfunctie)
Kwaliteit en
• Directeur/eigenaar AwardZ.org, zorg van waarde
Vz. Remuneratiecommissie veiligheid
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prenatale
Lid Kwaliteitscommissie
Screening Nijmegen
• Lid Raad van Toezicht Certe Medische
Diagnostiek Groningen
Mevr. Drs. I.W. van Dijk
Financiën en HR
• Afdelingsmanager Vergunningen en Specialismen,
Lid
Omgevingsdienst Achterhoek (hoofdfunctie)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Graafschap
Lid Auditcommissie
bibliotheken
• Forumlid D66 Zutphen
Drs. W.H.M. den Hartog
Cliëntenzorg,
• Voorzitter Raad van Bestuur Aveleijn
MHA MCM
Kwaliteit en
(hoofdfunctie)
Lid
veiligheid
• Bestuurslid IZO Twente (tot 1-6-2019)
• Penningmeester en bestuurslid Jeugd Partners
Vz. Kwaliteitscommissie
Twente (tot medio 2019)
• Lid Raad van Toezicht CCE (vanaf okt. 2018)
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht Vogellanden
C.J. Netjes
G. Sijpkes
R.J. Roorda
P. van der Wijk
W.H.M. den Hartog
I.W. van Dijk

Toegetreden
1 januari 2013
1 juni 2011
1 januari 2014
1 november 2015
1 januari 2016
1 juni 2019

Herbenoemd(baar)
1 januari 2017
1 juni 2015
1 januari 2018
1 november 2019
1 januari 2020
1 juni 2023

Uit(ge)treden
1 januari 2021
1 juni 2019
1 januari 2022

3.4 Bedrijfsvoering
Vogellanden hanteert een planning- en controlcyclus die bestaat uit het geheel van
maatregelen en instrumenten ten behoeve van de Raad van Bestuur en het management,
teneinde de organisatie te kunnen besturen en beheersen.
De Raad van Bestuur en het management van Vogellanden hebben over het verslagjaar 2019
de volgende instrumenten ten behoeve van de besturing en beheersing gehanteerd:
1. Visie document
Het document Visie en ambities 2018 – 2020 bevat de missie, visie en kernwaarden van
Vogellanden verwoord, tezamen met de beoogde kwaliteitsverbeteringen voor de cliënt, de
medewerker en de partners. De verbeteringen zijn uitgewerkt voor de belangrijkste te
verwachten ontwikkelingen voor de komende drie jaar en de speerpunten voor de RVE’s.
2. Strategisch (Medisch) beleidsplan
De bovengenoemde visie en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald naar een strategie
en jaarplannen zoals opgenomen in het Strategisch plan 2018-2020. Continu vindt er een
uitwisseling plaats tussen Raad van Bestuur, managementteam en de rest van de organisatie
over strategische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op tactisch en operationeel niveau. Er
is daarmee voortdurende interactie met elkaar. De RVE’s hebben vervolgens de strategie
vertaald naar operationele jaarplannen (focuspunten).
3. SWOT- en risico-analyse
Voor 2019 zijn SWOT- en risico-analyses uitgevoerd voordat de jaarplannen worden
opgesteld.
4. Kaderbrief
Op basis van de hiervoor genoemde documenten is de kaderbrief 2019 opgesteld. Deze geeft
de concrete kaders (uitgangspunten, taakstellingen en richtlijnen) voor het komende jaar aan.
Het betreft hier niet alleen kaderstelling ten aanzien van de beschikbare middelen, maar ook
de eisen en de wensen ten aanzien van activiteiten, prestaties, kwaliteit en financiële
resultaten. De kaderbrief 2019 is in september 2018 opgesteld en rondgestuurd. Tevens geeft
deze kaderbrief ook een financiële richting aan voor de jaren 2020 en 2021.
5. Jaarplan/begroting
De uitgangspunten van de kaderbrief 2019 vormen de basis voor de jaarplannen en
deelbegrotingen voor 2019 die door de RVE-managers/ afdelingsmanagers zijn opgesteld.
Het begrotingsproces komt op basis van interactie tot stand. De RVE- c.q. afdelingsbegrotingen zijn medio november gepresenteerd en vervolgens is gezamenlijk de definitieve
begroting vastgesteld. Het organisatie brede jaarplan is met de onderliggende
exploitatiebegroting begin december 2018 door de Raad van Bestuur vastgesteld en in de
decembervergadering van de Raad van Toezicht goedgekeurd.
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6. Periodieke rapportages
a. Maand- en kwartaalrapportages
Iedere maand rapporteren en verantwoorden het bedrijfsbureau, het facilitair bedrijf en de
RVE’s over de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), zoals genoemd in de monitor. De KPI’s
zijn verdeeld over vijf aandachtsgebieden: bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit, klant en
onderzoek en ontwikkeling. De KPI’s zijn o.a. kwaliteitsindicatoren, ingezette formatie,
personele en materiële kosten, productie- en productiviteits- en ziekteverzuimgegevens
De drie basisonderdelen van de rapportage zijn:
1. De monitor; Hierin staan op een A4 de vijf bovengenoemde velden met de KPI’s.
2. Een verantwoording bij de monitor op Vogellandenniveau en per RVE, Bedrijfsbureau
en Facilitair bedrijf. Een managementsamenvatting en -analyse waarin een kwalitatieve
toelichting wordt gegeven op bovenstaande cijfers, alsmede een prognose voor het
gehele rapportagejaar.
3. Bijlagen met financiële rapportage, de kengetallenrapportage, prestatie-indicatoren,
overzicht fte’s en ziekteverzuim, e.d.
In de kwartaalrapportages wordt informatie over kwaliteit (indicatoren, wachttijden, etc.) en
voortgang van projecten en onderzoek toegevoegd.
b. Rapportage Focusborden
Naast reguliere maand- en kwartaalrapportages vindt verantwoording plaats over alle
belangrijke jaardoelen en grote verbetertrajecten via focusborden.
In grote delen van de organisatie vindt rapportage in dagstarts plaats.
7. Jaarrekening en jaarverslag
De concept jaarrekening 2019 is begin februari 2020 opgeleverd, waarna de extern accountant
de jaarrekening heeft gecontroleerd.
De accountant heeft omtrent zijn onderzoek verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur en
de Raad van Toezicht en de uitslag van zijn onderzoek vastgelegd in een (goedkeurende)
verklaring.
Het accountantsverslag is besproken in de auditcommissie, bestaande uit twee leden van de
Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de manager Financiën en Informatie.
De accountant heeft voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole ondersteunende controles
uitgevoerd:
- Het toetsen van opzet, bestaan en voor zover van toepassing ook de werking van voor de
jaarrekening relevante aspecten van de administratieve organisatie, de interne beheersing
en maatregelen op het gebied van IT.
De accountant brengt tevens jaarlijks een benchmark-rapportage voor de ziekenhuiszorg uit.
De laatste rapportage betreft het jaar 2018. De accountant beoordeelt Vogellanden voor het
tweede jaar met een triple A en geeft aan dat we daarmee ruim boven het gemiddelde in de
ziekenhuissector scoren. Vogellanden presteert excellent op zowel financieel als operationeel
gebied.
Het jaardocument, inclusief de jaarrekening en het accountantsverslag, is in aanwezigheid van
de extern accountant besproken in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht op 13
mei 2020. Tijdens deze bespreking is uitgebreid aandacht besteed aan de effecten van de
Corona uitbraak voor Vogellanden. Zoals het lijkt heeft deze pandemie, zelfs indien er geen
financiële vergoedingen komen, geen gevolgen voor de continuïteit van Vogellanden.
Het jaardocument is in genoemde vergadering vastgesteld door de Raad van Bestuur en
vervolgens goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
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8. Risico’s en onzekerheden
Vogellanden wordt volledig afgerekend op output, waarbij het financiële risico van onder- en
overschrijdingen op omzetplafondcontracten voor rekening van Vogellanden komen.
Inmiddels heeft Vogellanden met vier van de acht zorgverzekeraars open eind afspraken
gemaakt waardoor de risico’s beperkt blijven. Waar dat niet mogelijk is, probeert Vogellanden
voldoende ruime plafondafspraken te maken om de financiële gevolgen van deze mogelijke
risico’s te beperken. Hiertoe worden productieontwikkelingen maandelijks gemonitord om
eventueel tijdig, lopende het jaar, bestaande afspraken open te breken en naar boven bij te
stellen, daar waar substantiële overschrijdingen van plafondafspraken dreigen.
Voor de komende jaren worden geen risico’s verwacht in de liquiditeitspositie van
Vogellanden. De liquiditeit heeft minimaal de omvang van twee maanden omzet. Het
onderhanden werk is deels gefinancierd door middel van jaarlijks doorlopende bevoorschotting
door zorgverzekeraars.
Overige risico’s zijn beschreven in de SWOT-analyse en weergegeven in een SWOTconfrontatie.

3.5 Adviesorganen
3.5.1 Cliëntenraad (CR)
De cliëntenraad is acht keer bijeen geweest voor de zes-wekelijkse vergadering.
Diverse medewerkers waren te gast voor overleg bij verschillende onderwerpen die het
belang van cliënten raken o.a.:
- Ontwikkelingen Kinderrevalidatie
- E-Health
- Nieuwe app voor revalidanten
- Virtuele revalidatie
- Toelichting op het nieuwe EPD.
De raadsleden zijn in overleg met de verpleging op elke afdeling twee keer aanwezig
geweest in de huiskamers van Wielewaal, Ibis en Grutto. Het structureel georganiseerde
cliëntencontact is voor de CR een uitstekende manier om cliëntenervaringen te horen.
Daarnaast zijn de CR-leden in de poliklinische omgeving (wachtkamerobservatie) regelmatig
aanwezig om een indruk te krijgen van het reilen en zeilen in Vogellanden.
• Advies- en instemmingsverzoeken
In 2019 ontving de cliëntenraad verschillende adviesverzoeken:
- Statuten Governancecode ANBI-status (positief advies)
- Invoering nieuw Revalidatie EPD (onthouden van advies)
- Nieuwe apotheek (positief advies)
- IBO (positief advies)

3.5.2 Ondernemingsraad (OR)
Elke maandagmiddag komt de OR bij elkaar. Om en om is er een werk- of een
vergadermiddag. In 2019 vergaderde de OR 8 keer met de bestuurder. De OR heeft een
jaarverslag overlegd. Belangrijke onderwerpen 2019 waren onder andere:
- Rol en positie Preventiemedewerker
- Arbojaarverslag 2018
- Beleid t.a.v. scholing en ontwikkeling
- Nieuw voedingsconcept
- Nieuwbouw/ verbouw Vogellanden, o.a. kliniek, hal.
- Uitstroomonderzoek door externe partij
- Klachten- en klokkenluidersregeling
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De OR ontving adviesverzoeken voor:
- Overgang naar nieuwe apotheek
- Senior adviseur informatisering en automatisering
- Nieuwe functie servicedesk medewerker ICT
- Nieuw lid raad van toezicht
- EPD
De OR ontving instemmingsverzoeken voor de onderwerpen:
- Regeling melden van bijna-ongevallen en ongevallen medewerkers
- Instemming KIPz- gelden en scholing 2019 en 2020
- Verzuimreglement
- Uitvoering RI&E
- Preventie- en integriteitsbeleid
- Privacyreglement
- Verhuiskostenregeling
- Nieuwe functie verpleegkundig specialist ALS (wettelijke adviesaanvraag)
Met de advies- en instemmingsverzoeken is ingestemd.

