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1. Voorwoord jaarverslag 2018
“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 wederom gewaardeerd met een 8,5. 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 2019 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 2019 starten we daarom met een kwaliteitsmeting voor alle
diagnosegroepen.
2. Ook onze medewerker tevredenheid (begroot >8), voldoet met een 8,15 opnieuw aan
ons doel. Vitaliteit en werkgeluk zijn voor ons de belangrijkste voorwaarde om goede
zorg te kunnen leveren. We zijn daarom in 2018 gestart met een eigen opgezette
MTO dat we jaarlijks uitzetten onder alle 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 2018 opnieuw erg hoog (en
hoger dan in 2017) op medewerker tevredenheid. 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 daarmee is de vicieuze cirkel rond.
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
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een nieuwe gewoonte wordt) helpt enorm bij het bestendigen van nieuwe werkwijzen. En last
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. De leef- en beweegtuin is officieel
geopend en heeft de naam “Buitenzinnig” gekregen. Steeds meer medewerkers en
revalidanten verblijven, trainen en volgen therapie buiten en 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 zijn een feit.
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,
vertrouwen gekregen in hun lijf en hun leven.

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, 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 eigen initiatief 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: Drie 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), Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), Cognitieve revalidatie, Multitrauma, Amputatie & prothesiologie,
Neuromusculaire aandoeningen (NMA), Chronische pijn en Oncologie.
RVE-Kinderrevalidatie: Cerebrale Parese (CP), Neuromusculaire aandoeningen (NMA),
Developmental Coördination Disorder (DCD), Chronische pijn en vermoeidheid
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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 2018 komt de productiewaarde revalidatie 4,6% boven begroot uit en bijna 4%
boven het niveau van voorgaand jaar. Deze groei is reeds ingezet in 2017 en zet zich door in
2018 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 met name
zichtbaar bij de diagnosegroepen hersenen, neurologie en aandoeningen bewegingsapparaat.
Het aantal opnames in de kliniek is ten opzichte van voorgaand jaar stabiel.
De opbrengsten revalidatie stijgen ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van de gestegen
productiewaarde (+ 4%) en ruimere productieafspraken met zorgverzekeraars (+ 5%) met
€ 0,7 mlj.
De stoeluurproductie bijzondere tandheelkunde is in 2018 uitgekomen op 11.071 uur, 3,4%
boven zowel de realisatie voorgaand jaar als de begroting 2018. De opbrengsten
tandheelkunde zijn ten opzichte van voorgaand jaar met € 0,42 mlj gestegen.
De overige opbrengsten stijgen met € 0,57 miljoen door meer ontvangen subsidies.
De totale bedrijfsopbrengsten stijgen per saldo met 6,4% ten opzichte van voorgaand jaar.
Kerngegevens
2018
Productie / capaciteit
Aantal
Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden op 31 december
50
- waarvan voor kinderen tot 18 jaar
0
- waarvan voor volwassenen
50
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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11.993
0
11.993

2017
Aantal
50
0
50
12.274
0
12.274

262
0
262

272
0
272
6

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

35.805
0
35.805
100.353
52.887
47.466
Aantal
394

34.801
0
34.801
98.505
51.824
46.691
Aantal
381

267,0

251,1

19

18

15,4

14,4

Bedrag
Bedrag
€ 27.498.376 € 26.002.143
€ 20.812.375 € 20.308.876
€ 4.477.515 € 4.056.868
€ 2.208.486 € 1.636.399

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 2018 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)
• 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
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•

•
•
•

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: naast IJsselheem en Woonzorg Flevoland
tevens opgestart bij Coloriet.
Regionale samenwerking met 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 Raad
van Bestuur, bestaande uit één 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. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting.
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 2018 is besloten om de bezoldiging van de Raad van
Bestuur te verhogen. De salarisbedragen zijn opgenomen in de jaarrekening.
Jaarlijks, voor de vaststelling van de jaarrekening, vindt toetsing plaats van de beloningen van
de Raad van Bestuur aan de normen van de WNT. In 2018 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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2018 heeft de Raad het beleid en de ontwikkelingen binnen Vogellanden kritisch gevolgd, in
het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt.
De Raad van Toezicht heeft in 2018 zeven formele vergaderingen gehouden, waarvan één
besteed aan een zelfevaluatie. 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 2017 inclusief het accountantsverslag, de definitieve begroting voor 2018, 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 2019.
Verder werd in elke vergadering aandacht besteed aan inhoud en ontwikkeling van een
onderdeel van het primaire proces. Dit gebeurde in de vorm van presentaties door de
betrokken leidinggevenden. Zo 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 2018 aan de orde kwamen, zijn:
- actualisering van de reglementen van de RvT en RvB aan de nieuwe Zorgbrede
Governance Code 2017;
- het visiedocument en strategisch plan Vogelladen 2018-2020;
- toewijzing van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot revalidatiearts;
- het nieuwe EPD voor bijzondere tandheelkunde;
- actualisering van de algemene profielschets voor leden van de RvT;
- de voorbereiding van de werving van een nieuw lid in het voorjaar van 2019;
- de samenwerking met en verhouding tot de Stichting Vrienden van Vogellanden;
- de benchmark van de externe accountant met betrekking tot financiële en operationele
resultaten 2017;
- het treasurystatuut;
- de regeling generatiebeleid.
In de agenda’s van de vergaderingen wordt telkens ruimte opgenomen voor een thema
behandeling, zoals eigen regie, de ontwikkeling van interdisciplinair werkende behandelteams
(IDT’s) en vitaliteit en duurzame inzetbaarheid medewerkers.
In het kader van deskundigheidbevordering heeft de RvT in 2018 twee bijeenkomsten onder
externe begeleiding belegd: een masterclass “De kunst van het vragen stellen” en een
themabespreking over stakeholderbeleid binnen het kader van de governance van
Vogellanden.
In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht eenmaal overleg gevoerd met
de Cliëntenraad en heeft hiervan verslag gedaan in de Raad van Toezicht. Onderwerpen
waren onder meer de contacten van de cliëntenraad met het bestuur en de achterban, de rol
van de cliëntenraad, de informatiestromen, de betrokkenheid bij projecten en tijdigheid van
adviesaanvragen, het vergroten van de interactie met de cliënt, de wijze van facilitering van
de raad en de zichtbaarheid van de cliëntenraad in de organisatie. De cliëntenraad beoordeelt
haar eigen rol en functioneren, met het doel de betekenis voor de cliënt te vergroten. De Raad
van Toezicht gaf tijdens dit overleg een overzicht van onderwerpen waar de Raad zich op richt
en de ontwikkelingen binnen de Raad in het afgelopen jaar.
Ook met de Ondernemingsraad heeft de Raad contacten onderhouden. 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.
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De kwaliteitscommissie heeft drie 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 procedure risicomanagement, hoofdbehandelaarschap, managementreview, de
uitkomst van spiegelgesprekken, medicatieveiligheid, value based healthcare.
De auditcommissie heeft twee keer vergaderd, beide keren in aanwezigheid van de externe
accountant. Onderwerpen waren o.a. de administratieve organisatie, zorgcontractering, de
managementletter, het Treasurystatuut, de procedure tekenbevoegdheid, de beschrijving van
de Planning & Controlcyclus en voorstellen m.b.t. de financiering van nieuw-/verbouw van het
hoofdgebouw.
De remuneratiecommissie heeft twee keer een overleg gehad met de Raad van Bestuur,
eenmaal over het functioneren in het jaar 2017 en eenmaal inzake de evaluatie over het eerste
halfjaar 2018. De beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur heeft plaats
gevonden aan de hand van de 360o feedback methode.
Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht zowel themabijeenkomsten als informele
bijeenkomsten binnen de organisatie bijgewoond.
De Raad van Toezicht volgt de externe ontwikkelingen in governance en toezicht door onder
meer het bijwonen van NVTZ-bijeenkomsten en het kennisnemen van NVTZ-publicaties.
De leden van de Raad van Toezicht spreken elkaar ook zonder de Raad van Bestuur,
voorafgaande aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
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 zwaarte 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 Raad van Toezicht per 31 december 2018
Naam
Mr. C.J. Netjes
Voorzitter

Aandachtsgebied
Ondernemerschap
Juridische Zaken
Politiek en Bestuur

Lid Remuneratiecommissie
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Hoofdfunctie en nevenfuncties
• Directeur-eigenaar Nicias 3o Bestuur,
Management en Strategie (hoofdfunctie)
• Partner NewFuture
• Lid Sociaal Economische Adviesraad SEROverijssel namens VNO-NCW
• Lid Raad van Toezicht en lid
auditcommissie van Hondsrug College –
Emmen
• Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie
CSG Reggesteyn – Rijssen/Nijverdal
• Lid ledenraad Coöperatie Menzis
Zorgverzekeraar – Wageningen
• Lid Algemeen Bestuur en lid
Auditcommissie waterschap Drents
Overijsselse Delta – Zwolle
• Lid Bestuurlijk Overleg ‘Samen werkt Beter’
Overijssel namens VNO-NCW Midden
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•
•
Dr. P. van der Wijk
Vicevoorzitter / secretaris