3.5.3 Medische Staf (MS)
Per 1 januari 2019 wordt gewerkt met een kernstaf waarbij zowel vanuit de RVEVolwassenen als RVE-Kinderen een revalidatiearts en psycholoog deelnemen. De locatie
Isala en St Jansdal zijn tevens ieder vertegenwoordigd door een revalidatiearts.
De kernstaf heeft vanuit hun midden een dagelijks bestuur (DB) gekozen bestaande uit 3
personen uit de verschillende RVE’s of locaties. In het dagelijks bestuur zit 1 psycholoog. De
voorzitter is een revalidatiearts. Het dagelijks bestuur heeft 10 keer overleg gehad met de
bestuurder. De gehele staf kwam elf keer bijeen.
•
-

-

Belangrijke onderwerpen 2019:
IFMS: gesprekken ‘IFMS in de groep’ zijn opgezet en uitgevoerd
Overige onderwerpen die in Medische Staf aan de orde waren:
o Reglement functioneringsvraag
o Communicagtie met alle stafleden
o Tijdelijke contracten en aantreden tot medisch staflid
o AMS
o Rookbeleid
Er werden vier themabijeenkomsten gehouden met als onderwerpen:
o Strategie 2020-2022
o Suïcide preventie
o Alternatieve behandelwijze
o Evaluatie huidige structuur, Betrekken van ervaringsdeskundigen, Toekomst van de
revalidatiezorg

• Advies- en instemmingsverzoeken
De Medische staf ontving de volgende advies- en instemmingsverzoeken:
- Adviesverzoeken:
o Overgang naar nieuwe apotheek
o Invoering nieuw EPD
- Instemmingsverzoeken:
o Er zijn geen instemmingsverzoeken behandeld in 2019.
De medische staf heeft de reacties op de adviesverzoeken naar de bestuurder verzonden.
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4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1
•

Beleid algemeen
Missie en Visie

➢
➢
➢
➢

Missie: Vogellanden biedt medisch specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor
jong en oud
Visie: We coachen onze cliënt naar een zo goed mogelijk leven
Kernwaarden (DNA): Professioneel met Humor, Mensgericht met Passie, Betrouwbaar met
Elkaar
Slogan: Het ongewoon goed doen

• Hoofdthema’s 2019
Het jaarplan 2019 is onderdeel van het strategisch plan 2018-2020. Dit strategisch plan is
samen met de kaderbrief leidraad geweest voor de jaarplannen 2019 per RVE en overige
bedrijfsonderdelen. Via een maand- en kwartaalmonitor wordt de voortgang bewaakt. De
monitor bestaat uit vijf deelgebieden: bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit, klant, onderzoek
en ontwikkeling. Er zijn vier Kritische Succes Indicatoren (KPI) vastgesteld:
- Medewerkerstevredenheid >8
- Cliënttevredenheid > 8,5
- Aantoonbare kwaliteit en veiligheid van de zorg
- Een financieel resultaat van € 800.000
In het jaarplan stonden de volgende onderwerpen als hoofdthema benoemd (met enkele
uitwerkingen):
1. Wij voegen waarde toe voor onze patiënten
▪ De patiënt is in alles wat we doen onze drijfveer
▪ Wij leren van onze patiënt
2. Alle medewerkers werken met plezier, worden op talenten bevraagd, voelen zich
waardevol
▪ Medewerkers zijn vitaal en ontwikkelen zich onophoudelijk persoonlijk en professioneel
▪ Er is gelegenheid tot mobiliteit en jobcoaching wordt geboden
3. De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek door de juiste persoon
▪ Gezondheid conform de opzet van Positieve gezondheid (Machteld Huber)
▪ Meer preventief werken
4. We doen de goede dingen, maken bewuste keuzes in lijn en afstemming met elkaar
▪ Medewerkers werken vanuit het waarom naar het hoe en het wat (Golden Circle)
5. Aantoonbare kwaliteit en veiligheid
▪ Voor ieder IDT zichtbaar maken van de klantwaardering
▪ Zoeken naar instrumenten waarmee kwaliteit van zorg en veiligheid aantoonbaar wordt
6. Communicatie passend bij netwerksamenwerking
▪ Gerichte groepsbijeenkomsten voor Vogellanden brede thema’s
▪ Moderne, interactieve manieren van communiceren met onze patiënt zoals via apps en
een patiënten portaal
7. We bieden een eigentijdse en helende omgeving
▪ Benedenverdieping opnieuw inrichten
▪ Een nieuw foodconcept aansluitend bij het gezondheidsconcept
8. We dragen bij aan een sterke regio
▪ Samenwerking met onderwijsinstellingen, onderwijspartners, keten- en netwerkpartners
▪ Bijdragen aan een inclusieve samenleving
In het verslagjaar zijn nagenoeg alle voor 2019 geplande acties uitgevoerd of grote stappen
gezet. Deze ontwikkelingen worden verder doorgezet. Zo zijn alle voorbereidingen voor de
lancering van het patiëntportaal afgerond, is een pilot VBHC uitgevoerd, wordt gewerkt aan
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virtual reality middelen (VR-bril), zijn meerdere medewerkersbijeenkomsten gehouden.
Zie ook de verslagen van de RVE’s en afdelingen Bedrijfsbureau.
• Organisatie- en overlegstructuur
Binnen de organisatie zijn Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) met een duale
aansturing van een manager bedrijfsvoering met een medisch leider. Interdisciplinaire
Behandelteams (IDT’s) hebben een expliciete eigen verantwoordelijkheid en worden
aangestuurd door de verantwoordelijke (tand)arts. Er is veel verantwoordelijkheid gelegd bij
operationeel leidinggevenden en therapeuten (voor organisatiestructuur: zie bijlage 3).
Wekelijks vindt het Bedrijfsvoeringsoverleg plaats. Hierin hebben de Raad van Bestuur, RVEmanagers, manager Facilitair bedrijf, Hoofd HR en F&I en manager P&P zitting, medewerkers
van overige ondersteunende afdelingen sluiten deels aan. Eveneens wekelijks vindt het
Strategisch Overleg plaats bestaande uit de medisch leiders van de RVE’s en de Raad van
Bestuur (één keer per maand sluiten ook de RVE-managers aan) (zie bijlage 4).
• Cultuur- en leiderschapsprogramma
Het doel van het cultuurprogramma is om alle medewerkers van Vogellanden te ondersteunen
in hun ontwikkeling zodat iedereen zich waardevol voelt en op zijn beurt weer waarde kan
toevoegen voor onze cliënten. In dat kader konden medewerkers zich voor diverse
onderwerpen inschrijven zoals bijvoorbeeld ‘Lean’, ‘Disc’, ‘Kata-coaching’, ‘Omgaan met
weerstand en grensoverschrijdend gedrag’. Daarnaast zijn enkele bijeenkomsten
georganiseerd in het kader van het cultuurprogramma bedoeld voor alle leidinggevenden.
• Risico’s
Ter voorbereiding van de kaderbrief 2019 is een SWOT-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt
jaarlijks. De daaruit volgende Risico-analyse neemt een vaste plek in de jaarcyclus in. De
analyse staat benoemd in de kaderbrief 2019. Uitbouw van die sterktes, reductie van de
zwaktes en het benutten van kansen bepalen de speerpunten van onze strategie 2020-2022.
Geprioriteerde Zwaktes en Bedreigingen voor 2019 en de daarop uitgevoerde acties:
- Schaarste aan sommige (zorg)professionals
▪ Met name de vacatures voor (gezondheidszorg) psychologen zijn lastig in te vullen. Bij
vacatures worden ook de eigen psychologen benaderd om ook mogelijke kandidaten
na te gaan in het eigen netwerk.
- Grote druk op ICT door veel vragen / vernieuwingen. Dit kan bottleneck vormen
▪ De formatie is uitgebreid en de organisatie is verbeterd
▪ Er wordt gewerkt aan de hand van een ‘projectenlijst’, waardoor meer gestructureerd
zaken worden afgerond
- Toename van bijkomende psychische problematiek bij patiënten
▪ Er zijn hierop geen specifieke acties ingezet
- Microsoft naar Cloud: minder invloed op beveiliging
▪ Er is nieuwe authenticatiesoftware in gebruik genomen, waardoor de beveiliging voor
webmail en het citrixportaal weer voldoen aan de nieuwste beveiligingseisen.
- Groeiremming door zorgverzekeraar (productieplafond, kwaliteit- en inkoopbeleid)
▪ Door in gesprekken met verzekeraars het aantoonbaar hogere aantal verwijzingen,
aantoonbare kwaliteit en het imago te bespreken, is er vooralsnog geen sprake van
groeiremming.
- Financiering na 2021: impact van financiering via behandel-modules onduidelijk.
▪ Het project t.a.v. behandel-modules is door Revalidatie Nederland en de Vereniging
van Revalidatie Artsen stopgezet omdat gebleken is dat met de ontwikkelde hybride
registratie het doel om de kwaliteit en doelmatigheid van de revalidatiezorg inzichtelijk
te maken, niet behaald kon worden.
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•
-

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Algemene maatschappelijke aspecten
Betrekken omgeving: het terrein naast Vogellanden functioneert als een bruisende leef- en
beweegtuin. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar revalidanten oefenen,
kinderen spelen, vrijwilligers en medewerkers samenwerken en creëren. De tuin maakt
letterlijk een verbinding met de wijk Pierik omdat er een dam is gebouwd. Iedereen komt
er samen en participeert.

-

Milieu-aspecten
Zorg dragen voor het milieu is een belangrijke verantwoordelijkheid voor Vogellanden:
▪ In 2019 zijn zonnepanelen geplaatst op een deel van het dak
▪ De Europese Energie Audit (EED) is uitgevoerd. Dit gaf inzicht in energiebesparende
maatregelen die in de komende vijf jaar kunnen worden doorgevoerd
▪ Verlichting wordt waar mogelijk omgezet in Led-verlichting
▪ Dakisolatie heeft deels plaatsgevonden in 2019 en wordt vervolgd in 2020
▪ In de sporthal zijn akoestische panelen geplaatst. De bestaande verlichting wordt door
energiezuinige verlichting vervangen.

-

Sociale aspecten
Medewerkers
▪ Vrijwilligers:
Vogellanden hanteert een actief vrijwilligersbeleid. Ex-revalidanten en andere
betrokkenen melden zich om bij diverse werkzaamheden extra te ondersteunen. Het
biedt deze vrijwilligers een goede mogelijkheid hun tijd en energie in te zetten voor de
maatschappij. Een vrijwilligerscoördinator stuurt het vrijwilligerswerk aan.
▪ Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:
Vogellanden zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel
van het aanbieden van stageplaatsen, werkervaringsovereenkomst of een tijdelijk of
vast arbeidscontract.
▪ Stages:
Vogellanden biedt (maatschappelijke) stage-, werkervarings- en opleidingsplaatsen
aan verschillende opleidingen die gericht zijn op functies die binnen het centrum
aanwezig zijn. In het algemeen: Vogellanden biedt werkgelegenheid aan de regio.
▪ Leefstijl:
Vogellanden draagt bij aan een gezonde leefstijl van medewerkers. Er is een aanbod
om yoga te volgen. Via Fitland kunnen medewerkers met korting gebruik maken van
diverse faciliteiten.
Sportaanbod:
▪ Hand Bike Battle (HBB)
Naast het reguliere adviseren en stimuleren van (ex)revalidanten tot sportbeoefening
(veelal via het Sportloket), participeert Vogellanden al een aantal jaar in de ‘Hand Bike
Battle’. Een week waarin (ex)revalidanten de uitdaging aangaan om de Kaunentaler
Glescherstrasse in Oostenrijk te bedwingen met een handbike. Om dit te kunnen
volbrengen wordt ruim een half jaar daarvoor hard getraind door de revalidanten samen
met medewerkers, op vrijwillige basis, van Vogellanden
▪ Kemerink Sportevent:
Jaarlijks vindt het Kemerink Sportevent plaats. Een dag voor kinderen en jongeren met
een lichamelijke beperking waarin zij diverse sporten kunnen uitproberen.
Samenleving:
▪ Versterking van de regio:
Om mobiliteit tussen bedrijven en branches te bevorderen en om, samen met
opleidingsinstituten, ‘medewerkers van de toekomst’ op te leiden, wordt geparticipeerd
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in Netwerk Zwolle en Matchtafel Zwolle, netwerk ‘Buiten de oevers’ en participeert de
bestuurder in netwerkverband in overheid, opleidingen, MKB en zorg regio Zwolle.
-

Economische aspecten
Vogellanden houdt zich aan de normen en waarden die voor de gezondheidszorg zijn
opgesteld op het gebied van governance code, WNT, een fraude- en een klokkenluiders
regeling, etc.

• Hoofdthema’s 2020
In 2020 bouwen we door op de thema’s uit de voorgaande jaren:
1. Vitale en gemotiveerde medewerkers
2. Mensgerichte en professionele zorg
3. Goede samenwerking met ketenpartners
4. Onze zorg is aantoonbaar goed (VBHC)
5. Faciliterende en klantgerichte organisatie
6. Toegankelijke en interactieve communicatie
7. Een eigentijdse, inspirerende en helende omgeving
8. Een gezonde, vitale en waardevolle regio Zwolle

4.2

RVE volwassenen (RVE-V)

• Tevredenheidsmetingen revalidanten
RVE-V scoort in 2019 op alle fronten net iets beter dan de benchmark. Significant beter op
‘fysieke toegankelijkheid’ en ‘algemeen waarderingscijfer’ (groene rand). Het aantal
respondenten is hoog te noemen ten opzichte van voorgaande jaren evenals
responspercentage (%). Scores ‘algemeen waarderingscijfer’:
2019: 8,8 (N = 215, 35%). 2018: 8,5 (N = 161, 32%). 2017: 8,5 (N = 155, 31%).

Gegevens ervaringsindicatoren RVE-V 2019 met
benchmark (rapportcijfers)
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Figuur 1: RVE-V rapportcijfers 2019

Gegevens ervaringsindicatoren RVE-V 2019 met
benchmark (% positief geantwoord)
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Figuur 2: RVE-V % positief geantwoord 2019
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Eigen vragen
1) Is er voldoende aandacht geweest voor uw klacht of vraag?
2) Was na het 1e gesprek met uw arts duidelijk wat u kunt verwachten
van de behandeling?
3) Is het behandelplan uitgevoerd zoals afgesproken?
4) Zijn we tegemoet gekomen aan de hulpvragen die u had?

2019 RVE-V
94%

2018 RVE-V

89%

91%

76%

94%
95%

89%
90%

• Interdisciplinaire behandelteams (IDT’s)
De RVE-V staat voor Resultaat Verantwoordelijke Eenheid waarbinnen we medisch
specialistische revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, zowel klinisch als poliklinisch
aanbieden. De RVE’s zijn opgebouwd uit interdisciplinaire teams (IDT’s). Een IDT is gericht
op een bepaalde diagnosegroep en bestaat uit zorgprofessionals die interdisciplinair
samenwerken als een team. De IDT’s leveren deze zorg onder leiding van de revalidatiearts,
waarin de individuele revalidatiebehandeling centraal staat. De RVE-V kent de volgende IDT’s:
- Chronische pijn
- Neuropsychologische revalidatie
- CVA
- Dwarslaesie
- Multitrauma / orthopedie
- MS
- Neuro Musculaire Aandoeningen langzaam progressief
- Neuro Musculaire Aandoeningen snel progressief
- Traumatisch Hersenletsel
- Oncologische revalidatie
- Prothesiologie
Deze IDT’s ontwikkelen en beheren de (diagnose) specifieke expertise en de
behandelprogramma’s die essentiële inhoudelijke kwaliteitsinstrumenten bevatten voor de
verschillende behandelingen. Naast het verzorgen van de basisrevalidatiezorg, bieden we ook
specialistische revalidatie behandelprogramma’s voor specifieke diagnoses op een hoger
niveau waar we in excelleren en onderscheidend zijn.
Dit geldt voor amputatie& prothesiologie en daarnaast voor klinische behandeling van mensen
met ernstige NAH-problematiek, die door onze helende omgeving optimaal worden begeleid.
In 2019 is door alle medewerkers en artsen van IDT NAH de cursus Interdisciplinaire
Cognitieve Behandeling (ICB) gevolgd.
Cognitieve stoornissen die optreden na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen veel
invloed hebben op het verloop van de (revalidatie) behandeling. Een totaalaanpak, waarbij
elke behandelaar de patiënt met NAH op dezelfde wijze benadert, helpt bij het bereiken van
doelen in de behandeling. Dit vereist dat iedere behandelaar vanuit hetzelfde uitgangspunt te
werk gaat, hetzelfde denkkader hanteert en in staat is van daaruit dezelfde benaderingswijze
toe te passen. In 2020 is het de bedoeling om ICB verder implementeren in de organisatie.
• CARAS
In 2019 is een doorstart gemaakt met het werken volgens CARAS (Conscious Arm and hand
Rehabilitation Approach in Stroke). Binnen CARAS, een evidence-based gegeneraliseerde
methode voor armhandtraining.
Met de revalidant wordt aan SMART-weekdoelen gewerkt die in diezelfde week worden
geëvalueerd. Daardoor worden revalidanten positief bekrachtigd in hun mogelijkheden, voelen
ze zich bekwamer om problemen met arm-handvaardigheden op te lossen en dit te
generaliseren in de thuissituatie. Daarnaast speelt de kracht van het groepsaspect een grote
rol. Revalidanten kunnen elkaar motiveren, coachen en instrueren. En dit alles in een
intensieve periode van zes weken. Uit onderzoek blijkt dat CARAS non-use van de arm en
hand tegen gaat na een periode van zes weken. Onze ervaringen zijn dat we via CARAS een
kwaliteitsverbetering hebben gerealiseerd in het aanbieden van arm-handfunctietraining.
Reacties vanuit revalidanten zijn eveneens positief over o.a. het aanbod van onderwerpen en
de wijze van het werken aan doelen.
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•
-

Bijeenkomsten
IDT MS heeft in samenwerking met de MS Vereniging tijdens de Wereld MS Dag 2019 een
bijeenkomst georganiseerd voor de regio Zwolle.
Het thema van dit evenement is ‘Bewegen en MS’. ’s Middags waren er verschillende
workshops en bezoekers konden verschillende kraampjes bezoeken. En er was tijd om
contact te maken met lotgenoten. Een gevarieerd en goed gevuld programma.

-

Ruim 50 mensen waren in juni aanwezig tijdens de 8e Beenprothese Info-Demo-Doe-Dag
georganiseerd door medewerkers van IDT Prothesiologie.
De aanwezigen, bestaande uit prothesedragers, familieleden, zorgprofessionals en
iemand die zich oriënteert op een medische opleiding, kregen een gevarieerd programma
voorgeschoteld. Er werden zes onderwerpen besproken: stompverzorging, goede
schoenvoorziening bij prothesedragers, prothesetechniek, aandachtspunten wanneer je
met een prothese op reis gaat, valincidentie / valpreventie en de rol van de 'nazorgcoach'.
Tijdens en na de presentaties was er veel interactie. De onderwerpen sloten aan bij de
behoefte aan informatie die de bezoekers actief kwamen halen. Er volgden goede
gesprekken na iedere voordracht. Hieruit kunnen we concluderen dat het een waardevolle
en geslaagde bijeenkomst was.

-

In september heeft er een inloop- en informatiemiddag plaats gevonden voor mensen met
een amputatie en hun naasten. Tijdens deze middag is men geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen rondom amputatie, prothesen en hulpmiddelen. Er was gelegenheid om
lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een poliverpleegkundige was
aanwezig om vragen te beantwoorden en de patiëntvereniging ‘Korter maar Krachtig’ was
aanwezig met een informatiestand.

• Ontwikkelingen medicatieverstrekking:
Voor de farmaceutische dienstverlening is Vogellanden op 1 november overgestapt van Isala
Meppel naar Apothekers van Salland. Deze apotheek werkt net als Vogellanden met het
elektronisch medicatiesysteem Medimo. Nieuw voor Vogellanden is het digitaal aftekenen van
medicatie (door verpleging) in de module Elektronische Toedien Registratie (eTDR) van
Medimo. Door het in gebruik nemen van deze dienst is de gehele medicatieroute van
voorschrijven tot toedienen geborgd in een Closed loop.
Deze kwaliteitsverbetering is gedaan om het aantal VIM’s met betrekking tot medicatie
toediening drastisch te verlagen.
Het aantal meldingen met betrekking tot medicatieverstrekking was hoog. De meeste fouten
deden zich voor bij het toedienen van medicatie.
In de kliniek zijn in 2019 acties ondernomen om de toedienfouten te verminderen.
- Het bespreken van de werkwijze bij het toedienen van medicatie in het werkoverleg van
de verpleging
- Controle door de leidinggevende op de werkwijze volgens protocol.
- Het melden van de VIM via dagstartbord en werkoverleg en aldaar afspraken te maken
over verbetermogelijkheden.
Inmiddels zien we minder fouten optreden in de medicatieverstrekking.
In 2020 wordt de implementatie van het eTRD geborgd door de Geneesmiddelen Distributie
Commissie (GMDC). Afdeling Lean ondersteunt dit door het maken van duidelijke procedureomschrijvingen.
Tijdens de 2-wekelijkse werkoverleggen van de verpleging worden eventuele vragen en
onduidelijkheden besproken met de apotheekcommissie en leden van de GMDC.
De verwachting is dat verpleging binnen Q1 van 2020 de vaardigheid in het systeem zal
ontwikkelen en de gemaakt afspraken beklijven.
In maart 2020 zal een interne audit plaatsvinden om te onderzoeken wat nog mogelijke
verbeterpunten zijn.
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De samenwerking met Apothekers van Salland verloopt prettig. De betrokkenheid is groot en
de service verloopt volgens de in de overeenkomst gestelde afspraken. Na een proefperiode
van 1 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden in de GMDC.
•
-

E-health
Project gestart ‘VR bril en spiegeltherapie’
Een camera in de VR-bril registreert de goede arm, maar laat het in de bril zien als zijnde
de andere arm. Dat heet spiegeltherapie en is een veel beproefde revalidatievorm. Het kan
als virtual realityspeltherapie gebruikt worden. Deze therapievorm wordt nu ook ingezet bij
RVE-V Om deze en andere toepassingen te ontwikkelen waar de revalidanten baat bij
hebben, is een samenwerking gestart met hogeschool Windesheim en het bedrijf V3RLabs
in Zwolle. De komende twee jaar werken studenten van de ICT-opleiding in wisselende
groepen aan het project.

-

IDT Pijn gebruikt Vogellanden Revalidatie App.
Om beter aan te sluiten bij de informatie behoefte van de revalidanten is er een revalidatie
App voor IDT pijn ontwikkeld. De app maakt het mogelijk om informatie op verschillende
manieren aan te bieden. Denk hierbij aan afbeeldingen, tekst of filmpjes.

4.3 RVE kinderrevalidatie (RVE-K)
• Tevredenheidsmetingen revalidanten
RVE-K scoort op alle fronten hoger dan de benchmark. Significant hoger (groene rand) op
‘Fysieke toegankelijkheid, bejegening arts, bejegening medewerkers, begrijpelijke uitleg
medewerkers. Het aantal respondenten is hoog te noemen ten opzichte van voorgaande jaren:
Scores ‘algemeen waarderingscijfer’:
2019: 8,4 (N = 167, 21,4%). 2018: 8,4: (N = 113, 29%). 2017: 8,6 (N = 89, 17,5%).

Figuur 3: RVE-K rapportcijfers 2019

Figuur 4: RVE-K % positief geantwoord 2019
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Eigen vragen

2019 RVE-K

2018 RVE-K

93%
87%

89%

93%
92%

93%

1) Is er voldoende aandacht geweest voor uw klacht of vraag?
2) Was na het 1e gesprek met uw arts duidelijk wat u kunt verwachten
van de behandeling?
3) Is het behandelplan uitgevoerd zoals afgesproken?
4) Zijn we tegemoetgekomen aan de hulpvragen die u had?

79%

93%

De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-K waren:
• Uitbereiding locatie Hengeveldcollege
Onderwijscentrum De Twijn, locatie Hengeveldcollege groeide door een significante toename
van het aantal leerlingen uit zijn jasje. Vogellanden begeleidt met een multidisciplinair
revalidatieteam op deze locatie de kinderen van 4 - 18 jaar op de EMB (ernstig meervoudig
beperkt) en 12 - 18 jarigen op het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) met een revalidatie
indicatie. Door vertrek van Bartiméus op de 2e etage kon Vogellanden met vier extra
(behandel)ruimtes uitbreiden (110 M2) op deze locatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan
de gewenste behandelcapaciteit in een representatieve en prettige behandelomgeving.
• Interdisciplinaire teams doorontwikkeld
In 2019 hebben de interdisciplinaire teams zich continue doorontwikkeld en beschikken zij over
een actueel jaarplan/focusbord. Omdat leeftijd en ontwikkeling met name in de kinderleeftijd
centraal staan zijn er de volgende IDT’s:
- IDT 0 – 6 jaar polikliek kinderen Hyacinthstraat
- IDT 6 – 18 jaar polikliniek kinderen Hyacinthstraat
- IDT Boterdiep (school geïntegreerde revalidatie 4 – 12 jaar)
- IDT Hengeveldcollege (school geïntegreerde revalidatie 12 – 18 jaar)
- IDT EMB (school geïntegreerde revalidatie ernstig meervoudig beperkte kinderen)
- IDT Transitie15 – 25 jaar
•
-

(Netwerk)bijeenkomsten
Chirurgische behandelmogelijkheden van de spastische kinderhand:
In mei 2019 organiseerde Yvette van de Laar (kinderrevalidatiearts Vogellanden) met het
specialistische behandelteam “handen” in samenwerking met dr. P. Houpt (plastisch
chirurg Isala) een zeer succesvolle informatieavond voor ouders en 1elijns therapeuten, die
zeer goed werd bezocht en gewaardeerd. Na een uitgebreide informatieve inleiding
konden zowel ouders als 1elijns therapeuten met de artsen en het specialistische
behandelteam in gesprek. Hierdoor ontstonden zeer waardevolle gesprekken en contacten

-

DCD-netwerkontwikkeling:
In november 2019 organiseerde Miriam Kooiman (kinderrevalidatiearts Vogellanden)
samen met het DCD-behandelteam een regionale netwerkavond voor o.a. 1e
lijntherapeuten, onderwijs en GGZ met als doel de oprichting van een regionaal DCDnetwerk met Vogellanden als ketenregisseur. Ruim 80 belangstellenden tekenden in voor
deze avond. Aan het einde van de avond hebben 9 collega’s uit de periferie zich
opgeworpen om daadwerkelijk dit netwerk samen met Vogellanden vorm en inhoud te
geven in het kader van stept care (de juiste zorg op de juiste plek). De vorming en invulling
van dit netwerk krijgt begin 2020 een vervolg.

• EHealth
2019 Stond in het teken van het in gebruik nemen van EHealthtoepassingen zoals de
revalidatie- en Vogellanden app. Per locatie zijn er “trekkers” om de mogelijkheden van deze
app en het vullen van deze app onder de aandacht van de verschillende behandelteams te
brengen. Deze apps maken het mogelijk om oefeningen voor kinderen klaar te zetten voor het
gericht oefenen in de thuissituatie, het uploaden van instructiefilmpjes en het makkelijk
communiceren via de app met het kind en zijn systeem. Deze app wordt inmiddels standaard
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ingezet in verschillende behandelteams kinderrevalidatie en tijdens kort-intensieve
behandeltrajecten. Dit naar aanleiding van positieve reacties van zowel ouders als kinderen.
In 2020 wordt het gebruik van deze apps verder uitgerold binnen de kinderrevalidatie.