Financieel/
Economisch

•
•
•
•

Lid Auditcommissie

•
•
•

Dr. R.J. Roorda MBA
Lid
Vz. Remuneratiecommissie
Lid Kwaliteitscommissie

Besturing
gezondheidszorg,
Kwaliteit en
veiligheid

•
•
•
•
•

Mevr. Drs. G. Sijpkes
MBA
Lid

Financiën en
Zorgmanagement

•

Vz. Auditcommissie
Drs. W.H.M. den Hartog
MHA MCM
Lid

•

•
Cliëntenzorg,
Kwaliteit en
veiligheid

•
•
•

Vz. Kwaliteitscommissie
•
•

Lid Bestuurlijke taskforce
uitvoeringsprogramma ‘Natuur voor Elkaar’
Overijssel, onderdeel Natuurlijk Kapitaal
Lid Bestuur Familieraad Noord Philadelphia
Zorg – Amersfoort
Lid College van Bestuur Hanzehogeschool
(hoofdfunctie)
Directeur/eigenaar Twee Meter b.v.
Bestuurslid Hanze University Foundation
Voorzitter curatorium van de Executive
Master of Finance and Control van de
Rijksuniversiteit Groningen
Lid Raad van Commissarissen van de
Coöperatie van Medisch Specialisten Noord
Nederland
Bestuurslid Stichting Perspectief Groningen
2025;
Lid van de Raad van Toezicht van het
Platform Beta Techniek.
Lid Adviesraad Handicap & Studie
Voorzitter Raad van Bestuur Zaans Medisch
Centrum (hoofdfunctie)
Directeur/eigenaar AwardZ.org, zorg van
waarde
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Prenatale Screening Nijmegen
Lid Raad van Toezicht Certe Medische
Diagnostiek Groningen
Raad van Bestuur van Humanitas Deventer
(hoofdfunctie)
Bestuurslid landelijke branchevereniging
ACTIZ
Secretaris van ZISO; zorginnovatie Salland
en Omstreken
Voorzitter Raad van Bestuur Aveleijn
(hoofdfunctie)
Bestuurslid IZO Twente
Penningmeester en bestuurslid Jeugd
Partners Twente
Lid Raad van Toezicht CCE (vanaf okt.
2018)
Lid Raad van Toezicht Stichting Warande
(tot maart 2018)

Toe- en uittreedschema Raad van Toezicht Vogellanden

C.J. Netjes
G. Sijpkes
R.J. Roorda
P. van der Wijk
W.H.M. den Hartog

Toegetreden

Herbenoemd(baar)

Uit(ge)treden

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

1 januari 2017
1 juni 2015
1 januari 2018
1 november 2019
1 januari 2020

1 januari 2021
1 juni 2019
1 januari 2022
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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 2018
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. Voortdurend 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. Dit
interacteert voortdurend met elkaar. De RVE’s hebben vervolgens de strategie vertaald naar
operationele jaarplannen (focuspunten).
3. SWOT- en risico-analyse
Voor 2018 zijn SWOT- en risico-analyses uitgevoerd voordat de jaarplannen worden
opgesteld.
4. Kaderbrief
Op basis van de hiervoor genoemde documenten is de kaderbrief 2018 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 2018 is in september 2017 opgesteld en rondgestuurd. Tevens geeft
deze kaderbrief ook een financiële richting aan voor de jaren 2019 en 2020.
5. Jaarplan/begroting
De uitgangspunten van de kaderbrief 2018 vormen de basis voor de jaarplannen en
deelbegrotingen voor 2018 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 2017 door de raad van bestuur vastgesteld en in de
decembervergadering van de raad van toezicht goedgekeurd.
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 Vogellanden niveau en per RVE, Bedrijfsbureau
en Facilitair bedrijf. Een managementsamenvatting en -analyse waarin een kwalitatieve
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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 2018 is begin 2019 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 werking van beheersmaatregelen vanuit het
normenkader van de voor de revalidatie geldende procescertificering;
- Het toetsen van opzet, bestaan en voor zover van toepassing ook de werking van voor de
jaarrekening relevante aspecten van de administratieve organisatie en de interne
beheersing.
De accountant brengt tevens jaarlijks een benchmark-rapportage voor de ziekenhuiszorg uit.
De laatste rapportage betreft het jaar 2017. De accountant beoordeelt Vogellanden met een
triple A en geeft aan dat we daarmee ruim boven het gemiddelde in de ziekenhuissector
scoren. Vogellanden presteert excellent op financieel 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
21 mei 2019. Het jaardocument is in genoemde vergadering vastgesteld door de raad van
bestuur en vervolgens goedgekeurd door de raad van toezicht.
8. Risico’s en onzekerheden
Vogellanden wordt sinds enkele jaren 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.
Jaarverslag 2018 (definitief: 2019-05-21)
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3.5 Adviesorganen
3.5.1 Cliëntenraad (CR)
De cliëntenraad is zeven keer bijeen geweest voor de zes-wekelijkse vergadering.
Diverse medewerkers waren te gast voor overleg op verschillende onderwerpen die het
belang van cliënten raken o.a.:
- Behandelplanbespreking in bijzijn van de patiënt
- Patiëntervaringen Vogellanden
- Verbouwingen
- Patiëntenportaal
- Anders plannen
- Maaltijdconcept
•
-

Advies- en instemmingsverzoeken
Algemeen profiel RvT

3.5.2 Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad komt wekelijks bijeen en heeft eens per zes weken een
overlegvergadering met de bestuurder. De OR heeft een jaarverslag overlegd.
Belangrijke onderwerpen 2018:
- Arbodienstverlening
- Duurzame inzetbaarheid
- Generatiebeleid
- Preventiemedewerker
- Vitaliteit en Medewerker Tevredenheids onderzoek (MTO)
- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
• Advies- en instemmingsverzoeken
De OR ontving de volgende advies- en instemmingsverzoeken:
- Rol en positie Preventiemedewerker (loopt nog)
- Regeling generatiebeleid
- Digitalisering personeelsdossiers
- Contract nieuwe arbodienstverlener
- Algemeen profiel RvT
Met de verzoeken is ingestemd

3.5.3 Medische Staf (MS)
De regiostaf functioneert als adviesorgaan van de bestuurder en behartigt de belangen van
haar leden. Het stafbestuur vergadert wekelijks. De regiostaf komt 1 x per 4 weken samen.
Belangrijke onderwerpen 2018:
- Verandering structuur Medische Staf
In de afgelopen jaren is Vogellanden gegroeid en hierdoor is het aantal leden van de
Medische staf toegenomen. De MS wordt hierdoor als een groot, log en traag orgaan
ervaren, mede door de huidige overlegvormen, - en structuur. De MS wil slagvaardiger
kunnen optreden, korte (overleg)lijnen hebben om zodoende onze rol als
adviseur/sparringspartner van de bestuurder goed te kunnen vervullen.
Daarom is besloten om per 1 januari 2019 te werken met een kernstaf waarbij zowel
vanuit de RVE-V als RVE-K een revalidatiearts en psycholoog deelnemen. De locatie
Isala en St Jansdal zijn tevens ieder vertegenwoordigd door een revalidatiearts.
De kernstaf zal vanuit hun midden een dagelijks bestuur (DB) kiezen bestaande uit 3
personen bij voorkeur; 1 lid van RVE-V en RVE-K en 1 lid uit een ziekenhuis. In het
dagelijks bestuur zit 1 psycholoog. De voorzitter is een revalidatiearts.
Jaarverslag 2018 (definitief: 2019-05-21)
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-

-

IFMS
In het verleden werd samengewerkt met SEIN ten behoeve van de gesprekken in het
kader van ‘Individueel Functioneren Medisch Specialisten’ (IFMS). Dit verliep niet
optimaal onder andere vanwege uitval van een rapporteur (arts van Sein). Op dit moment
wordt gewerkt aan omzetting naar groepsIFMS: de verwachting is, mede op basis van
ervaringen van collega’s elders, dat er betere resultaten zijn te behalen op basis van
groepsIFMS. De verwachting is dat eind 2019 de gesprekken gevoerd zijn.
Overige onderwerpen die in Medische Staf aan de orde waren:
o Begroting 2018, kaderbrief 2019, jaarplan 2018, doelen 2018-2020
o Bespreking / vaststelling diverse documenten waaronder ‘Hoofdbehandelaarschap’
o Verdere ontwikkeling in de IDT’s
o Thema Vitaliteit met o.a. nadruk op duurzame inzetbaarheid medewerkers en MTO
o Maatschappelijk verantwoord declareren
o Rookbeleid binnen Vogellanden
o Quickscan uitslagen (onderdeel van VRA-visitatie)
o Behandelmodules invoering 2020: Brandbrief over de behandelmodules is verstuurd
naar alle traditionele revalidatiecentra in het land en het VRA-bestuur.

• Advies- en instemmingsverzoeken
De Medische staf ontving de volgende advies en instemmingsverzoeken:
- Instemmingsverzoeken:
o Geen instemmingsverzoeken in 2018.
- Adviesverzoeken:
o Functieomschrijving revalidatiearts
o Algemeen profiel RvT
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: We bieden specialistische revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor jong
en oud
➢ Visie: We coachen onze cliënten naar een zo goed mogelijk leven
➢ Kernwaarden (DNA): We werken met Hoofd (Professioneel met Humor), Hart
(Mensgericht met Passie) en Handen (Betrouwbaar met Elkaar)
➢ Slogan: Het ongewoon goed doen