4.4 RVE Prevalidatie (RVE-P)
Binnen de RVE-P heeft 2019 in het teken gestaan van enerzijds een stevige basis leggen van
het IDT Integrale Behandeling Overgewicht (IBO) en anderzijds de concrete start van
activiteiten op het gebied van preventieve vitaliteitsdiensten binnen en buiten Vogellanden.
IDT Integrale Behandeling Overgewicht (IBO)
A. Zorginhoudelijke verbeteringen zijn geïmplementeerd binnen het programma.
- Heldere, concrete doelstellingen zijn vastgesteld en met deelnemers gecommuniceerd.
We spreken van een geslaagd traject als onderstaande drie doelen zijn gerealiseerd:
1. Verbetering kwaliteit van leven (Positieve gezondheid)
2. Duurzaam gewichtsverlies van tenminste 10% (BMI)
3. Verbetering meetbare gezondheid (bloedwaarden, lichaamssamenstelling etc)
Door duidelijkheid over deze doelen te creëren, zowel naar deelnemers als naar
medewerkers, is meer gezamenlijk commitment en meer focus ontstaan wat bijdraagt aan
de resultaten.
-

Binnen het begeleidingsteam is de rol van de Eerst Verantwoordelijke Coach (EVC)
uitgebreid van alleen een procesrol naar een meer integrale verantwoordelijkheid. Deze
leefstijlcoach is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemer en behandelt de
onderwerpen voeding, beweging, slaap, omgeving en schakelt deskundige teamleden in
voor verdiepende analyses. Door de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het
programma direct bij een leefstijlcoach en deelnemer neer te leggen zijn we ‘korter op de
bal’ actief. Ook zijn de leefstijlcoaches opgeleid om zelf de metingen voor het
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Zo zien zij direct, samen met de deelnemer, de
gerealiseerde resultaten en geeft dit extra stimulans voor de begeleiding.

-

Meer focus op effectief trainen en aandacht voor overbelastingsklachten en blessures.
Door het toevoegen van een fysiotherapeut aan het begeleidingsteam spelen we direct in
op de mogelijke overbelastingsklachten die veel van de deelnemers ervaren bij de start
van het programma. Tevens is met de fysiotherapeut, naast plezierig bewegen, meer
aandacht voor effectief en gericht trainen op conditie en kracht.

-

Door het organiseren van een trainingsstartdag voor nieuwe groepen hebben we een
versnelling in het programma aangebracht. Vlak na de kick off is tijdens een gezamenlijke
startdag alle belangrijke basisinformatie rondom thema’s als bewegen, slaap, stress,
voeding en trainen gedeeld.

-

De wachtlijst die was ontstaan is in 2019 volledig weggewerkt door het starten van drie
nieuwe groepen. Dit leidt tot een hogere deelnemerstevredenheid en biedt ruimte om
zonder teveel emotie een deelnemer een ander, meer passend programma te adviseren.

B. Value Based Health Care heeft een prominente plek gekregen.
- De resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken die periodiek tijdens het programma
worden opgehaald vormen nu input voor de begeleiding en zijn niet alleen een
uitkomstmaat. Door de ‘harde’ gegevens in verbinding met het proces van de deelnemer
te brengen kan direct(er) worden bijgestuurd en het programma worden aangepast.
- In 2019 is geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van MDO, passend bij de doelgroep
en het programma. Langs een vijftal vragen is in 20 minuten per deelnemer effectief
geëvalueerd:
Wat zeggen de cijfers? (Uitkomsten van fysieke metingen, bloedwaarden en vragenlijsten)
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Wat is het verhaal achter deze cijfers? (Toegelicht door de eerst verantwoordelijke coach)
Wat zijn positief ondersteunende factoren in het systeem van de deelnemer?
1. Wat zijn (nog) belemmerende factoren?
2. Welke acties zijn nodig en wie voert deze uit.
• Vitaliteit@Vogellanden
In 2019 is gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve vitaliteitsdiensten in- en
extern. Voorbeelden hiervan zijn:
Interne activiteiten
- Inhoudelijke workshops voor IDT’s en afdelingen bijvoorbeeld op het gebied van voeding,
dynamisch werken en leidinggeven aan vitaliteit binnen een team.
- Aanbieden en inzetten van vitaliteitscoaching voor medewerkers als onderdeel van het
2xFIT beleid van Vogellanden
Externe activiteiten
- Inhoudelijke workshops en health checks voor medewerkers van organisaties
- Betaalde beweegmodule voor werkgevers uit de regio
• Teamontwikkeling
In de loop van 2019 is het team aangevuld met nieuwe medewerkers en is de bezetting zowel
inhoudelijk als qua capaciteit op orde gebracht. In kwartaal 2 is een nieuwe
programmamanager aangesteld, per augustus is de capaciteit van psychologen weer op orde
door het aantrekken van twee nieuwe psychologen en per oktober is een fysiotherapeut
toegevoegd. Deze impulsen hebben het team nieuwe, positieve energie gegeven die gebruikt
is om het programma verder door te ontwikkelen.
• Productie IDT IBO
De productiewaarde over 2019 is sterk achter gebleven op de begroting vanwege het niet
starten van nieuwe groepen begin 2019 door beperkte personele bezetting. Gedurende het
tweede deel van het jaar is gestart met een inhaalslag. Door het starten van 3 nieuwe groepen
(in juni, september en december) is een stijgende lijn te zien in zowel de patiëntgebonden tijd
als de productiewaarde.
• Toekomst
Belangrijkste doelstellingen voor 2020 zijn:
- Het doorlopend blijven verbeteren van het behandelprogramma.
- Het vertalen van de data die verzameld is naar geleerde lessen en die toe te passen binnen
het behandelprogramma én te communiceren naar buiten middels publicaties.
- Het integreren van vitaliteit en leefstijl binnen Vogellanden voor medewerkers en
revalidanten en het doorontwikkelen van het preventief zorgaanbod voor externe
partners/werkgevers.

4.5 RVE Planning & Secretariaat
In 2019 hebben de secretariaten en planafdelingen van Vogellanden gewerkt binnen één RVE
onder één RVE-manager. Er is een aantal grote en kleine projecten opgepakt en
verbeterslagen zijn doorgevoerd. Door verschillende personele perikelen was de bezetting op
de afdelingen een belangrijk aandachtspunt. Desondanks zijn er verschillende
verbetertrajecten tot uitvoer gebracht. De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen
de RVE-V en de RVE-K met betrekking tot de ondersteunende processen waren:
• Klantgericht werken
Onze klanten worden goed bediend; echter hierin kunnen we een verdere verbetering
realiseren door nog meer aan te sluiten bij de behoefte van onze patiënten en interne klant.
Hierin staat een klantgerichte opstelling, goede bereikbaarheid en beschikbaarheid voorop. In
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2019 hebben alle medewerkers van de afdeling P&S een training klantgerichtheid gevolgd en
persoonlijke en afdelingsdoelen gesteld op dit vlak. De bereikbaarheid van de afdeling is
verbeterd door vernieuwde afspraken omtrent aanwezigheid en telefonische bereikbaarheid.
Daardoor zijn de afdelingen de gehele werkweek bereikbaar tijdens werktijd en is ook de
bezetting op deze tijden gerealiseerd. De telefooncentrale kan beter worden ingericht om dit
te ondersteunen. Hierin hebben we geëxperimenteerd maar dit heeft nog niet tot het gewenste
resultaat op het vlak van de techniek geleid. Daarom loopt dit verbetertraject nog door in 2020.
• Verbeteren BPB proces (behandelplan besprekingen) binnen de RVE-V
Het administratieve proces rondom de behandelplanbesprekingen was aan een verbeterslag
toe. Daarom zijn alle bestanden die daarvoor worden gebruikt geüniformeerd en verbeterd om
beter overzicht te houden en minder fouten te maken. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt
omtrent het sneller versturen van het verslag aan onze revalidanten. Dit geeft een efficiëntie
slag voor alle betrokken partijen. Ten eerste voor de patiënt aangezien deze eerder de
beschikking heeft over zijn verslagen. Daarnaast voor het interne proces van afwikkeling van
activiteiten.
• Oriëntatie op nieuw roosterprogramma
Ons huidige ICT systeem wat de planning ondersteunt (Ecaris) voldoet niet meer aan onze
eisen en gaat bovendien op niet al te lange termijn verdwijnen uit de markt. Daarom is het
afgelopen jaar een oriëntatie gestart op een nieuw roosterprogramma en is er een werkgroep
gestart om een pilot met dit programma te gaan voorbereiden. In 2020 zal deze pilot gaan
plaatsvinden.
• Leanproject Boterdiep
Binnen 1 van onze schoollocaties is een leanproject gestart om het roosteren voor het nieuwe
schooljaar eenvoudiger en beheersbaarder te maken. In Q3 en Q4 zijn analyses gedaan en
verbetervoorstellen gemaakt. In Q1 en Q2 van 2020 zullen deze concreet in acties worden
omgezet.
• Medewerkers van afdeling P&S
De medewerkers van de afdeling P&S hebben het afgelopen jaar veel gewisseld van werkplek
en hebben daarmee ook kennis en kunde naar elkaar overgebracht. Handige tips bij het
werken zijn uitgewisseld. Ook zijn enkele medewerkers bewust bezig met hun loopbaan en
hebben andere/extra taken opgepakt om hun talenten nog meer te benutten.
Doordat er een aantal ernstige ziektegevallen op de afdeling zijn geweest, was 2019 een pittig
jaar qua bezetting en emotionele belasting.
• Toegangstijden
De toegangstijden zijn op de website gepubliceerd en worden periodiek geactualiseerd. Op de
website staan de toegangstijden naar doelgroep benoemd, gebaseerd op onze IDT’s.
In 2019 hebben we een behoorlijke stap gemaakt richting het automatiseren van het verkrijgen
van de juiste wachtlijst gegevens. In Q1 van 2020 verwachten we dit af te ronden, zodat we
sneller beschikken over betrouwbare cijfers omtrent toegangstijden.
De gemiddelde toegangstijd van onze kliniek is zeer laag (3 dagen) en daarmee ruim binnen
de norm. De toegangstijd voor een eerste onderzoek bij de revalidatiearts ligt zowel bij de
RVE-K als RVE-V gemiddeld genomen binnen de norm van 4 weken. Na het eerste onderzoek
volgt veelal behandeling in ons centrum. De toegangstijd voor het in behandeling komen ligt
bij zowel de RVE-V als RVE-K gemiddeld binnen de norm van 6 weken. Binnen de RVE-V ligt
deze toegangstijd tot behandeling zelfs vaak rond de 2 weken.
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4.6 RVE Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (RVE-CBT)
• Patiënt
Patiënten zijn erg tevreden over de zorg en de faciliteiten van het Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde (CBT). In onze jaarlijkse patiëntenenquête onder 250 patiënten geven zij ons
gemiddeld een cijfer van 8,6. Patiënten hebben ons ook op ZorgkaartNederland positief
beoordeeld: er waren 3 beoordelingen met een gemiddelde score van een 9,4.
• Medewerkers
In 2019 hadden wij sinds het voorjaar een vacature open staan voor tandarts angst. Per 1
december 2019 hebben wij een tandarts gevonden en aangenomen. We hebben het jaar
afgesloten met een team op volle sterkte.
Wij verzorgen voor onze medewerkers opleidingen/specialisaties en stageplekken met als
doel alle kennis en kunde in ons CBT te behouden en te ontwikkelen. Dit is een grote
investering in zowel geld als de tijd van behandelaren.
Wij werken samen met Isala voor de inzet van psychologen, deze samenwerking verloopt
goed.
• Productie
De productie is in 2019 niet behaald in verband met langdurig ziekte van een tandarts en een
vacature tandarts. De kosten zijn binnen budget gebleven. De omzet van 2019 is boven
begroting, er wordt afgesloten met een positief resultaat van €84.000,-. Dit heeft mede te
maken met het feit dat personeelskosten iets lager zijn uitgevallen, er overige opbrengsten zijn
gerealiseerd en het laboratorium positief heeft gedraaid.
• Toekomst
In 2020 staat doorontwikkeling van de patiëntenzorg centraal middels; behandelmethodieken
verder uitrollen, geven van externe klinische lessen, samenwerking met VVT-instellingen
optimaliseren, oefenportaal introduceren voor alle teams en klinimetrie vaststellen om
aantoonbare zorg te kunnen leveren (VBHC).

4.7

Facilitair Bedrijf (FB)

• Onderhoud
Het onderhoud van het gebouw en de installaties gaat altijd door. In 2019 is veel onderhoud
uitgevoerd conform de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). Een deel van de daken is
vervangen, een nieuw verpleegoproepsysteem is geïmplementeerd en de brandmeldcentrales
zijn vervangen.
• Europese Energie Audit
In 2019 is de Europese Energie Audit (EED audit) uitgevoerd. De resultaten worden verwerkt
in energiebesparende maatregelen voor de komende vijf jaar.
• Eten en drinken
Vogellanden wil een gezondheidscentrum zijn waar positieve gezondheid en leefstijl een
belangrijke rol spelen. Om de patiënt te kunnen coachen naar een zo goed mogelijk leven,
willen we de patiënt wijzen op een gezonde leefstijl. Dit stimuleren en laten ervaren.
Bewustwording speelt hierbij een belangrijke rol. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om
te komen tot een nieuw voedingsconcept met de volgende uitgangspunten:
- Verbeteren van gezondheid
- Vergroten van beleving
- Vergroten zelfredzaamheid van revalidanten
- Vergroten vitaliteit van medewerkers
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Dit voedingsconcept is zowel voor de revalidant als voor de medewerkers en bezoekers die
gebruik maken van de brasserie.
Met de komst van het nieuwe concept zullen de keuken, het uitgiftegebied en de brasserie
gerenoveerd worden en een nieuwe uitstraling en inrichting krijgen.
In 2019 zijn hiervoor het strategisch plan, het programma van eisen en de uitvraag geschreven.
Ook hebben we een start gemaakt met het serveren van de warme maaltijd in buffetvorm. Dit
organiseert de catering en keuken twee keer per week om bovenstaande uitgangspunten in
de tussentijd al te verbeteren.
Tijdens de lunch zijn er tal van nieuwe gerechtjes gepresenteerd en zijn de banqueting
maaltijden aangepast tot een moderner, gezonder en afwisselender aanbod.
In 2019 hebben we daarnaast afscheid genomen van Douwe Egberts. Na een jarenlange
samenwerking was het tijd voor een nieuwe, meer flexibele leverancier: Coffee Fresh. Hierdoor
kunnen we betere koffie kunnen serveren tegen betere voorwaarden.
• Personeel
Begin 2019 is het Facilitair Bedrijf anders georganiseerd. De technische dienst is uitgebreid
met een Hoofd Technische Dienst en de keuken heeft een nieuwe Chef kok. Deze personele
kwaliteitsimpuls moet leiden tot verbetering van de geleverde kwaliteit en verlaging van kosten
voor werkzaamheden die (voorheen) werden uitbesteed. 2019 betekende ook het vertrek van
de Facilitair Manager. Per 1 oktober was het Facilitair Bedrijf echter weer compleet.
• Geslaagde events
Er was een aantal geslaagde evenementen die georganiseerd zijn door het Facilitair Bedrijf.
Het jaar startte met de Nieuwjaarsbijeenkomst in de sporthal met als thema Winter
Wonderland. Daarnaast de barbecue voor alle medewerkers en vrijwilligers begin september
in de beleeftuin. Ook niet te vergeten de jaarlijkse muziekavond, sinterklaasviering, het
kerstdiner voor revalidanten en diverse symposia en informatieavonden. Dit zijn voorbeelden
van een mooie samenwerking tussen alle afdelingen binnen het Facilitair Bedrijf.

4.8 Bedrijfsbureau
4.8.1 Kwaliteit & Veiligheid
➢ Kwaliteit
• Certificering HKZ en VMS
In april vond een HKZ hercertificering plaats conform het vernieuwde certificeringsschema
Medisch Specialistische Revalidatie 2016. Er zijn geen (kritische) tekortkomingen gevonden
of aanbevelingen gegeven. Het Veiligheids-management Systeem (VMS) is eveneens
gehercertificeerd conform Nederlands Technische Afspraak (NTA 8009:2018). HKZ helpt het
‘onophoudelijk verbeteren’.
• Audits
Audits hebben zich gericht op diverse processen zoals: aanvraag van scholing, toegang tot
Vogellandensystemen door nieuwe medewerkers, op- en aanname procedure RVE-V
polikliniek, afspraken ten aanzien van ‘eerste behandelaar’.
•
-

-

Tevredenheidsmetingen revalidanten
Ervaringsindicatoren: Vogellanden participeert in het uitzetten van ervaringsindicatoren
die door Revalidatie Nederland (RN) zijn ontwikkeld. Elk kwartaal worden gegevens terug
gerapporteerd aan het management. De rapportcijfers zijn hoog (zie RVE-V en RVE-K)!
Spiegelgesprekken:
o RVE-V: Er is een spiegelgesprek gevoerd op basis van behoefte van IDT Traumatisch
Hersenletsel (THL) ten aanzien van het verblijf in de kliniek. Uit de gesprekken zijn
aanbevelingen gekomen die genoemd IDT helpt om verder te verbeteren.
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o

-

-

RVE-K: Er is een spiegelgesprek gevoerd op basis van behoefte van IDT Niet
aangeboren Hersenletsel (NAH) met als doel het achterhalen van verbeteringen bij
kinderen met NAH / commotio cerebri / hoofdletsel.
Laagdrempelige meldingen revalidanten: In de gehele organisatie zijn ‘tip-top kaartjes’
uitgezet. Deze worden steeds minder gebruikt, maar we blijven dit nuttig vinden. In 2019
was sprake van 42 nieuwe kaartjes. Rode draad voor verbeteringen lagen vooral op
facilitair gebied: onder andere werd het tekort aan (invalide)parkeerplaatsen gemeld.
Alle meldingen worden door de betrokken managers bekeken en waar mogelijk direct
opgepakt.

➢ Veiligheid

• Veiligheids bevorderende Commissies
Veiligheidsbevorderende commissies (Veilig Incidenten Melden (VIM), commissie Basis
Medische Zorg (BMZ), GeneesMiddelen Distributie Commissie (GMDC), InfectiePreventie
Commissie (IPC)) hebben hun acties in jaarverslagen vastgelegd evenals hun plannen voor
2020. Samenvatting:
- VIM: er waren 348 meldingen binnen de revalidatie, twee meldingen binnen het CBT. Het
grootste aantal meldingen ligt conform eerdere jaren bij ‘medicatie’ (207x) en vervolgens
‘(bijna)vallen’ (97x). Voor verdere inhoudelijke informatie: zie het jaarverslag VIM.
- BMZ: bestaande protocollen zijn aangescherpt, BMZ scholingsdagen zijn georganiseerd
- IPC: extra nadruk is gelegd op het bevorderen van griepvaccinatie en handhygiëne
- GMDC: er is toegewerkt naar de samenwerking met een nieuwe apotheek waartoe ook
alle protocollen moesten worden aangescherpt. De daadwerkelijke overgang naar Salland
apotheek vond plaats op 1 november 2019.
• Veiligheidsrondes
In 2019 zijn vier rondes gehouden: RVE-V: nieuwe apotheek. RVE-K: locaties Hengeveld,
Boterdiep en Hyacinthstraat.
• Risicogericht denken / PRI
Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI) werden uitgevoerd in verband met de overgang naar
een nieuwe apotheek en voor diverse Behandelprogramma’s.
•

Samenvattend overzicht bovenstaande punten:

Instrument
- Interne audits

Onderwerp o.a.
Actie / resultaat o.a.
- Diverse procedures - Verduidelijking en vereenvoudiging van geauditeerde
procedures
- Spiegelgesprek - RVE-V: THL
- Meer info over hersenletsel, meer gebruik maken van
logboek
- RVE-K: NAH
- Onderzoeksfase compacter, ‘verfijning’ van informatie,
kleinschalig lotgenotencontact
- VIM
- Medicatie
- Afspraken over toezicht op ½ GDS in training’.
- Gebruik gaan maken van BEM scores
- BMZ
- Kennis
- Externe scholing BMZ voor artsen / en verpleegkundigen
is uitgevoerd
- IPC
- Griepvaccinatie
- Opkomst griepvaccinatie: 106 medewerkers (2018: 83)
- Handhygiëne
- Scholing waardoor grotere bewustwording
- GMDC
- Apotheek
- Voorbereidingen getroffen en overgegaan op nieuwe
apotheek (Salland)
- V-rondes
- 3 locaties RVE-K
- Diverse acties op gebied techniek / gebouwbeheer
- apotheek
- verdere verbetering in afspraken rond apotheek /
verfijning systeem
- PRI
- Apotheek
- Aandachtspunten t.b.v. overgang naar nieuwe apotheek
- Diverse behandel- - Actiepunten voor jaarplannen IDT’s
programma’s
Tabel 1: Overzicht belangrijkste kwaliteitsinstrumenten met enkele acties / resultaten
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• Beveiliging persoonsgegevens
In de eerste helft van 2018 is bewerkstelligd dat Vogellanden volledig voldoet aan de eisen
van de nieuwe Europese wetgeving m.b.t. privacybescherming, de AVG. In de tweede helft
van het jaar is vervolgens gestart met de borging van beveiliging van persoonsgegevens
conform NEN 7510. In de zomer van 2019 zijn proefaudits gehouden door een externe
consultant, waarbij alle controls uit NEN 7510 als uitgangspunt zijn genomen. Op ca. 25%
van de controls (34 van de 142) zijn daarbij nog afwijkingen geconstateerd. De eerste
daarvan zijn in het najaar al opgelost.
Eind 2019 is een eerste managementreview opgesteld en gedeeld met de Raad van Bestuur
en het management van Vogellanden. Hierbij is ook een jaarplanning voor 2020 opgesteld.
Deze bestaat voor een deel uit zogenaamde onderhoudsplanning: activiteiten die periodiek
(per maand, per kwartaal, per jaar, om de twee of drie jaar) uitgevoerd dienen te worden.
Daarnaast bevat de jaarplanning 2020 eenmalige verbeteracties om te gaan voldoen aan
alle controls vanuit NEN7510, zodat eind 2020 een definitieve certificering kan plaats vinden.
Afgelopen jaar zijn er vanuit de organisatie 17 informatiebeveiligingsincidenten gemeld,
waarvan de helft het verkeerd adresseren van post of e-mail betrof. Gegeven de inhoud van
de verkeerd geadresseerde documenten, heeft dit twee keer tot een melding aan de
Autoriteit Persoonsgegevens geleid.
In alle gevallen zijn de meldingen gebruikt om de aandacht voor veilig omgaan met
persoonsgegevens te vergroten en in enkele gevallen om een betere handelwijze te
introduceren.
In 2019 is verder deelgenomen aan de landelijke actie ZorgZekeren van de NVZ om de
alertheid omtrent veilig omgaan met persoonsgegevens te vergroten. Ook is gebruik van het
veilig e-mailen via Zorgmail uitgebreid met een module (Zorgmailviewer) zodat ook veilig
gemaild kan worden naar derden die niet over Zorgmail beschikken.

➢ Klachten
De klachtenonderzoekscommissie (KozC) kwam twee keer bij elkaar voor een regulier overleg.
De klachtenfunctionaris nam in 2019 13 klachten in behandeling (2018: 15, 2017: 34). Eén
klacht is nog niet volledig afgerond.
In 2019 is wederom een laag aantal klachten bij de klachtenfunctionaris neergelegd. Een
deel van mogelijke klachten lijkt ook opgevangen door medewerkers en managers en naar
tevredenheid opgepakt.
De klachten waren zeer divers van aard: er is geen sprake van een expliciete ‘rode draad’.
Een klacht kent vaak meerdere ‘items’. Naar hoofditem geordend betroffen de klachten:
RVE RVE-K

RVE-V

CBT

Algemeen

IBO

Item
Informatie /
communicatie
Bejegening

Behandeling

• Onheus
bejegend door
secretariaat

• Onheus bejegend door
secretariaat
• Onprofessioneel gedrag /
verzoek tot aanpassing
dossier
• Geen klik met
• Onjuiste behandeling
arts: verzoek om i.c.m. onvoldoende
andere arts
informatie
• Slechte voeding, • Onjuiste behandeling:
niet gevarieerd
verzoek
schadevergoeding.

Planning
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Kosten

• Onvoldoende • Onvoldoende
geïnformeerd / informatie over
rekening
kosten GBA
gehouden met • Hoge rekening
‘eigen risico’ bij bij ‘ongevraagd’
18 jaar en
consult
ouder
• Onvoldoende
parkeerplaatsen /
invalide-plaatsen
bezet door auto’s
zonder invalidenkaart
(2x)
• Afspraken uit
huurcontract
onduidelijk / niet
nagekomen

Diversen

Tabel 2: Overzicht klachten per soort en RVE

Er zijn diverse acties uitgezet:
- aandacht hebben voor mogelijke financiële consequenties ‘eigen risico’ bij een eenmalig
(kort) consult
- informeren over consequenties voor ‘eigen risico’ bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd
- toezien op controle juist gebruik invalide parkeerplaatsen

4.8.2 Communicatie
Focus op waarde
In 2019 heeft de afdeling Communicatie focus aangebracht op het toevoegen van waarde.
Bijvoorbeeld door waardevolle ervaringen van patiënten, medewerkers en andere
stakeholders in- en extern te delen. Maar ook door het creëren en faciliteren van waardevolle
communicatiemiddelen ter ondersteuning van behandelingen. De afdeling bestaat uit 1,8
FTE en wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur.
Er stonden dit jaar vier uitgangspunten centraal:
o We betrekken de patiënt als partner om onze communicatie te optimaliseren.
o We onderzoeken de behoeften van onze interne en externe klanten om onze
strategie bij te sturen en de propositie van Vogellanden te verstevigen.
o We streven naar gebruiksvriendelijke communicatie online en op papier.
o We leren en creëren door de statistieken te volgen en daarop in te spelen.
Vanuit deze uitgangspunten zijn de volgende resultaten behaald.
Externe communicatie
• Website
De website is meer bezocht dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit cijfers van Google
Analytics.