• Hoofdthema’s 2018
De eerder opgestelde Visiedocumenten 2016-2018 en 2018-2020 en het Medisch Strategisch
Beleidsplan 2016-2018 zijn leidraad geweest voor de jaarplannen 2018 per RVE en overige
bedrijfsonderdelen (voor gewenste kwaliteitsverbeteringen 2016-2018: zie bijlage 3).
Via een maand- en kwartaalmonitor wordt de voortgang bewaakt. De monitor bestaat uit vijf
deelgebieden: bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit, klant, onderzoek en ontwikkeling. Per
deelgebied zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) vastgesteld.
In het jaarplan stonden de volgende onderwerpen als hoofdthema benoemd:
1. Onze klant is onze ambassadeur
o Interdisciplinaire Teams (IDT’s) in ‘the lead’
o Artsen en therapeuten leren hoe patiënt te coachen naar een zo goed mogelijk leven
o IDT bespreekt daartoe gestructureerd en onophoudelijk verbetermogelijkheden
2. Alle medewerkers voegen met plezier waarde toe voor onze klanten
o Juiste professional op juiste plek: medewerkers bevragen op talenten
o Medewerkers vitaal
o Medewerkers bevragen op tevredenheid
3. De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek door de juiste persoon
o Accentverschuiving van zorg naar welzijn; opzet conform ‘Positieve gezondheid’
o Ontwikkelen preventieve programma’s
o Regionale samenwerking en onderlinge afstemming
4. We doen de goede dingen, maken bewuste keuzes in afstemming met elkaar
o Werken met ‘focusborden’
5. Value Base Healthcare: Aantoonbare kwaliteit en veiligheid
o Doorlopend meten klantwaardering
o Nagaan en afspraken maken over bruikbare meetinstrumenten
6. We bieden een eigentijdse en helende omgeving
o Waar mogelijk zijn we met onze klanten buiten
7. We dragen bij aan een sterke regio
o Samenwerking met gemeente, onderwijsinstellingen/ onderwijspartners en met ketenen netwerkpartners
In het verslagjaar zijn nagenoeg alle voor 2018 geplande acties uitgevoerd of grote stappen
gezet. Deze ontwikkelingen worden verder doorgezet. Zo zijn de IDT’s geïmplementeerd, is er
een eigen Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) ontwikkeld en uitgevoerd, is er een
loopbaan- en vitaliteitscoach aangesteld, wordt ook in de IDT’s gewerkt met focusborden en
is de beleeftuin (en daarmee de mogelijkheid tot het geven van therapie ‘buiten’) verder
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ingericht en officieel geopend. Zie ook de verslagen van de RVE’s en afdelingen
Bedrijfsbureau.
Belangrijk om deze doelen te realiseren zijn een heldere structuur, cultuur en lean leiderschap.
• 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. In 2018 is de omvorming naar een
netwerkstructuur verder doorgezet (voor organisatiestructuur: zie bijlage 4).
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 5).
• Cultuur- en leiderschapsprogramma
In het kader van het cultuurprogramma zijn voor alle medewerkers diverse modules gegeven.
Medewerkers kunnen zich zelf voor diverse onderwerpen inschrijven. Daarnaast zijn diverse
bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het cultuurprogramma bedoeld voor alle
leidinggevenden. Het thema voor 2018 was ‘Eigen regie’.
Daarnaast is het belangrijk om de kansen en risico’s jaarlijks in beeld te brengen.
• Risico’s
Ter voorbereiding van de kaderbrief 2018 is een SWOT-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt
jaarlijks. De daaruit volgende Risico-analyse neemt een steeds vastere plek in de jaarcyclus
in. De analyse staat benoemd in de kaderbrief 2018. Uitbouw van die sterktes, reductie van
de zwaktes en het benutten van kansen bepalen de speerpunten van ons beleid 2018-2020.
Geprioriteerde Zwaktes en Bedreigingen voor 2018 en de daarop uitgevoerde acties:
- Applicatiebeheer en ICT: meer toepassingen zijn vereist, grotere druk op de afdeling
o Voor de afdeling is een manager aangesteld die lijn brengt in alle te verrichten taken.
o De formatie is uitgebreid en de organisatie is verbeterd (zie 4.8.5.)
o Per applicatie zijn twee personen aangewezen waardoor de applicaties beter
ondersteund kunnen worden
- Schaarste sommige (zorg)professionals
o 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.
- Afname opleidingsplaatsen tot Revalidatiearts
o Vanuit overheidswege wordt het aantal opleidingsplaatsen gereduceerd. De opleiders
zetten zich in het regionaal overleg (OOR) sterk in voor het behoud van 4
opleidingsplaatsen voor Vogellanden met een jaarlijkse instroomplaats. Tot heden
met goed gevolg voor Vogellanden.
- Verlies adherentie regio Meppel bij overname door Revalidatie Friesland
o Door het onderhouden van intensieve contacten lijkt er geen vermindering in de
verwijzing vanuit Meppel. Door de structurele samenwerking met de
revalidatieafdeling St Jansdal Harderwijk waar de revalidatieartsen van Vogellanden
zijn gedetacheerd, is de regio Harderwijk nog steviger aan het adherentiegebied is
toegevoegd.
- Microsoft naar Cloud: minder invloed op beveiliging (zie 4.8.5.)
o Er is nieuwe authenticatiesoftware in gebruik genomen, waardoor de beveiliging voor
webmail en het citrixportaal weer voldoen aan de nieuwste beveiligingseisen.
Jaarverslag 2018 (definitief: 2019-05-21)

18

-

o De beheerssoftware is vernieuwd, waardoor onze systemen beter beveiligd zijn.
Groeiremming door zorgverzekeraar (productieplafond, kwaliteit- en inkoopbeleid)
o Door in gesprekken met verzekeraars het aantoonbaar hogere aantal verwijzingen,
aantoonbare kwaliteit en het imago te bespreken, is er vooralsnog geen sprake van
groeiremming.

•
-

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Algemene maatschappelijke aspecten
Betrekken omgeving: In de afgelopen drie jaar is het terrein naast Vogellanden, dat
eerder in gebruik was voor noodlokalen en lange tijd daarna heeft braakgelegen,
omgetoverd tot 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 ‘beleeftuin’ werd officieel op 31 oktober door de wethouder
geopend en ‘Buiten Zinnig’ ‘gedoopt’. 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 verantwoordelijkheid waar Vogellanden serieus vorm
en inhoud aan geeft. Milieuzorg omvat een breed scala aan onderwerpen:
o Het voornemen om in 2019 zonnepanelen te plaatsen
o Het verrichten van een energieaudit in verband met inzicht in mogelijke
energiebesparende maatregelen
o Verlichting wordt waar mogelijk omgezet in Led-verlichting
o Dakisolatie zal plaatsvinden in 2019
o In de sporthal worden akoestische panelen geplaatst en de verlichting voor
energiezuinige verlichting vervangen.

-

Sociale aspecten
Medewerkers
o Vrijwilligers:
Binnen Vogellanden wordt een actief vrijwilligersbeleid gehanteerd. 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. In het afgelopen jaar mondde dit uit tot een
werkervaringsplaats en zelfs tot een vast arbeidscontract. Een vrijwilligerscoördinator
stuurt het vrijwilligerswerk aan.
o Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:
Vogellanden zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dit door
middel van het aanbieden van stageplaatsen, werkervaringsovereenkomst of een
tijdelijk of vast arbeidscontract.
o Stages
Vogellanden biedt (maatschappelijke) stage-, werkervarings- en opleidingsplaatsen
aan verschillende opleidingen die gericht zijn op functies die binnen het centrum
aanwezig zijn. Ook worden dergelijke plaatsen geboden aan leerlingen van
verschillende vormen van het speciaal onderwijs. Daarnaast biedt Vogellanden in
algemeenheid werkgelegenheid aan de regio.
o Leefstijl:
Vogellanden draagt bij aan een gezonde leefstijl van medewerkers. Er is een aanbod
om bootcamp of yoga te volgen en in 2018 werd voor de eerste keer de ‘week van de
vitaliteit’ georganiseerd. Via Fitland kunnen medewerkers met korting gebruik maken
van diverse faciliteiten.
Sportaanbod:
o Hand Bike Battle (HBB)
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o

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:
o Open dag:
In 2018 werd geparticipeerd in de landelijk ‘Open dag’ voor Zorg en Welzijn. Hierdoor
konden buurtbewoners, geïnteresseerden in de gezondheidszorg en familieleden
extra goed kennis maken met de mogelijkheden van het revalidatiecentrum en
konden wij het publiek laten zien hoe wij onze zorg en diensten verlenen. Tijdens de
open dag krijgen bezoekers de mogelijkheid om een patiëntenpad te volgen en deel
te nemen aan verschillende activiteiten.
o 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 in Netwerk Zwolle en Matchtafel Zwolle 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 2019
In 2019 bouwen we door op de thema’s uit de voorgaande jaren:
1. Wij voegen waarde toe voor onze patiënten
2. Alle medewerkers werken met plezier, worden op hun talenten bevraagd en voelen zich
waardevol
3. De juiste zorg op het juiste moment op de juist plek door de juiste persoon
4. We doen de goede dingen, maken bewuste keuzes in lijn en afstemming met elkaar
5. Aantoonbare kwaliteit en veiligheid
6. Communicatie passen bij netwerksamenwerking
7. We bieden een eigentijdse en helende omgeving
8. We dragen bij aan een sterke regio.

4.2

RVE volwassenen (RVE-V)

• Tevredenheidsmetingen revalidanten
RVE-V scoort veelal hetzelfde als de benchmark, soms iets hoger, soms iets lager. Significant
beter op ‘fysieke toegankelijkheid’ (groene rand) en significant lager op ‘gewezen op
klachtenregeling’ (rode rand). Het aantal respondenten is hoog te noemen ten opzichte van
voorgaande jaren evenals responspercentage (%).
Scores: Algemeen rapportcijfer: 8,5 (N=161, 32%). 2017: 8,5 (N =155). 2016: 8,4 (N =125)
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Figuur 1: RVE-V rapportcijfers 2018
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Figuur 2: RVE-V % positief geantwoord 2018