2018
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Pagina
weergaven

2019

Pagina
weergaven

326184

372815

Unieke pagina
weergaven

Unieke pagina
weergaven

259795

258993

31

• Sociale media
Vogellanden zet sociale mediakanalen in om met diverse doelgroepen te communiceren.
Sociale media zijn bij uitstek geschikt om naast de professionele expertise, ook de
mensgerichte kant van de organisatie te laten zien. De cijfers van 2019 op een rij:

1510 likes (+ 15%)

1187 volgers (+ 0,6%)

2340 volgers (+ 28%)
Social media speelt een belangrijke rol in onze arbeidsmarktcommunicatie. Doorplaatsing
van vacatures op onze social mediakanalen worden actief bekeken en gedeeld.
• Externe berichtgeving in de pers/media
Vogellanden is op de externe kanalen met de volgende items prominent in beeld geweest.
Artikelen over:
- Artikel in Revalidatie Magazine – Beleeftuin Vogellanden draagt bij aan herstel
revalidanten
- Artikel Zwolle Business News – Winkel met jobcoach om mensen op de juiste
werkplek te krijgen
- Artikel For You magazine – Revalideren na kanker
- Publicatie in Jij & Overijssel – Scheve trap? Dat is precies de bedoeling.
- Artikel in Tijdschrift voor sociale vraagstukken – De attente stad Zwolle
- Artikel in De Stentor – Herstel door hersenen te foppen (virtuele revalidatie)
- Artikel in Zon – Een gezonde organisatie begint bij vitale medewerkers
- Publicatie in Zon – Column Fenna Eefting
- Artikel in Zon – Virtuele Revalidatiegames voor herstel na zenuwletsel
• Evenementen en projecten
De volgende evenementen en bijeenkomsten zijn georganiseerd vanuit of in samenwerking
met afdeling Communicatie:
- Nieuwjaarsbijeenkomst
- Beenprothesedag 2019
- HandbikeBattle 2019
- Lancering liedjesboekje Kinderrevalidatie
- Ontwikkeling en publiceren film Gangbeeldlab Vogellanden
- Circus project in samenwerking met Thorbecke Scholengemeenschap
- Viering 15 jaar Vogellanden
- Kerstviering
- Communicatie in en rondom lancering patiëntenportaal Mijn Vogellanden
- Ondersteuning ontwikkeling Vogellanden Vitaal App
- Gestart met ontwikkeling nieuwe huisstijl Vogellanden
- Gestart met creëren nieuwe patiënteninformatie Volwassenenrevalidatie
Interne communicatie
- Vitaliteit op de kaart in Vogellanden
- Infographic KATA-kaart
- E-health projecten onder de aandacht
- Informatiebijeenkomsten
- Ballonmomenten
- Nieuwe medewerkersbijeenkomsten
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Zelfstandigheidsafdeling kliniek
Communicatie rondom het MTO 2019
E-bike actie voor medewerkers

4.8.3 Human Resource
Onze medewerkers zijn vitaal, werken met plezier en worden op hun talenten bevraagd. Dat
is de hoofddoelstelling van Vogellanden. De afdeling HR levert hier een belangrijke bijdrage
aan. De afdeling HR bestaat uit twee HR-functionarissen, een loopbaancoach/ HR-adviseur
en de manager HR (totaal 3 fte).
• Beschikbaarheid van personeel
Vogellanden is een dynamische en groeiende organisatie. Denk daarbij aan prevalidatie, meer
productie, meer mensen in opleiding, digitalisering en E-health en Value Bases Health Care.
- Personeelsformatie: de personeelsformatie bedraagt bruto 282 fte in december 2019. In
2018: 265 fte. 2017: 249 fte.
- Het aantal medewerkers in december 2019 bedraagt: 446 (exclusief PNIL). In 2018: 413
medewerkers. In 2017: 399 medewerkers.
- Verdeling man – vrouw en leeftijdsopbouw: Uitdaging voor Vogellanden is het aantal
mannen te vergroten ter bevordering van diversiteit, uiteraard bij gelijke geschiktheid. In
2019 was 15% van de medewerkers man. Dit is een lichte stijging ten opzichte van
2018:13%. Tevens laat de verdeling leeftijdsopbouw zien, dat 49% van de medewerkers
45 jaar of ouder is, wat extra aandacht vraagt voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
van de oudere medewerkers en tevens aandacht vraagt voor de instroom van jongeren en
het behoud van expertise als oudere medewerkers de organisatie verlaten.

Bron: Afas januari 2020

-

-

Stagiaires: In 2019 waren 57 stagiaires werkzaam vanuit diverse beroepsopleidingen bij
Vogellanden. In 2018: 54 stagiaires en 2017: 29 stagiaires. We onderhouden duurzame
contacten met onze opleidingsinstituten (MBO, HBO en WO) om stagiaires te boeien, onze
kennis te delen en binden. We leiden niet alleen op voor Vogellanden, maar ook voor ons
eigen personeelsbestand. Dit zien we ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarop aansluitend werken we sinds 2016 met “Mentoring@work” samen met de
Landstede Groep. Mentoring@work heeft het doel om te voorkomen dat stagiaires
uitvallen tijdens hun stage, door aan de stagiair een volwassen maatje te koppelen. We
zijn een lerende organisatie en bieden ook coassistenten een plek om te leren, dat is wat
ons betreft een win-win situatie, wij leren en zij leren. In 2019 hebben we voor revalidatie
zeven co- assistenten begeleid en bij het CBT is het al jaren stabiel op zo’n 15
coassistenten per jaar.
Vrijwilligers: In 2019 waren er 70 vrijwilligers actief bij Vogellanden. In 2018: 65. In 2017:
60. Vrijwilligers vullen de professionele zorg aan, maar vervangen deze niet. Met behulp
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•
-

-

van een coördinator vrijwilligerswerk is aandacht gegeven aan de afstemming ‘vraag –
aanbod’ van vrijwilligerswerk en het inzetten van de juiste vrijwilliger op de juiste plek.
Participatie: Vogellanden zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In 2019 zijn vier medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij Vogellanden werkzaam via een stage- of
werkervaringsovereenkomst of een arbeidscontract. We bieden plek voor
maatschappelijke stages, re-integratieplekken en werkervaringsplekken.
Samenwerking in de regio: De afdeling HR onderhoudt warme contacten in de regio, neemt
deel aan regiobijeenkomsten en aan de matchtafel, waar door verschillende partijen uit de
regio, individuele casussen worden besproken en naar oplossingen wordt gezocht.
Verzuim
Samenwerking Arbodienst: In 2019 hebben we de samenwerking met onze Arbodienst
Fizie en onze bedrijfsarts Bart van der Meer opgezet en geprofessionaliseerd. Preventie
en samen met de medewerker focussen op mogelijkheden (i.p.v. beperkingen) staan
centraal.
Vernet-gegevens: jaarlijks maakt Vernet de Health Ranking bekend. Vernet geeft in één
cijfer aan hoe een organisatie binnen een branche presteert op het gebied van
ziekteverzuim,
gebaseerd
op
ziekteverzuimpercentage,
meldings-frequenties,
duurklassen en ziektekosten per fte. De score van Vogellanden in 2019 is 7,8. Dit was in
2018 7,7.
Het verzuim in de branche, over het jaar 2019, is 5,19%. Ten opzichte van een jaar geleden
is het verzuim in zowel de totale branche, als in Vogellanden gestegen. Vogellanden heeft
desondanks een lager verzuim ten opzichte van de branche nl. 4,89% en doet het in dat
opzicht goed. In 2019 heeft Vogellanden zich met name gericht op preventie en vitaliteit
door het programma 2 X FIT: fit als persoon en fit in je loopbaan.

In bovenstaand figuren worden het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie, en de verzuimpercentage en
verzuimduurklasse aangegeven. Bron: Vernet Q4 2019.
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• Medewerkertevredenheidsonderzoek
In kwartaal vier 2018 is er een nieuw MTO uitgezet met als thema Vitaliteit en Balans. De
gemiddelde medewerker-tevredenheidscore is 8,0 (KPI > 8,0). Werkdruk, energie tijdens en
na het werk, balans werk-privé blijven aandachtspunten.
2019 2018 2016 2014 2012
Bevlogenheid

8,2

8,1

7,7

7,8

7,7

Betrokkenheid

8,4

8,3

7,9

7,7

7,7

Tevredenheid

8,0

7,9

7,4

7,2

6,9

Gemiddelde

8,2

8,1

7,6

7,6

7,4

Uitkomsten MTO. Bron: presentatie BO-vergadering december 2019

•
-

-

Kwaliteit van het werk
Ontwikkelgesprek: Vogellanden stimuleert en faciliteert de medewerkers in hun functionele
ontwikkeling maar vooral ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen hun talent maar
ook hun gedrag bepaalt of zij succesvol zijn in het goed uitvoeren van hun functie. Zij zijn
immers zelf hun belangrijkste instrument. In 2018 is de start gemaakt met de ontwikkeling
van een “Teamontwikkelgesprek”. De doelstelling hiervan is de kracht van een team te
versterken. De cultuur, sfeer, diversiteit, samenwerking en samenstelling van het team is
van grote invloed op het functioneren van het individu en op het organisatieresultaat. Een
lerende cultuur waarin feedback geven normaal is, werkt sterk bevorderend op de
professionaliteit en het plezier in het werk van de medewerkers.
Vitaliteit en balans: Vogellanden heeft de vitaliteit en balans
van haar medewerkers hoog in het vaandel. We richten ons
bij vitaliteit van medewerkers op “2 x FIT”: fit als persoon
(fysiek – mentaal – emotioneel – spiritueel & balans) en fit
in de loopbaan. In 2019 meldden zich ruim 40 medewerkers
aan!

• Deskundigheidsbevordering
Vogellanden streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn, waar medewerkers
gestimuleerd worden te leren en te ontwikkelen, zowel professioneel - vakinhoudelijk als
persoonlijk. Vogellanden heeft een ontwikkelprogramma ontwikkeld voor alle medewerkers,
deels verplicht en deels optioneel. Het programma is gericht op cultuur, persoonlijke en
professionele ontwikkeling en effectiviteit. Elke medewerker heeft ook de mogelijkheid om
nieuwe opleidingen/ trainingen aan te melden voor het ontwikkelprogramma.
•

Vertrouwenspersoon in- en extern

De externe vertrouwenspersoon heeft in het jaar 2019 geen gespreksverzoeken gehad
vanuit Vogellanden. De interne vertrouwenspersoon heeft in 2019 ongeveer 11 gesprekken
gevoerd. Daarnaast heeft ze twee trajecten begeleid die uit meerdere gesprekken bestonden.
Gespreksonderwerpen zijn: minder prettige bejegening door collega’s, conflict met de
leidinggevende, rouw en verliesverwerking, vragen rondom arbeidsperspectief etc. Geen van
de gesprekken heeft geleid tot een formele klacht. Opvallend was de afname van het aantal
gespreksverzoeken in de tweede helft van 2019. De vertrouwenspersoon ziet hier een
mogelijke relatie met een open en veilige cultuur, de stijl van leidinggeven en het aanstellen
van een loopbaancoach waarmee de vragen vroegtijdig (uit)besproken worden en/of op de
juiste plek terecht komen. Halfjaarlijks evalueert de vertrouwenspersoon met de manager HR,
met als achterliggende vraag of er gespreksthema’s zijn, die organisatie breed opgepakt
dienen te worden.
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4.8.4 Onderzoek en Ontwikkeling
• Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek binnen Vogellanden wordt gestuurd vanuit de Research
commissie (RC). De RC heeft als doel het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek met het streven om zo hoogwaardige wetenschappelijk output te
bewerkstelligen vanuit de revalidatiegeneeskunde in de Zwolse regio door ieder jaar een
aantal wetenschappelijke artikelen te publiceren en presentaties op wetenschappelijke
congressen te geven.
- Publicaties
In 2019 zijn er vanuit Vogellanden drie wetenschappelijk artikelen gepubliceerd in het
Tijdschrift: Stem-, Spraak- en Taalpathologie, het Journal of Hand Therapy en in het
European journal of paediatric neurology
- Presentaties
Er zijn in 2019 vijf wetenschappelijke presentaties verzorgd: twee in oktober op het ISPOcongres in Kobe (Japan) en drie in november op het DCRM-congres in Utrecht.
- Onderzoeken
In 2018 zijn er in totaal 17 onderzoeksvoorstellen ingediend bij de researchcommissie. Het
grootste deel van deze onderzoeken (voor een deel deelname aan landelijke onderzoeken)
zijn inmiddels gestart; enkele zitten nog in de beoordelingsfase.
- Opleiding
De researchcommissieleden Ilse Lankhorst en Elsbeth Boxum hebben de cursus Good
Clinical Practice gedaan om beter inzicht te krijgen in de wet- en regelgeving omtrent het
doen van medisch wetenschappelijk onderzoek.
- Researchbijeenkomsten
In 2019 zijn door de RC twee researchbijeenkomsten georganiseerd waarin 18 lopende
onderzoeksprojecten door de onderzoekers zijn gepresenteerd
• Ontwikkeling: Lean werken in Vogellanden
Om continu verbeteren waar te maken is kennis van Lean denken een voorwaarde en daarom
is in 2019 drie keer aansluitend op introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerker een
Lean basistraining voor hen verzorgd. Ook is twee keer de cursus “Getting things done”
(persoonlijk efficiënt werken) verzorgd, om medewerkers te helpen die vastliepen in het
afhandelen van hun werkzaamheden.
Leancoaches hebben meerdere behandelteams en afdelingen gecoacht bij het opstarten en
toepassen van hun focusbord. Ook is op enkele afdelingen ondersteuning gegeven bij het
gebruik van dagstarts en/of structurele verbeterbordsessies om zo het geleerde tijdens de
basistrainingen ook in praktijk te kunnen brengen. Verder zijn meer dan drie afdelingen
ondersteund bij het opruimen en organiseren van hun werkplek middels de 5S-methode.
Nieuw was dat managers en een aantal belangstellenden geschoold zijn in de toepassing van
een Lean coaching methodiek, Kata genaamd. Hierbij leren de deelnemers twee routines, die
van ‘stap voor stap verbeteren’ en een ‘coach-routine’ die ondersteunt in het verbeteren. Deze
routines kunnen worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor
teamontwikkeling. In 2020 zal deze scholing aan alle artsen aangeboden worden en ook weer
enkele keren aan geïnteresseerden.
Bij het opstellen van de jaarplannen voor 2020 heeft het Leanteam ondersteuning geboden:
bij het beperken van het aantal te stellen doelen, de SMART formulering ervan, het in lijn
brengen van de doelen met die van de totale organisatie en bij de weergave ervan in
focusborden om de uitvoering van jaarplannen te monitoren.
De Lean-medewerkers hebben ook (verbeter)projecten begeleid, zoals o.a.:
- de voorbereiding op de overgang naar een nieuw revalidatie EPD;
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-

reductie van het aantal therapie afzeggingen vanuit Vogellanden
het verbeteren van de ontslagfase in de kliniek
het reduceren van verspillingen bij het tandtechnisch laboratorium
de ontwikkeling van de Vogellanden Vitaal app
de implementatie van een digitaal Patiëntportaal
invoering van zorgpaden
het verbeteren van het integrale roosterproces van onderwijs (Twijn) en revalidatie
de ontwikkeling van Virtuele Revalidatie

Belangrijk doel was daarnaast om Vogellanden als Lean werkende organisatie op de kaart te
zetten. Daarom zijn vele Lean-werkbezoeken aan Vogellanden begeleid, is actieve inbreng in
de organisatie en de inhoud van het jaarcongres van de landelijke organisatie Lean in de Zorg
geleverd en zijn op basis van detachering diverse projecten voor derden uitgevoerd (o.a. voor
de Zonnehuisgroep Zwolle, zorgcentrum de Westerkim in Hoogeveen, Hogeschool
Windesheim (meerdere afdelingen), St. Jansdal in Harderwijk en het Martini Ziekenhuis in
Groningen).

4.8.5 ICT
De afdeling is verder geprofessionaliseerd. Veel verzoeken en opdrachten komen
gecoördineerd binnen, waardoor meer overzicht van het onderhanden werk is ontstaan.
• Servicedesk
De 1e-lijns servicedesk is verder ingericht. Er is een medewerker aangenomen die de
servicedesk bemand, wat betekent dat alle telefoontjes en meldingen via Facilitor uitgezet,
opgelost en bewaakt worden. Dit komt de doorlooptijd van meldingen van collega’s ten goede.
• Nieuw EPD voor CBT
Aan het begin van het jaar is een nieuw Electronisch Patienten Dossier voor het CBT in gebruik
genomen. Er heeft een conversie van gegevens van het oude naar het nieuwe EPD
plaatsgevonden, brieven zijn herschreven en processen zijn aangepast. Dit heeft geleid tot
een succesvolle implementatie.
• Patiëntenportaal
Het patientenportaal is in gebruik genomen. Dit betekent dat revalidanten bij hun dossier
kunnen, hun afspraak kunnen inzien en kennis kunnen nemen van de Zorginformatie
Bouwstenen (ZIB). De implementatie is succesvol gegaan en laat zien dat er behoefte is aan
inzage in de eigen gegevens.
• Oriëntatie op nieuw EPD voor revalidatie
De huidige leverancier van het ons EPD is samengegaan met andere softwareleveranciers in
de gezondheidszorg, daarnaast loopt eind 2021 het huidige contract af. Dat heeft geleid tot
een oriëntatie op het huidige en eventueel een ander EPD.
• Projectenkalender
2019 stond in het teken van zaken afmaken die in het verleden al gestart waren, maar nog niet
waren afgerond. Zo heeft het ICT-team een grote bijdrage geleverd aan het inrichten van het
Verpleeg Oproep Systeem, beeldbellen, zijn de multi-functional printers vervangen en is voor
Afas is het inlogproces geoptimaliseerd (Single Sign On).
• Medimo; voorschrijfsysteem medicatie
Het EPD is gekoppeld aan Medimo, artsen kunnen nu inloggen via het EPD, waardoor er meer
gebruikersgemak ontstaan, het minder werk is voor de secretaresses, wat veiliger werken is.
Daarnaast is de toedienregistratie in productie genomen, dit werd voorheen schriftelijk
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vastgelegd en wordt nu digitaal vastgelegd. Hierdoor zijn VIM-meldingen afgenomen, omdat
het toedienen van medicatie goed wordt vastgelegd en er een signaal komt, dat dit vergeten
wordt.
• Nieuwe hardware
Er heeft een selectieproces plaats gevonden om de huidige tablets te gaan vervangen. De
ondersteuning van de leverancier op de huidige tablets liep af, waardoor er tot aanschaf van
nieuwe overgegaan moet worden. Samen met een groep gebruikers heeft een inspiratiesessie
plaatsgevonden, waarna er een selectie heeft plaatsgevonden. Begin 2020 worden deze
uitgerold.

4.8.6 Financieel beleid
4.8.6.1. Begroting 2019
In de begroting 2019 werd als één van de uitgangspunten gehanteerd dat de solvabiliteit van
de organisatie verder moest worden versterkt om daarmee middelen te kunnen reserveren
voor de lopende en komende renovaties van het hoofdgebouw. De omzet revalidatie was
realistisch begroot, en voldoende rekening gehouden met de onzekerheden in de gemaakte
plafondafspraken met de zorgverzekeraars.
In de vergadering van de Raad van Toezicht in december 2018 is een begroting voor 2019
goedgekeurd met een beoogd positief resultaat van € 800.000,--. Op dat moment waren er
afspraken met de grootste en de vier kleinere zorgverzekeraars gemaakt. De afspraken met
overige drie middelgrote verzekeraars volgden in de loop van 2019.
Binnen de kaders was er budgettaire ruimte voor continuering van de extra begrotingsruimte
van € 150.000,-- voor extra opleidingen van medewerkers en € 350.000,-- voor innovaties.
Er werd in de begroting voor 2019 uitgegaan van een productieniveau dat licht boven het
niveau van de realisatie 2018 lag. Tezamen met de reguliere tariefindexeringen en de ruimere
plafondafspraken kon een omzetstijging van gemiddeld 4,6% ten opzichte van de realisatie
omzet 2018 worden begroot.
4.8.6.2. Realisatie 2019
De in 2019 gerealiseerde revalidatieproductie is uiteindelijk circa 3,3% boven begroot
uitgekomen en ruim 9% boven de realisatie voorgaand jaar. Deze groei is zowel gerealiseerd
in de poli’s als in de kliniek.
De marktverdeling van de productie over de zorgverzekeraars was ook in 2019 anders dan
begroot en afgesproken. Met de zorgverzekeraar waarbij een grote overschrijding van het
omzetplafond dreigde zijn tijdig besprekingen begonnen om het productieplafond naar boven
bij te stellen. Op dit moment is een voorlopige aanpassing van de afspraak afgesproken 55%
van de boven plafond productie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Ondanks de afgesproken productieverruimingen blijft er toch een deel van de meerproductie
niet gefinancierd. Dit deel is voorlopig berekend op € 337.000,--. Bij de omzetberekening is
hiermee rekening gehouden. Tevens is het bedrag op de balans opgenomen als terug te
betalen aan de zorgverzekeraars.
De hogere productie heeft geleid tot extra kosten als gevolg van extra inzet van behandelaren.
De stoeluurproductie bijzondere tandheelkunde is in 2019 uitgekomen op 11.095 uur, gelijk
aan de realisatie voorgaand jaar en 4,6% onder de begroting 2019.
Conclusie: de meerproductie is, mede door de ruimere plafondafspraken met de
zorgverzekeraars, grotendeels verzilverd. Hierdoor is in 2019 niet alleen de solvabiliteit verder
versterkt, maar zijn tevens middelen gereserveerd voor de lopende en komende renovaties.
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Door een grote inspanning van alle medewerkers is uiteindelijk een zeer goed resultaat
gerealiseerd.
Zowel door de revalidatie-organisatie als door het centrum voor bijzondere tandheelkunde is
enorm veel werk verzet, waarbij mede door het inzetten van verbeterprojecten (waaronder
lean-trajecten), medewerkers op een goede en prettige manier hun taken hebben kunnen
uitvoeren.
Het exploitatieresultaat 2019 komt, mede door bovengenoemde mee- en tegenvallers, uit op
€ 2.601.800,--. Dit bedrag is inclusief de begrote dotatie aan de bestemmingsreserve
instandhoudingsinvesteringen.
4.8.6.3. Financiële positie
Om een beeld te geven van de financiële positie van de instelling per einde boekjaar kunnen
de volgende kengetallen worden gebruikt:
Kengetallen
Rentabiliteit
Resultaatratio

2019

2018

8,7%

7,1%

Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio

286%
167%

293%
170%

Solvabiliteit
Eigen vermogen/balanstotaal
Eigen vermogen/totaal opbrengsten

56,1%
53,3%

46,9%
48,9%

Overig
Debt service coverage rate (DSCR)