De belangrijkste inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-V waren:
• Interdisciplinaire behandelteams (IDT’s)
In 2017 is een eerste aanzet gegeven voor het vormen van IDT’s. Dit zijn de behandelteams
van onze hoofdgroepen patiënten onder leiding van een revalidatiearts. Deze teams kunnen
als opvolger worden gezien van de Multidisciplinaire Teams (MDT’s) en de kennisteams. Het
verschil is dat in een IDT zowel de medische- als organisatievraagstukken van het team een
plek hebben en dat er niet naast elkaar, maar écht met elkaar wordt samengewerkt. In 2018
is deze ontwikkeling doorgezet en jaarplannen zijn gemaakt. Alle betrokkenen van de IDT’s
zijn met elkaar in gesprek om successen, uitdagingen en kansen met elkaar te verkennen en
te delen.
Het IDT MS van Vogellanden organiseerde op 10 november samen met het VUmc en de
MS-vereniging het symposium 'Cognitie on tour'. Dit was de najaar bijeenkomst vanuit de
MS-vereniging regio Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe en vond plaats in de sporthal. De
opkomst was boven verwachting hoog: er waren 125 bezoekers.
• Ontwikkelingen kliniek
In 2018 werd de renovatie van de klinische afdeling afgerond. De kliniek is nu een moderne
eigentijdse omgeving welke rust en veiligheid uitstraalt en de gezondheid van de revalidanten
bevordert. De beweeghoek in de kliniek is mede ingericht. In de beweeghoek worden
revalidanten uitgenodigd door een speltafel en fietsen met virtuele schermen om zoveel als
mogelijk te bewegen.
Er is wekelijks een ‘Keek op de week’ moment. Dit moment is geïntroduceerd om de voortgang
en organisatorische verbeterpunten van de kliniek met elkaar vorm te geven. Denk hierbij aan
een indeling op basis van de fase van het revalidatieproces.
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• Samenwerking Isala
In 2018 is samen met Isala, de werkwijze geïmplementeerd om de overgang van patiënten
vanuit Isala naar Vogellanden beter en sneller te laten verlopen. De resultaten zijn hiervan
positief. Patiënten kunnen gemiddeld binnen 2 dagen overgeplaatst worden naar Vogellanden.
Belangrijk blijft om de werkwijze goed te monitoren.
• Behandelplan besprekingen
In 2017 is een pilot, stimuleren eigen regie van de patiënt, gestart waarbij de revalidant de
keuzemogelijkheid is gegeven om aan te sluiten bij zijn behandelplanbespreking (BPB) binnen
de klinische afdeling Grutto (orthopedie patiënten). De eerste resultaten zijn positief. In 2018
is dit geëvalueerd. Besluiten zijn genomen over implementatie op alle diagnosegroepen.
• E-health
In 2018 is het gebruik van het oefenportaal verder geïmplementeerd en wordt dit met succes
gebruikt. In 2019 wordt dit verder uitgebreid. Op deze manier zal er binnen verschillende
diagnosegroepen en binnen de RVE-V en RVE-K digitaal geoefend worden door revalidanten
en hun systeem.

4.3 RVE kinderrevalidatie (RVE-K)
• Tevredenheidsmetingen revalidanten
RVE-K scoort op veel fronten een fractie hoger dan de benchmark. Er zijn geen significante
verschillen ten opzichte van de benchmark. Het aantal respondenten is hoog te noemen ten
opzichte van voorgaande jaren evenals responspercentage (%).
Scores: Algemeen rapportcijfer: 8,4 (N=113, 20%). 2017: 8,6 (N = 89). 2016: 8,6 (N = 42)
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Figuur 3: RVE-K rapportcijfers 2018

Gegevens ervaringsindicatoren RVE-K 2018 met benchmark (% 'ja'
geantwoord)
100
80
60
40
20
0

96,5 93,6

93,8 93,3
55,8 50,9
31,9 33,7

Behandelplan verkregen
Gewezen op
%
lotgenotencontact %

VL 2018

Gewezen op
klachtenregeling %

RC aanbevelen %

BM 2018

Figuur 4: RVE-K % positief geantwoord 2018
Jaarverslag 2018 (definitief: 2019-05-21)

22

De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-K waren:
• Locatie Violierenstraat
Onderwijscentrum De Twijn, locatie Boterdiep, waar vanuit Vogellanden een multidisciplinair
revalidatieteam de kinderen 4 -12 jaar met een revalidatie indicatie begeleidt, groeide door
toename van het aantal leerlingen uit zijn jasje. Om dit op te vangen is daartoe per 1 september
2018 ‘locatie Violierenstraat’ geopend met vooralsnog drie ‘uitstroomgroepen’. Dit zal in 2019
verder ontwikkelen tot een volwaardige locatie met vijf groepen. Ook op de locatie
Violierenstraat verzorgt Vogellanden de revalidatiebehandelingen.
• Interdisciplinaire teams in positie
In 2018 zijn de interdisciplinaire teams van start gegaan. Omdat leeftijd en ontwikkeling met
name in de kinderleeftijd centraal staan zijn de volgende IDT’s in positie gebracht:
o IDT 0 – 6 jaar polikliek kinderen Hyacinthstraat
o IDT 6 – 18 jaar polikliniek kinderen Hyacinthstraat
o IDT Boterdiep (school geïntegreerde revalidatie 4 – 12 jaar)
o IDT Hengeveldcollege (school geïntegreerde revalidatie 12 – 18 jaar)
o IDT EMB (school geïntegreerde revalidatie ernstig meervoudig beperkte kinderen)
o IDT Transitie15 – 25 jaar
•

Interdisciplinair team transitie
Het IDT Transitie richt zich op jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar, ongeacht hun revalidatiediagnose. Voor de totstandkoming van dit IDT werden jongeren rond de leeftijd van 18 jaar
overgedragen van de RVE-K naar de RVE-V (binnen Vogellanden of Isala). Hierbij werd
onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkelingsleeftijd en mate van zelfstandigheid van
de jongeren. De meer hulpvraaggerichte zorg binnen de RVE-V ten opzichte van de periodieke
controles en begeleiding binnen de RVE-K bleek voor jongeren een grote overgang te zijn.
Regelmatig werden jongvolwassenen na een aantal jaar opnieuw verwezen voor
revalidatiebehandeling omdat ze vastgelopen waren op verschillende gebieden.
Het doel van het IDT transitie is om jongeren optimaal te ondersteunen naar zelfstandigheid.
Aan de hand van de transitiedomeinen die zijn opgenomen in de Groeiwijzer worden jongeren
onder andere begeleid in het vinden van een passende studie/werk, het omgaan met hun
beperking en het voeren van eigen regie. De RVE-K en RVE-V geven gezamenlijk vorm aan
de transitie van jongeren met als doel een werkwijze die aansluit bij de behoefte van de
jongeren en een geleidelijke overgang van de RVE-K naar de RVE-V. Het uiteindelijk resultaat
van het IDT transitie is dat jongeren inzicht hebben in hun mogelijkheden en in staat zijn om
binnen die mogelijkheden zelfstandig te functioneren.
• Anders plannen Therapeutische Peuter Groepen (TPG)
In september 2018 is de pilot gestart om te werken met vaste therapeuten op de verschillende
therapeutische peutergroepen. De therapeuten zijn op bloktijden aanwezig op de groep naast
de groepsleiding en bepalen gezamenlijk welke kinderen op welk moment individueel, in
combi’s of in groepsverband worden behandeld. Door deze werkwijze kan er optimaal worden
ingespeeld op de hulpvraag en actuele behoeftes van het kind en is er sprake van
interdisciplinair werken in optima forma.
• EKEP Keurmerk
In 2018 is het definitieve EKEP (Eén kind Eén plan) keurmerk in ontvangst genomen samen
met onderwijscentrum de Twijn. Hiermee behoort Vogellanden tot één van de eerste vier
revalidatiecentra in Nederland die over dit definitieve keurmerk beschikken. Buiten het feit dat
we zelf aan deze kwaliteitseisen willen voldoen wordt er ook door patiëntenverenigingen,
schoolinspectie en in toenemende mate ook zorgverzekeraars waarde gehecht aan dit
keurmerk.
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4.4 RVE Prevalidatie (RVE-P)
Binnen de RVE-P is de module Integrale Behandeling Overgewicht (IBO) doorontwikkeld qua
inhoud en opzet. We hebben het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (Huber 2014)
omarmt en geïntegreerd in het programma. Dit betekent dat naast de medisch inhoudelijke
aanpak, het stimuleren van zelfregie en een actieve gezonde leefstijl prominent op de agenda
staan. De pilotfase van dit programma ronden we eind 2019 af en zetten we om naar een
continu aanbod.
In samenwerking met Hogeschool Windesheim is een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw
voor een driejarig doelmatigheidsonderzoek naar kosteneffectiviteit van onze systeem aanpak
ten opzichte van de reguliere zorg.
In 2018 is tevens de eerste (commerciële) preventieve zorgmodule, gebaseerd op de
uitgangspunten van het IBO programma, in de markt gezet.
• Samenwerking
Om het effect van het programma te verstevigen zijn aanpassingen van de leefomgeving van
deelnemers (en hun sociale netwerk) van belang die hen ‘verleidt’ tot een gezonde leefstijl. De
volgende samenwerkingen zijn aangegaan:
- Met maatschappelijke partners SportService Zwolle en Sportpark Marslanden is het
gedurende 8 maanden mogelijk gemaakt dat deelnemers een uitgebreid aanbod aan
wedstrijd- en spelvormen konden proberen. Met als doel: iedereen in beweging krijgen en
houden, juist ook voor de groep mensen die de overtuiging heeft dat het voor hen niet is
weggelegd. Bewegen versterkt je eigenwaarde, je zelfvertrouwen, vergroot je sociale
contacten en het is ook nog eens gezond! Hieruit is een structureel aanbod voor deze
specifieke beweeggroep voortgekomen.
- In samenwerking met Jumbo Nagelmaeker is een workshop voeding georganiseerd
waarbij, onder begeleiding van een voedings- en omgevingscoach, geleerd werd dat
gezond eten al begint in de supermarkt. Door onder meer het leren lezen van etiketten en
inzicht in hoe de (supermarkt) omgeving ons gedrag beïnvloedt, coachen wij deelnemers
hoe hiermee om te gaan.
- Op initiatief van de Bas van der Goor Foundation is deelgenomen aan de wandelingen
vanaf Sportpark Marslanden als onderdeel van de Nationale Diabetes Challenge.
• Deelnemers
In februari 2018 is de vierde IBO groep gestart en in oktober 2018 de vijfde groep. Eén van de
belangrijkste doelen van dit programma is het bestendigen van een gezonde leefstijl door
duurzame gedragsverandering. De eerste onderzoeksuitkomsten laten een hoopvol beeld
zien. In tegenstelling tot bestaande aanpakken, wordt een langdurige deelname en
bestendiging van resultaten gezien. Het programma voorziet duidelijk in een behoefte
aangezien er mensen op de wachtlijst staan.
In oktober 2018 is een LEAN-dag georganiseerd waarin is gekeken naar de volgende punten:
- Intakefase
- Behandelfase
- Interne en externe communicatie (o.a. vergaderstructuur)
Aan de hand van deze LEAN-dag is een jaarplan 2019 opgesteld, waarmee de doorstroom
van deelnemers wordt bevorderd.
• Medewerkers
In 2018 is er een aantal wisselingen geweest binnen het team. Uit een HR-analyse is gebleken
dat met name de contracten met beperkte omvang verantwoordelijk zijn voor het verloop.
Inmiddels zijn acties uitgezet om de medewerkerscapaciteit duurzaam op orde te krijgen.
• Productie
Conform begroting zijn in 2018 twee nieuwe IBO-groepen gestart. De productie valt iets lager
uit dan begroot. Door aanpassingen in medewerkerscapaciteit is er wel een positieve uitkomst.
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• Toekomst
Belangrijkste doelstellingen voor 2019 is om het programma zorginhoudelijk verder te
optimaliseren en cyclisch (per kwartaal) een nieuwe groep te laten starten, zodat we enerzijds
meer mensen kunnen helpen en anderzijds voldoende onderzoeksdata genereren. Naar
verwachting zullen we hiermee in het tweede kwartaal starten. Parallel werken we aan de
ontwikkeling van meerdere preventieve zorgmodules die in- en extern ingezet kunnen worden.