7,8

5,1

De resultaatratio geeft het resultaat boekjaar weer ten opzichte van de totale opbrengsten.
Door het positieve resultaat in 2019 is deze ratio in dit jaar uiteraard positief, en zelfs hoger
dan in 2018.
De quick ratio en de current ratio worden gehanteerd om de liquiditeit weer te geven.
De quick ratio wordt als volgt berekend: vlottende activa (inclusief liquide middelen) gedeeld
door de kortlopende schulden. De current ratio is de vlottende activa (exclusief liquide
middelen) gedeeld door de kortlopende schulden. Beide ratio’s liggen ongeveer op het niveau
van voorgaande jaar.
De solvabiliteit (uitgedrukt als eigen vermogen in relatie tot totaal opbrengsten) is in 2019
verder toegenomen van 48,9% ultimo 2018 naar 53,3% ultimo 2019 en voldoet inmiddels ruim
aan de eisen die financiers en het Waarborgfonds stellen aan dit kengetal (minimaal 35%).
Het solvabiliteitskengetal eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal is fors gestegen
ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van het goede resultaat 2019.
De DSRC is een kengetal dat door banken wordt gebruikt om de verdiencapaciteit te relateren
aan de rente- en aflossingsverplichtingen voortvloeiend uit haar schulden. De norm die hierbij
voor Vogellanden gehanteerd wordt is 1,3. De door Vogellanden gescoorde ratio ligt hier met
5,1 aanzienlijk boven.
De hoofdlijnen van de balans en resultatenrekening 2019 zijn opgenomen in bijlage 5.
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4.8.6.4. Vooruitblik 2020
Vogellanden richt zich op ontwikkeling en constante kwaliteitsverbetering en dat leidt
automatisch tot meer doelmatigheid. De doelstelling om te komen tot een verdere
doelmatigheidsverbetering blijft gecontinueerd. Constant blijven verbeteren is uitdagend en
maakt ook dat we proactief inspelen op alle mogelijke ontwikkelingen en is een voorwaarde
om een volwaardige speler in de markt te blijven door:
- het zo cliëntgericht mogelijk maken van onze zorgpaden door te standaardiseren,
optimaliseren en vernieuwen;
- het optimaliseren van de omzet door groei in volume van onze gecontracteerde zorg, door
verder uitbreiden van ons adherentiegebied en door uitbreiden van productievolume door
middel van derde geldstromen.
We streven ernaar om de omzet jaarlijks met 3% te kunnen laten groeien, rekening houdend
met indexeringen, autonome groei en nieuwe en commerciële producten. Ondernemerschap
blijft hier noodzakelijk. Er is € 500.000,-- begroot voor innovatieprojecten.
Het resultaat is verwerkt tot de definitieve jaarbegroting 2020 welke in de
decembervergadering van de Raad van Toezicht is goedgekeurd. De exploitatiebegroting sluit
met een positief saldo van € 800.000,--.
De personele bezetting is in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting in het
voorgaande jaar gestegen met circa 4,6 fte, waarbij met name de RVE’s Volwassenen en
Kinderen groeien, als gevolg van de begrote productiegroei.
Aandachtspunten in de begroting zijn verder:
• Solvabiliteit
De reservepositie van Vogellanden is inmiddels voldoende stevig om in een voorkomende
situaties mogelijke problemen adequaat het hoofd te bieden. Eind 2019 is de solvabiliteit
gestegen naar 53%. Hiermee is de doelstelling om dit kengetal in de toekomst ruim boven
35% te houden gerealiseerd, conform de eisen van financiers en het Waarborgfonds. Een
stabilisering van dit niveau willen we realiseren door jaarlijks een zodanige dotatie aan het
Eigen Vermogen te begroten, dat ieder jaar de solvabiliteit minimaal stabiel blijft c.q. licht
toeneemt.
• Liquiditeit
De voor komend jaar begrote liquiditeitspositie voldoet aan de eis die banken en andere
stakeholders stellen: minimaal twee maandomzetten. De geprognosticeerde terugbetalingen
uit hoofde van contractoverschrijdingen over voorgaande jaren en afbouw in de
bevoorschotting van het onderhanden werk door zorgverzekeraars zijn beiden inmiddels
afgewikkeld. Het facturatieproces loopt volgens planning.
In 2018 is door de afdeling Financiën en Informatie een resultaat- en liquiditeitsplanning voor
20 jaar opgeleverd. De daarin opgenomen verwachting van sterk oplopende liquide middelen
heeft de Raad van Bestuur er toe gebracht om op termijn een lange termijn huisvestingsplan
op te laten stellen. Hoe ziet de huisvesting van revalidatie er op de middellange en lange
termijn uit en hoeveel investeringen zijn hiervoor nodig en wanneer?
4.8.6.5. Overige aandachtspunten
• Risico marktaandeelmutaties zorgverzekeraars
Het belangrijkste risico in de zorgproductie revalidatie is gelegen in marktaandeelmutaties
tussen zorgverzekeraars onderling. Deze mutaties zijn voorafgaande het jaar niet of nauwelijks
te voorspellen en zijn als zorgaanbieder ook niet te beïnvloeden. Door Vektis worden jaarlijks
centrale marktaandeelmutaties berekend welke vervolgens worden verwerkt in de
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productieafspraken voor dat jaar, maar de regionale werkelijkheid ontwikkelt zich vaak anders
en veel grilliger.
Het gevolg van deze marktaandeelmutaties is dat er bij de ene zorgverzekeraar
onderschrijdingen en bij de andere verzekeraar overschrijdingen op de afspraak kunnen
ontstaan. Beiden worden financieel niet vergoed, terwijl er bij meerproductie ook meerkosten
zijn. Het beleid van Vogellanden is erop gericht om, met name bij de kleinere
zorgverzekeraars, open eind afspraken te maken. In 2019 is dit ook bij de kleinste vier
gerealiseerd. Bij de grotere zorgverzekeraars wordt, als open eind afspraken niet lukken,
ingezet op het maken van ruime plafondafspraken in combinatie met staffels mocht de
gerealiseerde productie het plafond overschrijden. Daar waar mogelijk wordt ingezet op
meerjaren afspraken
• Omzetrisico
De recent ontstane Coronacrises geeft vanaf de lockdown medio maart 2020 bij Vogellanden
een verlaagde productie te zien bij zowel revalidatie als bijzondere tandheelkunde.
Afhankelijk van de duur van de coronacrisis zal een grotere achterstand ontstaan in de
reguliere patiëntenzorg, en onderzoek en onderwijs. Op het moment dat het virus landelijk
onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop
dit kan worden ingelopen. Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de
extra kosten en het effect op de opbrengsten. Wel hebben de zorgverzekeraars en het
ministerie toegezegd de ziekenhuizen en revalidatiecentra te ondersteunen in de
zorgverlening en in financieel opzicht. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de
hoogte en duur van de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars. Vooralsnog is de
verwachting dat de liquiditeitspositie niet in gevaar komt.
De zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren de materiële controles op de declaraties van
zorginstellingen verder uitgebreid en geïntensiveerd. In 2019 hebben deze controles bij
Vogellanden niet geleid tot correcties.
De interne controle op het facturatieproces, na afstemming met de externe accountant loopt
inmiddels enkele jaren. Er wordt jaarlijks een steekproef genomen op 60 medische dossiers
om de registratie van patiëntgegevens vanaf het eerste contact tot en met ontvangst van
betaling van de declaratie door de zorgverzekeraar te toetsen aan wet- en regelgeving. De
uitkomsten van deze steekproef zijn vervolgens beoordeeld door de accountant. De
uitkomsten geven geen aanleiding tot financiële correcties of aanscherping van
administratieve procedures.
• Certificering declaratieproces
Medio 2019 berichtte Revalidatie Nederland (RN) dat het project om het registratie- en
declaratieproces bij revalidatiecentra te certificeren conform ISAE 3000, per direct werd
gestopt. 2019 is aangemerkt als een overgangsjaar naar een situatie van horizontaal toezicht
light door de regiovertegenwoordiger(s) namens de zorgverzekeraars. Vogellanden heeft de
aanbevelingen van de accountant uit 2018 opgepakt en inmiddels gerealiseerd.
Er ligt een goede basis om in 2020 te komen tot een goede invulling van de te verwachten
eisen vanuit het horizontaal toezicht.
4.8.6.6. Financiële instrumenten
Vogellanden maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de instelling (beperkt) blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s.
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Bijlage 1: Interne governance en stakeholderoverzicht
Bij het toezichtkader staat de wet- en regelgeving waarbinnen toezicht wordt gehouden centraal,
evenals de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Het toezichtkader geeft weer wat het speelveld
is waarbinnen Vogellanden opereert. Dit speelveld is in de zorg nagenoeg helemaal gelegen in het
(semi)publieke domein, en wordt daardoor ingebed door een veelheid aan wet- en regelgeving. Aan de
hand van externe kaders dienen een aantal interne kaders te worden ingevuld voor de eigen specifieke
situatie.
Het externe toezichtkader waar Vogellanden mee te maken heeft ziet er als volgt uit:
Ned. Ver. Toezichthouders Zorg

Autoriteit
Persoonsgegevens

Ministerie
Volksgezondheid
Welzijn en Sport
Gov.code
Zorg

Ministerie Binnenl.
Zaken en
Koninkrijksrelaties

AVG
WTZi
KIWA: HKZcertificering

WNT
Wmcz
Ministerie
Sociale Zaken &
Werkgelegenheid

Raad van
Toezicht

W.O.R.

HKZ
Ondernemings
raad

WW&Z

Cliëntenraad
WKKgz

Inspectie SZW:
arbeidsinspectie

ATW

Raad van
Bestuur

medewerkers

klanten

Inspectie Gezondheidzorg

Wet
med.
Hulpm.

Medische staf
WGBO

Inspectie SZW

CAO
BIG

Med.ding
wet
cao-partijen
Accountant

Autoriteit
Financiële Markten

Wet
Fin.
Toez.
ZvW

Autoriteit Consument en Markt

Nederlandse Zorg
Autoriteit

Ext.
gover
nance

Interne
Gover
nance

De interne toezicht kaders worden gevormd door:
−
Statuten van de stichting
−
Reglement Raad van Toezicht
−
Reglementen commissies Raad van Toezicht
−
Reglement Raad van Bestuur
−
Informatieprotocol
−
Treasurystatuut
−
Meerjaren strategisch beleidsplan
−
Jaarplancyclus incl. jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening
−
Risicobeoordeling / Governance Risk Compliance
−
Directiebeoordeling
−
Managementreview
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Bijlage 2: Samenwerkingsrelaties
Samenwerkings- en ketenzorgpartners Revalidatie op het gebied van zorgverlening.
• Ziekenhuizen
- Isala (Zwolle)
- Isala Diaconessenhuis (Meppel)
- Ziekenhuis St. Jansdal (Harderwijk)
- Ziekenhuis Bethesda (Hoogeveen), onderdeel van Treant zorggroep
- Medisch Centrum Zuiderzee (Lelystad)
- Ziekenhuis Röpcke-Zweers (Hardenberg)
- Deventer Ziekenhuis
- UMCG Groningen
- UMCU Utrecht
• Revalidatiecentra
- Revalidatiecentrum Het Roessingh (Enschede)
- UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
- Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag)
- Klimmendaal (Arnhem)
- Merem (Lelystad)
• Onderwijs
- Onderwijscentrum de Twijn (Zwolle)
- Hogeschool Windesheim (Zwolle)
- Landstede (Zwolle)
- Deltion (Zwolle)
- Saxion (Deventer)
• Verpleeghuizen
- Verpleeghuizen regio Zwolle e.o.: Zorg- en Servicecentrum Het Zonnehuis, onderdeel van
Zorgcombinatie Zwolle; Verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove, onderdeel van
Zorgspectrum het Zand; Woonzorgconcern IJsselheem (Zwolle en Kampen); Verpleeghuis
Wendhorst (Heerde), onderdeel van Viattence en Verpleeghuis De Voord (Elburg), onderdeel
van Zorgverlening Het Baken.
- Verpleeghuizen regio Meppel e.o.: Reggersoord en Zonnekamp (Steenwijk), beiden onderdeel
van Zorgcombinatie Noorderboog
- Verpleeghuis Talma Hof (Emmeloord), onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land
• Thuiszorgorganisaties
- Icare, Carinova, Buurtzorg (Zwolle e.o.)
- Icare en Oude en Nieuwe Land (Meppel e.o.)
- PGVZ (Kampen e.o.)
• Diverse zorgverleners
- Orthopedagogische dagcentra in Kampen, Harderwijk, Emmeloord, Ommen en Meppel
- Kinderdagcentra
- Bartiméus: zorgverlening aan blinden en slechtzienden
- Regionale samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp IJsseloevers regio Zwolle en regio
Ommen en Integrale Vroeghulp Veluwe
- InteraktContour: aanbieder van woon- en dagbestedingszorg en ambulante begeleiding aan
lichamelijk gehandicapten
- Dimence: intra- en extramurale psychiatrie, voorheen Riagg Zwolle en Zwolse Poort
- MEE: vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking of handicap
- Hersenletselteams Overijssel en Flevoland
- Diverse eerstelijns fysiotherapie praktijken
- Professionals in NAH
- Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie
- Veilig Thuis het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
- Kentalis, zorgverlening aan mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een
taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben
•
-

Leveranciers: instrumentmakers, schoenmakerij
OIM
ProReva
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•

•

•
•

- Kemerink
- Livit
- Orthodesign
Ketens en netwerken
- Transmurale strokeservices Zwolle, Meppel, Harderwijk en Noord-Flevoland
- Stichting Ketenzorg NaH Overijssel
- CIR revalidatie
- Medrie: Huisartsen Zwolle
Patiënten- cliëntenverenigingen
- Vereniging Hersenletsel.nl
- Dwarslaesie Organisatie Nederland
- Vereniging van Geamputeerden
- BOSK: Vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met
een handicap
- Patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig
- Vereniging Spierziekten Nederland
- Stichting Pijn-Hoop
- Vrijwilligerscentrale Zwolle (Steunpunt Informele Zorg)
Overheid
- Gemeente Zwolle
Brancheverenigingen
- Revalidatie Nederland (RN)
- Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Centrum Bijzondere Tandheelkunde
• Isala, in het bijzonder met medische psychologie, kaakchirurgie en het behandelcentrum
• Hoofd- halsoncologie Noord Nederland
• Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt)
• Centra Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT), Rotterdam (Rijnmond) en Groningen
(UMCG)
• Diverse Tandtechnischen Laboratoria: De Brug, Crownart, Prima Dent, 4 Dental Zwolle, Lely Dental
• Ortholab
• Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
• Rijksuniversiteit Groningen, Tandheelkunde
• Verwijzende tandartsen, huisartsen en specialisten
• Geestelijke gezondheidszorg (Dimence)
• Verpleeghuizen:
- Woonzorgflevoland Lelystad: verpleeghuizen de Hanzeborg en de Uiterton
- Zonnehuis Zwolle
- IJsselheem Kampen en Zwolle
- Coloriet Lelystad
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Bijlage 3: Organisatiestructuur
De focus op de eigen verantwoordelijkheid van professionals (IDT’s) en op functionele samenwerking
geven we hieronder weer in een bolvormige structuur in plaats van het traditionele hiërarchisch
opgebouwde organogram.
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Bijlage 4: Communicatiestructuur
Bestuurder

Medische staf

Manager HRM

HRM

Manager F&I

F&I
ICT

Cliëntenraad

Manager P&P

Procesinnovatie & projecten
Kwaliteit

Ondernemingsraad
Communicatie

MT (bedrijfsvoering)

Bedrijfsbureau
Facilitair
bedrijf

Manager FB

RVE-manager

RVE-manager

RVE
kinderrevalidatie

RVE volwassenen
revalidatie

RVE ziekenhuis
revalidatie

Bestuurder

HRM
Stafvoorzitter

F&I

Medische staf

ICT
Cliëntenraad

Procesinnovatie & projecten
Kwaliteit

Ondernemingsraad
Communicatie

Strategisch overleg

Bedrijfsbureau
Facilitair
bedrijf

Medisch manager

Medisch manager

Medisch manager

RVE
kinderrevalidatie

RVE volwassenen
revalidatie

RVE ziekenhuis
revalidatie

Jaardocument 2019

49

Bijlage 5: Hoofdlijnen jaarrekening 2019
Balans
Activa

ultimo 2019

ultimo 2018

Vaste activa

€ 14.099.779

€ 14.297.092

Vlottende activa

€ 14.497.801

€ 14.332.357

Totaal activa

€ 28.597.580

€ 28.629.449

Eigen vermogen
Voorzieningen

€ 16.035.745
€ 2.778.851

€ 13.433.909
€ 2.616.119

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€

€
€

Totaal passiva

€ 28.597.580

€ 28.629.449

2019

2018

Passiva

4.717.866
5.065.119

7.685.801
4.893.619

Resultatenrekening
Opbrengsten
Opbrengsten revalidatie
Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
Overige opbrengsten

€ 23.124.848
€ 4.697.931
€ 2.255.958

€ 20.812.376
€ 4.477.515
€ 2.208.486

Totaal opbrengsten

€ 30.078.736

€ 27.498.377

Personeelskosten
Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Overige bedrijfskosten

€ 21.650.432
€ 1.577.686
€
148.097
€ 4.100.686

€ 19.791.923
€ 1.537.734
€
150.390
€ 4.076.812

Totaal kosten

€ 27.476.901

€ 25.556.859

Resultaat

€ 2.601.835

€ 1.941.517

Kosten
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