4.5 RVE Planning & Secretariaat
In 2018 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 en zijn niet alle plannen voor 2018 ook tot uitvoer
gebracht. De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de RVE-V en de RVE-K met
betrekking tot de ondersteunende processen waren:
• Invoer van module voorschrijven binnen de RVE-K
Een module binnen het plansysteem Ecaris is ingevoerd binnen de polikliniek van de RVE-K.
Hiermee is beoogd een meer eenvoudige en efficiënte manier van werken rondom het
voorschrift te realiseren. Daarnaast kunnen gemakkelijker wachtlijsten gemaakt en verwerkt
worden. Doordat de module niet geheel voldeed aan de verwachtingen, was de uitrol lastig en
bestaat er enige ontevredenheid over het resultaat. Hoewel het plansysteem Ecaris binnen
afzienbare tijd gaat veranderen, is besloten toch door te gaan met de module voorschrijven en
ervaren we ook zeker een aantal voordelen ervan.
• Therapeuten op de groep binnen de TPG: RVE-K
Binnen de RVE-K is een project uitgerold waarbij de therapeuten op de TPG ingepland staan
en ter plekke zelf bepalen welke activiteiten nodig zijn op dat moment (zie ook 4.2)
• Lean binnen de afdeling P&S
Op alle afdelingen van P&S vinden dagstarts, verbetersessies plaats. Dit heeft het continue
verbeteren en het onderlinge contact versterkt. Ook is op verschillende afdelingen opgeruimd
volgens de 5S methodiek. Lean denken zit steeds meer in het bloed van de afdeling P&S.
• Evaluatie van de afdeling P&S
De wijze waarop de afdeling is georganiseerd en binnen de organisatie is geplaatst, is een
pilot van twee jaar die tussentijds een evaluatie behoeft. De conclusie uit de evaluatie is dat
de huidige vorm door de meerderheid positief wordt ervaren. Verbeterpunten zijn benoemd
ten aanzien van interne en externe klanttevredenheid. Voor 2019 zijn daarvoor nieuwe plannen
gemaakt, in samenspraak met de verschillende betrokkenen.
• 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.
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 Bijzondere Tandheelkunde (RVE-BT)
• Patiënt
Patiënten zijn erg tevreden over de zorg en de faciliteiten van het Centrum voor Bijzondere
Tandheelkunde (CBT). Zij geven een 8,6 in de patiënten enquête. Patiënten hebben ook op
ZorgkaartNederland goed gescoord: er waren vijf beoordelingen met een gemiddelde score
van een 9,7.
• Medewerkers
Er is sprake van een tekort aan behandelaren. Tandartsen zijn schaars. Het eigen netwerk
wordt aangesproken. Ook worden stages voor tandartsen in opleiding verzorgd die mogelijk
kunnen leiden tot nieuwe instroom.
• Productie
Er is voldoende productie gehaald in 2018.
• Toekomst
In 2019 staat het begrip waarde centraal. Waarde voor de medewerkers en waarde voor de
patiënt. Er is aandacht en zorg voor de balans van medewerkers.
Spiegelgesprekken met patiënten worden georganiseerd om na te gaan wat de waarde van
behandelingen voor patiënten is. Hierop kan de zorg worden aangepast.

4.7

Facilitair Bedrijf (FB)

• Eten en drinken
Het eten en drinken is al enige jaren een punt van aandacht binnen Vogellanden. Doel is de
kwaliteit van het eten voor de revalidanten te verbeteren. Daarvoor is nu verdere invulling
gegeven aan invulling van plannen voor verbouw en renovatie van de keuken, het restaurant
en de centrale hal: deze ruimtes niet alleen fysiek, maar ook qua functie met elkaar verbonden.
Ter voorbereiding worden twee voedingsconcepten uitgewerkt:
1. Voeding voor revalidanten
2. Voeding algemeen in restaurant
Op basis van deze concepten wordt vervolgens de keuken en restaurant ontworpen. Het
maken van plannen is gestart in 2018, de uitvoering vindt plaats in 2019.
Binnen de huidige mogelijkheden worden eerder verbeteringen aangebracht. Daartoe is een
nieuwe Chef-kok aan de keukenbrigade toegevoegd en zijn in 2018 proefdagen gedraaid met
voeding in buffetvorm. Dat werd enthousiast ontvangen. In 2019 wordt dit vervolgd door 2
dagen per week het eten op die wijze aan te bieden.
• Renovatie
In 2018 is de renovatie van de verpleegafdelingen in de kliniek afgerond. De afdeling Grutto is
net als Wielewaal en Ibis in de mooie nieuwe stijl verbouwd. Het resultaat is een afdeling die
qua sfeer bijdraagt aan een prettige omgeving om in te revalideren en te werken. Ook draagt
het concept bij aan het welbevinden van revalidanten door rekening te houden met de kleuren
en verlichting om prikkels te beperken.
• Beleeftuin
In oktober 2018 is de beleeftuin feestelijk geopend. In 2016 was het nog een braakliggend
terrein, maar het is inmiddels een plek met een zeer fraaie uitstraling waar therapieën worden
gegeven en de verbinding wordt gelegd met de wijk. Rond het pand is de buitenverlichting
geoptimaliseerd wat bijdraagt aan het gevoel van gastvrijheid en ook veiligheid.
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• Onderhoud
Het onderhoud van het gebouw en de installaties gaat altijd door. In 2018 is veel onderhoud
uitgevoerd conform de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB). Er is een keuze gemaakt voor
een nieuw Verpleeg Oproep Systeem voor de kliniek. In 2019 wordt dit geïnstalleerd.
• Personele mutaties
Halverwege 2018 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.
• Geslaagde events
Er was een aantal geslaagde evenementen die ondersteund zijn vanuit het Facilitair Bedrijf,
zoals de muziekavond, Sinterklaasviering, het Kerstdiner voor revalidanten en nog veel meer.
Dit zijn voorbeelden van mooie samenwerking tussen alle afdelingen van het Facilitair Bedrijf.

4.8 Bedrijfsbureau
4.8.1 Kwaliteit & Veiligheid
➢ Kwaliteit
• Certificering HKZ en VMS
In april vond een HKZ opvolgingsaudit conform het nieuwe certificeringsschema Medisch
Specialistische revalidatie plaats. Er werden geen (kritische) tekortkomingen gevonden of
aanbevelingen gegeven. Tevens is het Veiligheids-management Systeem (VMS)
gehercertificeerd conform Nederlands Technische Afspraak (NTA 8009:2011). HKZ helpt bij
het ‘onophoudelijk verbeteren’.
• Audits
Audits hebben zich vooral gericht op de diverse processen binnen de interne audits: een black
paper sessie werd uitgevoerd. Op basis van deze sessie is het beleid en proces van auditen
opnieuw vormgegeven. Tevens werd een aantal audits verricht op het thema ‘veiligheid’.
•
-

-

-

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 over het algemeen hoog (zie
RVE-V en RVE-K)
Spiegelgesprekken:
RVE-V: Er zijn twee spiegelgesprekken gevoerd op basis van behoefte van werkgroepen
die met een bepaald thema bezig waren en daar meer informatie over wilden: ‘Invoering
en inrichting Zelfstandigheidsafdeling’ en ‘Behandelplan Bespreking +’. Uit de gesprekken
zijn aanbevelingen gekomen die genoemde werkgroepen verder hebben geholpen.
Laagdrempelige meldingen revalidanten: In de gehele organisatie zijn ‘tip-top kaartjes’
uitgezet. Deze worden steeds minder gebruikt. In 2018 was sprake van 46 nieuwe kaartjes.
Rode draad voor verbeteringen lagen vooral op facilitair gebied: inrichting centrale hal,
gebruik (invalide)parkeerplaatsen, hoogte toiletten, (gratis) koffie. Daarnaast wordt
‘planning’ genoemd. Alle meldingen worden door de diverse 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
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Commissie (IPC)) hebben hun acties in jaarverslagen vastgelegd evenals hun plannen voor
2019. Samenvatting:
- VIM: er waren 304 meldingen binnen de revalidatie, drie meldingen binnen het CBT. Het
grootste aantal meldingen ligt conform eerdere jaren bij ‘medicatie’ (203x) en vervolgens
‘(bijna)vallen’ (71x). Voor verdere inhoudelijke informatie: zie het jaarverslag VIM.
- BMZ: bestaande protocollen zijn aangescherpt, organisatie BMZ scholingsdagen is gestart
- IPC: extra nadruk is gelegd op: bevorderen van griepvaccinatie, het voorkomen van
resistentieontwikkeling BRMO en de verspreiding daarvan.
- GMDC: er is nadruk gelegd op het melden van alle incidenten die voorheen vaak direct
aan de apotheek werd gemeld (melding ‘recept verwerking’). Hierdoor was er een hoger
aantal meldingen. Er wordt toegewerkt naar levering van medicatie door een nieuwe
apotheek.
• Convenant Medische technologie
Het Beleid Beheer Medische Technologie is in 2018 verder doorontwikkeld en in maart 2018
met een ludieke actie verder geïmplementeerd.
• Veiligheidsrondes
In 2018 zijn vijf rondes gehouden: RVE-V: polikliniek: ruimte fysiotherapie met oefenzaal,
polikliniek ergotherapie, kliniek Wielewaal. RVE-K: locaties Hengeveld en de nieuwe locatie
Violierenstraat
• Risicogericht denken / PRI
Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI) werden uitgevoerd in verband met de invoering van
een nieuw EPD voor het CBT en voor diverse Behandelprogramma’s.
•

Samenvattend bovenstaande punten in een overzicht:
Instrument
- Interne audits

Onderwerp
- Auditproces

- Spiegelgesprek

- VIM

- Behandelplanbespreking in
aanwezigheid van revalidant
(BHP+)
- Zelfstandigheidsafdeling
- Doorvoeren verbeteringen

- BMZ

- Kennis

- IPC

- Griepvaccinatie

- GMDC

- Handhygiëne
- Apotheek

- V-rondes

- Diverse afdelingen

- PRI

- 1 op 1 zwemmen

Actie / resultaat
- Opnieuw vormgeven auditproces en
verslaglegging
- Structuur BHP-bespreking verduidelijken

- Inzet poliverpleegkundige
- Bespreken meldingen via verbeterbord /
Keek op de week
- Externe scholing BMZ voor artsen / en
verpleegkundigen
- Opkomst griepvaccinatie naar 83 medewerkers (ruime verdubbeling t.a.v. 2017)
- Scholing waardoor grotere bewustwording
- Herorientatie en besluit voor nieuwe
apotheek
- Diverse ‘herstel acties’ door Facilitair Bedrijf
/ Technische Dienst
- Alertheid/bewustzijn t.a.v. verantwoordelijkheid voor medische technologie
- Afspraken over beheer en gebruik
zwembad
- Actiepunten voor jaarplannen IDT’s

- Diverse
behandelprogramma’s
Tabel 1: Overzicht belangrijkste kwaliteitsinstrumenten met acties / resultaten

• 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
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van het jaar is vervolgens gestart met de borging van beveiliging van persoonsgegevens
conform NEN 7510. Afronding hiervan wordt in de zomer van 2019 verwacht.
In 2018 heeft de functionaris gegevensbescherming 10 meldingen van beveiligingsincidenten
ontvangen. In twee gevallen bleek sprake van een (minimaal) datalek dat ook gemeld is aan
de Autoriteit persoonsgegevens en betrokkenen. Het betrof verkeerd geadresseerde brieven
aan patiënten. Andere meldingen hadden betrekking op o.a.
- ontdekking van een CD met foto’s in een afgeschreven computer;
- een bij de printer achtergelaten dagschema;
- zichtbaarheid van een declaratie van een ander in het softwarepakket voor personele
registratie en salariëring;
- openstaan van een EPD op een laptop in een vergaderruimte.
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 2018 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 een
e-mailpakket om veilig te kunnen mailen met derden voorbereid. Dit pakket (Zorgmailviewer)
zal begin 2019 beschikbaar komen.
➢ Klachten
De klachtenonderzoekscommissie (KozC) kwam twee keer bij elkaar voor een regulier overleg.
De klachtenfunctionaris nam in 2018 15 klachten in behandeling (2017: 34 / 2016: 23). Alle
klachten zijn afgerond. Ook twee nog niet afgeronde klachten uit 2017 werden afgerond.
In 2018 blijkt een aanzienlijk lager aantal klachten bij de klachtenfunctionaris neergelegd:
Een deel van mogelijke klachten lijkt ook opgevangen door medewerkers en managers en
naar tevredenheid opgepakt. Een aantal keer (4) was klager niet tevreden, maar is de klacht
niet verder doorgezet.
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
Item
Informatie /
communicatie

RVE-V

CBT

Prevalida
-tie (IBO)

• Onvrede over
• Onjuiste informatie over
communicatie van
mogelijkheden CBT
psycholoog naar huisarts
• Onvrede over duur tot
vervolg-behandeling
(door communicatie)
Bejegening • Niet eens met • Onheuse bejegening
• Onaardig te woord
AMK melding
door secretariaat bij
gestaan na afzeggen
afzeggen afspraak
• Ontevreden over prothese
en verkregen advies
Behandeling
• Relatie met RA
• Onvrede over behandeling
verstoord, wens tot
/ behandelresultaat
andere arts
• Onvrede met
behandeling om diverse
redenen
Planning
• Te weinig
• Onvrede over planning • Lange tijdspanne tot
spreekuurmo
therapieën
volgende behandeling (na
gelijkheden • Onvrede over duur en
afzegging)
(in eigen
verloop aanvraag
woonplaats)
orthese
Kosten
• Onvrede over kosten (na
onvoldoende informatie)
Tabel 2: Overzicht klachten per soort en RVE
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Er zijn diverse acties uitgezet: van ‘procedure opstellen voor gangbeeldanalyse’ en
‘Verbetering informatie op website’ tot ‘Training klantgerichtheid’.

4.8.2 Communicatie
Creëren, optimaliseren en faciliteren, dat waren de uitgangspunten voor de afdeling
Communicatie in 2018. De focus op de interne communicatie en aandacht voor het
optimaliseren van externe communicatie stonden centraal. Daarnaast stonden er in 2018
een aantal mooie evenementen op de agenda waarvoor afdeling Communicatie een deel
van de organisatie heeft gefaciliteerd.
➢ Externe communicatie
• Website
De website is meer bezocht dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit cijfers van Google
Analytics. De website is aan vervanging toe, een refresh/nieuwe website staat gepland.

• 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 2018 op een rij:

1510 likes (+ 10%)

1180 volgers (- 0,5%)

1682 volgers (+ 21%)

Social media speelt een belangrijke rol in onze arbeidsmarktcommunicatie. Doorplaatsing
van vacatures op onze social mediakanalen worden actief bekeken en gedeeld. In 2018 is
gestart met treffende afbeeldingen bij vacatures. Hierdoor worden vacatures beter bezocht.
• Externe berichtgeving in de pers/media
Vogellanden is op de externe kanalen met de volgende items prominent in beeld geweest.
Artikelen over:
Maarten van der Weijden die de Week voor Zorg en Welzijn opende in ons zwembad.
Eigen Regie in het Revalidatie Magazine
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De Handbikebattle in Oostenrijk (teamlid Arjen Meun).
Een ervaringsverhaal van Boukje, deelnemer van de module Integrale behandeling
Overgewicht van Vogellanden in de regionale kranten
De opening van onze Beleeftuin Buiten Zinnig in de regionale kranten.
➢ Evenementen en bijeenkomsten
De volgende evenementen en bijeenkomsten zijn georganiseerd vanuit of in samenwerking
met afdeling Communicatie:
Nieuwjaarsbijeenkomst
Week van zorg en welzijn: Bezoek Maarten van der Weijden
Open dag 2018
20 jaar Vogellanden (incl. burgemeester)
Opening Beleeftuin (incl. wethouder)

➢ Interne communicatie
• Nieuw intranet
Het nieuwe intranet van Vogellanden is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2018
gelanceerd. Het intranet wordt goed bezocht, gemiddeld zijn er per maand 30.000
paginaweergaves. Het smoelenboek, de zoekfunctie en de nieuwspagina’s worden het best
bekeken. Ook is het fenomeen ‘vlog’ geïntroduceerd. Een medewerker van IBO heeft een
aantal goede vlogs gemaakt die veel zijn bekeken.
• Personeelsblad
Personeelsblad Reflex is twee keer verschenen onder eindredactie van de afdeling
Communicatie. Daarna is besloten een evaluatie in te plannen omdat de content in de Reflex
in nieuwswaarde achteruit ging, met name door de komst van het nieuwe intranet.
Op basis van de evaluatie is besloten tot het publiceren van een extern magazine met
ervaringsverhalen, onderzoeken, interviews etc.: sterke content die aansluit bij het imago en
de identiteit van Vogellanden en onze positie in de regio verder versterkt
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4.8.3 Human Resource
De afdeling HR wil het voor en met de medewerkers en het management ongewoon goed
doen. Vogellanden vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal zijn, plezier hebben in hun werk
en op hun talenten worden uitgedaagd. We richten ons bij vitaliteit van medewerkers op “2 x
FIT”: fit als persoon (fysiek – mentaal – emotioneel – spiritueel & balans) en fit in de loopbaan.
Naast de twee HR-functionarissen en de manager HR, is er een loopbaancoach – HR adviseur
aangenomen.
•
-

Beschikbaarheid van personeel
Personeelsformatie: de personeelsformatie bedraagt bruto 282 in december 2018.
In 2017 - 266 fte en 2016 - 249 fte.
Het aantal medewerkers in december 2018 bedraagt: 413 (exclusief PNIL).
In 2017 - 399 mdw en 2016 – 379 mdw.
Leeftijdsopbouw en verdeling man – vrouw: onderstaande grafieken laten de verdeling
man – vrouw en per leeftijdscategorieën zien. Uitdaging voor Vogellanden is het aantal
mannen te vergroten ter bevordering van diversiteit; uiteraard bij gelijke geschiktheid. Er is
een lichte stijging 2017 - 12,3% en 2018 - 13%.Tevens laat de verdeling leeftijdsopbouw
zien, dat bijna 50% van de medewerkers 45 jaar of ouder is, wat extra aandacht vraagt
voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerkers en tevens de
instroom van jongeren.

Bron: AFAS januari 2019

-

-

-

Stagiaires: In 2018 waren 56 stagiaires werkzaam vanuit diverse beroepsopleidingen bij
Vogellanden. In 2017 - 41 en 2016 - 38 stagiaires. We onderhouden duurzame contacten
met onze opleidingsinstituten (MBO, HBO en WO) om zo stagiaires te boeien en binden.
We leiden niet alleen op voor Vogellanden, maar ook voor onze eigen arbeidsmarkt. Dit is
een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarop aansluitend is in 2016 “Mentoring@work” opgezet 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. Binnen Vogellanden
zijn er inmiddels twee maatjes aangesteld, die regelmatig ‘ingezet’ worden.
Vrijwilligers: In 2018 waren er 65 vrijwilligers actief bij Vogellanden. In 2017 - 60 en 2016 54. Vrijwilligers vullen de professionele zorg aan, maar vervangen deze niet. Met behulp
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 2018 zijn vier medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij Vogellanden werkzaam via een stage- of
werkervaringsovereenkomst of een tijdelijk of een vast arbeidscontract. We bieden plek
voor maatschappelijke stages, re-integratieplekken en werkervaringsplekken.

• Verzuim
Nieuwe arbodienst: een belangrijke stap die in 2018 is gezet, is de overgang per 1 september
2018 van arbodienst Synthra naar arbodienst Fizie. De belangrijkste redenen voor deze
verandering, is hun visie op preventie en verzuimbegeleiding, de korte en snelle
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communicatielijnen, snelle advisering door zowel de bedrijfsarts als de casemanager van Fizie
naar het management en tot slot een compleet, gebruiksvriendelijk Arbosysteem.
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 2018 is 7,7. Dit was in 2016 was 7,9. In verband met de
overgang naar een nieuw personeelsadministratiesysteem (Afas) is de ranking van 2017 niet
bekend.
Het verzuim in de branche, over het jaar 2018, is 5,22%. 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. 4,33% en doet het in dat
opzicht goed. Aandacht wordt vooral gevestigd op casussen met frequent en langdurig
verzuim en waarin psycho-sociale of verstoorde balans werk-privé of loopbaan spelen. In 2018
heeft Vogellanden zich met name gericht op preventie, vitaliteit en ‘fit’ in jezelf en in de
loopbaan.

Bron: Vernet 2018: in bovenstaand figuren worden het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie, en de verzuimpercentage
en verzuimduurklasse aangegeven.

• Medewerkertevredenheidsonderzoek
In 2016 heeft er een Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden.
In onderstaande tabel de cijfers van 2016 ten opzichte van voorgaande MTO-uitslagen en de
score ten opzichte van de Benchmark (Bron: Effectory 2016)
Bevlogenheid
Betrokkenheid
Tevredenheid

2016
7,7
7,9
7,4
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2014
7,8
7,7
7,2

2012
7,7
7,7
6,9

Benchmark
7,6
7,5
7.2
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In kwartaal 4 2018 is er een nieuw MTO uitgezet met als thema Vitaliteit en Balans. Dit MTO
is door Vogellanden zelf uitgezet. De resultaten worden in de maanden februari en maart
gepresenteerd en besproken met de medewerkers. De gemiddelde medewerkertevredenheidscore is 8,15 (KPI > 8,0). Werkdruk, energie tijdens en na het werk, balans werkprivé zijn voorbeelden van aandachtspunten.

Bron: presentatie BO december 2018

• Kwaliteit van het werk: ontwikkelgesprek
Vogellanden stimuleert en faciliteert de medewerkers in hun functionele-, maar vooral ook
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 “Team-ontwikkelgesprek”. De
doelstelling hiervan is de kracht van een team te versterken. De cultuur, sfeer, diversiteit en
samenstelling van het team is van grote invloed op het functioneren van het individu en 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.
• Deskundigheidsbevordering
Vogellanden streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn, waar medewerkers
gestimuleerd worden te leren en te ontwikkelen, zowel professioneel inhoudelijk als
persoonlijk. Vogellanden reserveerde voor 2018, ruim 3% van de gemiddelde loonsom om te
besteden aan opleiding- en ontwikkeling voor medewerkers. In 2018 is er totaal 3,4% ten
opzichte van de loonsom aan ontwikkeling en scholing geïnvesteerd.
• Vertrouwenspersoon in- en extern
De externe vertrouwenspersoon heeft in het jaar 2018 geen gespreksverzoeken gehad vanuit
Vogellanden. De interne vertrouwenspersoon heeft in het 2018, totaal 15 medewerkers
gesproken. In vergelijking met het jaar 2017 (40 mdw) zien we een afname in de behoefte om
met de vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Een deel van de vragen worden met de
loopbaancoach of het management besproken.
Halfjaarlijks evalueert de vertrouwenspersoon met de manager HR, met als achterliggende
vraag of er gespreksthema’s zijn, die organisatie breed opgepakt dienen te worden.

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
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aantal wetenschappelijke artikelen te publiceren en presentaties op wetenschappelijke
congressen te geven.
- Publicaties
In 2018 is er vanuit Vogellanden één wetenschappelijk artikel gepubliceerd in een
wetenschappelijk tijdschrift (Neurorehabil Neural Repair, juni 2018).
- Presentaties
Er zijn in 2018 twee wetenschappelijke presentaties verzorgd: één op het FESSH-congres in
Kopenhagen (mei) en één op het najaarscongres van de VRA-congres in Enschede.
- Onderzoeken
In 2018 zijn er in totaal 10 onderzoeksvoorstellen ingediend bij de researchcommissie,
waarvan drie ook bij de METC zijn aangemeld en een verklaring van geen bezwaar hebben
gekregen. Deze onderzoeken (voor een deel deelname aan landelijke onderzoeken) zijn
inmiddels gestart.
- Richtlijnen
De researchcommissie heeft afgelopen jaar een drietal nieuwe richtlijnen met betrekking het
doen van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld:
o Het voorlichten van patiënten;
o Het laten ondertekenen van een toestemmingsverklaring; en
o Beoordeling onderzoeksaanvragen.
Verder zijn templates geschreven voor een aantal benodigde (standaard) documenten
(aanbiedingsbrief METC, toestemmingsverklaring).
- Uitbreiding researchcommissie:
Bach-Van Ho, tandarts CBT, is als extra lid toegevoegd aan de researchcommissie.
• Ontwikkeling: Lean werken in Vogellanden
Om continu verbeteren waar te maken is kennis van Lean denken een voorwaarde en daarom
zijn extra trainingen “Introductie in Lean” aangeboden zodat eind 2018 ca. 80% van de
medewerkers geschoold is. 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.
Tijdens het dagelijks functioneren en in overleggen is veel aandacht voor de ‘zachte kant’ van
lean werken: in alle vormen van overleg vindt interactie plaats conform lean leadership, wordt
dit gestimuleerd en wordt erop toegezien dat zodanig wordt geacteerd.
Leancoaches hebben meerdere behandelteams en afdelingen gecoacht bij het opstarten
uitvoeren van dagstarts en/of structurele verbeterbordsessies om zo het geleerde tijdens
trainingen ook in praktijk te kunnen brengen. Inmiddels wordt deze systematiek in ruim
teams toegepast. Ook zijn meer dan zes afdelingen ondersteund bij het opruimen
organiseren van hun werkplek middels de 5S-methode.

en
de
25
en

Verder zijn managers en artsen ondersteund bij het in lijn brengen van doelstellingen van de
RVE-’s en de daartoe behorende IDT’s en het monitoren daarvan. Het resultaat is dat zij in
hun werk focus houden op wat belangrijk is.
In voorbereiding op de jaarplannen voor 2019 heeft het Leanteam ondersteuning geboden bij
het reduceren van het aantal te stellen doelen, de SMART formulering ervan en het in lijn
brengen van de doelen op die van de totale organisatie.
De Lean-medewerkers hebben ook (verbeter)projecten begeleid, zoals o.a.:
- de implementatie van een nieuw tandheelkundig EPD;
- reductie van het aantal no shows bij het bijzondere tandheelkunde
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-

het ontwikkelen van een zelfstandigheidsafdeling in de kliniek
de overgang naar een nieuwe arbodienst
de verbetering van het inkoopproces
de implementatie van een digitaal Patiëntportaal
invoering van behandelmodules

Belangrijk doel was om Vogellanden als Lean werkende organisatie op de kaart te zetten.
Daarom zijn verschillende Lean-werkbezoeken aan Vogellanden begeleid, 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.
provincie Overijssel, Zonnehuisgroep, Hogeschool Windesheim).

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.
• Overzicht werk
Er is overgegaan naar één centraal nummer voor het team, waarop alle binnenkomende
telefoontjes worden afgehandeld. Indien benodigd wordt de beller doorverbonden naar een
medewerker 2e lijn.
Ook is Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) ‘Facilitor’ verder geoptimaliseerd om
beter sturing te kunnen geven aan de afhandeling van meldingen. Zowel de telefoondienst als
Facilitor zijn geïntegreerd als onderwerpen in de dagstart.
• Patiëntenportaal
Er is verder gewerkt aan de implementatie van het patiëntenportaal. Door diverse bevindingen
is dit niet afgerond. 2019 staat in het teken van het implementeren van het patiëntenportaal.
•
-

-

-

Nieuwe werkomgeving
De ICT-infrastructuur had een update nodig. De back-up software is vernieuwd en de
verbinding hiervoor tussen Isala en Vogellanden is versneld. Daarnaast zijn servers anders
ingedeeld, zijn licenties geüpgraded, waardoor medewerkers nu de beschikking hebben
over Office 365. De Citrix-omgeving is voorzien van de nieuwste updates, waardoor weer
wordt voldaan aan de huidige eisen op het gebied van vormgeving en beveiliging.
Nieuwe authenticatiesoftware is in gebruik genomen, waardoor de beveiliging voor
webmail en het citrixportaal weer voldoen aan de nieuwste beveiligingseisen. Ook is de
beheerssoftware vernieuwd, waardoor de systemen beter beveiligd zijn.
Realtime inzicht over de gehele omgeving, de monitoring, is verbeterd door betere
hardware en overzichten.

• Nieuw EPD CBT
Begin 2018 heeft de toenmalige leverancier van het EPD voor het CBT aangegeven de
ondersteuning per 1 januari 2019 te stoppen. Dit betekende dat gezocht moest worden naar
een nieuw EPD voor tandheelkunde. Verschillende leveranciers zijn geselecteerd. Na
werkbezoeken bij andere tandheelkundige centra, viel de keuze gevallen uiteindelijk op
Dentium. Dit systeem is in januari 2019 in gebruik genomen.
• Nieuw EPD Revalidatie
In 2018 is de leverancier van het Revalidatie-EPD gefuseerd met twee andere leveranciers
van software in de gezondheidszorg. Gezamenlijk werken deze leveranciers aan een nieuw
EPD voor de revalidatie, waarbij de bewezen componenten uit de andere zorgvelden worden
gebruikt. Vogellanden heeft, door bij klantsessies aanwezig te zijn, bijgedragen aan de opzet
voor een nieuw EPD. Dit zal in 2019 verder worden vorm gegeven.
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4.8.6 Financieel beleid
4.8.6.1. Begroting 2018
In de begroting 2018 werd op het jaar vooruit geblikt als een jaar waarin de solvabiliteit van de
organisatie verder moest worden versterkt en daarnaast middelen moesten worden
gereserveerd voor de lopende en komende renovaties van het hoofdgebouw. De omzet
revalidatie was voorzichtig begroot, gezien de onzekerheden in de gemaakte plafondafspraken
met de zorgverzekeraars.
In de vergadering van de Raad van Toezicht in december 2017 is een werkbegroting voor
2018 goedgekeurd met een beoogd positief resultaat van € 650.000,--. Eind december werd
een definitieve afspraak met de grootste zorgverzekeraar gemaakt waardoor budgettaire
ruimte ontstond voor extra opleidingen van medewerkers en voor innovaties maar daarnaast
ook voor een extra dotatie aan het eigen vermogen. Per saldo bleef € 150.000,-- extra
resultaat over, waardoor het begrote resultaat steeg van € 650.000,-- naar € 800.000,--.
Dit begrotingsresultaat is in de februari-vergadering van de Raad van Toezicht goedgekeurd.
Er werd in de begroting voor 2018 uitgegaan van een productieniveau vergelijkbaar met het
niveau van de realisatie 2017. Zoals hierboven aangeven is de productiebespreking met de
grootste zorgverzekeraar pas in januari 2018 afgerond. Met de kleinste vier zorgverzekeraars
zijn open eind afspraken gemaakt, met de grootste vier plafondafspraken.
4.8.6.2. Realisatie 2018
De in 2018 gerealiseerde revalidatieproductie is uiteindelijk circa 4,6% boven begroot
uitgekomen en bijna 4% boven het niveau van voorgaand jaar. De groei is met name
gerealiseerd in de revalidatiepoli’s, in de kliniek is sprake van een stabiel aantal opnames.
Ook in 2018 bleek de marktverdeling van de productie over de zorgverzekeraars anders dan
begroot en afgesproken. Met de twee zorgverzekeraars waarbij grote overschrijdingen van het
omzetplafond dreigden zijn tijdig besprekingen begonnen om het productieplafond naar boven
bij te stellen. Bij één van de twee zorgverzekeraars werd een productieverruiming afgesproken
van in totaal € 350.000,-- waarbij 50% vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De andere
zorgverzekeraar is niet bereid om extra productie te financieren.
Ondanks de afgesproken productieverruimingen blijft er toch een deel van de meerproductie
niet gefinancierd. Dit deel is voorlopig berekend op € 425.000,--. 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.
Tevens zijn investeringen in IT- en lean-projecten en extra ondersteuning bij applicatiebeheer
in de exploitatie verwerkt.
De stoeluurproductie bijzondere tandheelkunde is in 2018 uitgekomen op 11.071 uur, 3,4%
boven zowel de realisatie voorgaand jaar als de begroting 2018.
Conclusie: de meerproductie is, door de ruimere plafondafspraken met de zorgverzekeraars,
grotendeels verzilverd. Hierdoor is in 2018 niet alleen de solvabiliteit verder opgekrikt, maar
zijn tevens middelen gereserveerd voor de lopende en komende renovaties. 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 leantrajecten), medewerkers op een goede en prettige manier hun taken hebben kunnen uitvoeren.
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Vogellanden heeft besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de onderhoudskosten niet
langer via een voorziening groot onderhoud te verwerken, maar in plaats daarvan de
onderhoudsbedragen te activeren mits aan de activeringscriteria wordt voldaan en zo niet als
exploitatiekosten te boeken. Deze stelselwijziging heeft geleid tot een incidenteel positief
resultaat in 2018 van circa € 650.000,--.
Het exploitatieresultaat 2018 komt, mede door bovengenoemde mee- en tegenvallers, uit op
€ 1.941.500,--. 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

2018

2017

7,1%

8,6%

Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio

293%
170%

283%
186%

Solvabiliteit
Eigen vermogen/balanstotaal
Eigen vermogen/totaal opbrengsten

46,9%
48,9%

38,6%
44,2%

Overig
Debt service coverage rate (DSCR)

5,1

3,4

De resultaatratio geeft het resultaat boekjaar weer ten opzichte van de totale opbrengsten.
Door het positieve resultaat in 2018 is deze ratio in dit jaar uiteraard positief, maar lager dan
in 2017.
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 2018
verder toegenomen van 44,2% ultimo 2017 naar 48,9% ultimo 2018 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 2018 in combinatie met
een lager balanstotaal.
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 2018 zijn opgenomen in bijlage 6.
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4.8.6.4. Vooruitblik 2019
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
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.
Het resultaat is verwerkt tot de definitieve jaarbegroting 2019 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 2019 ten opzichte van de begroting in het
voorgaande jaar gestegen met circa 12,5 fte, waarbij alle RVE’s in meer of mindere mate
groeien, behalve RVE Volwassenen en het Facilitair bedrijf.
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 2018 is de solvabiliteit
gestegen naar 48%. 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 de loop van 2018 is door de afdeling Financiën en Informatie een resultaat- en
liquiditeitsplanning voor de komende 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
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te voorspellen en zijn als zorgaanbieder ook niet te beïnvloeden. Door Vektis worden jaarlijks
centrale marktaandeelmutaties berekend welke vervolgens worden verwerkt in de
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 2018 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 zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren de materiële controles op de declaraties van
zorginstellingen verder uitgebreid en geïntensiveerd. Ook in 2018 hebben deze controles bij
Vogellanden geleid tot een beperkt aantal correcties, zowel in aantal als in waarde.
Sinds 2016 is er een uitgebreide interne controle op het facturatieproces, na afstemming met
de externe accountant. 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.
• Certificering declaratieproces
Vanuit Revalidatie Nederland (RN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is vanaf 2015 een
ontwikkeling geïnitieerd om het registratie- en declaratieproces bij revalidatiecentra te
certificeren conform ISAE 3000. Door Vogellanden worden jaarlijks documenten over opzet,
bestaan èn werking van beheersmaatregelen in het registratie- en declaratieproces aan de
accountant opgeleverd. In 2018 heeft de accountant geconstateerd dat er weliswaar grote
verbeteringen zijn aangebracht ten opzichte van het voorgaande jaar, maar dat er wel een
aantal aandachtspunten resteren. Deze opmerkingen zijn intern besproken en worden
opgepakt.
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: Vogellanden Hoofddoelen 2018 - 2020
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Bijlage 4: Organisatiestructuur
In 2017 is gestart met de omvorming van een meer hiërarchische naar een netwerkstructuur
met daarin het op de voorgrond stellen van de interdisciplinaire behandelteams (IDT). Daarbij
is tevens de positionering en de taken en rollen van de lijnorganisatie, respectievelijk de de
adviesorganen en de ondersteunende diensten verduidelijkt. Dit wordt weergegeven in het
volgende organogram.

Advisering en
instemming

Lijnorganisatie

Ondersteuning

Raad van Toezicht
F&I

Bestuurder

HRM

Stafbestuur

Vrijwiligerscoördinatie

Medische staf

ICT

Cliëntenraad

Lean
procesinnovatie
Kwaliteit

Ondernemingsraad
Communicatie

RVE ziekenhuis
revalidatie

RVE
volwassenen
revalidatie

IDT

RVE
kinderrevalidatie

Facilitair
bedrijf

IDT

IDT
IDT

RVE bijzondere
tandheelkunde

IDT

IDT
IDT

RVE
prevalidatie

IDT

IDT

hiërarchische relatie
adviserende relatie
functionele relatie

Middels de vermelde netwerkstructuur wordt enerzijds toegewerkt naar een organisatie waarbij
in de zorg de eigen verantwoordelijkheid van professionals - per doelgroep verzameld in een
interdisciplinair behandelteam (IDT) onder leiding van een (revalidatie- of tand-)arts - sterker
tot uiting komt.
Anderzijds wordt in en tussen alle geledingen de samenwerking gestimuleerd, vanuit het
principe dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van elkaars kennis en
kwaliteiten. Het adagium verschuift allengs van “Wie de baas is mag het zeggen” naar “Wie
het weet mag het zeggen”.
Deze 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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Vogelanden: totaalstructuur
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Bijlage 5: 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
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Bijlage 6: Hoofdlijnen jaarrekening 2018
Balans
Activa

ultimo 2018

ultimo 2017

Vaste activa

€ 14.297.092

€ 14.249.288

Vlottende activa

€ 14.332.357

€ 15.505.729

Totaal activa

€ 28.629.449

€ 29.755.729

Eigen vermogen
Voorzieningen

€ 13.433.909
€ 2.616.119

€ 11.492.392
€ 2.247.553

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€

€
€

Totaal passiva

€ 28.629.449

€ 29.755.017

2018

2017

Passiva

7.685.801
4.883.297

8.277.485
7.737.587

Resultatenrekening
Opbrengsten
Opbrengsten revalidatie
Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
Overige opbrengsten

€ 20.812.375
€ 4.477.515
€ 2.208.486

€ 20.308.876
€ 4.056.868
€ 1.636.399

Totaal opbrengsten

€ 27.498.376

€ 26.002.143

Personeelskosten
Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Overige bedrijfskosten

€ 19.791.923
€ 1.537.734
€
150.390
€ 4.076.812

€ 18.181.015
€ 1.525.275
€
344.696
€ 3.720.085

Totaal kosten

€ 25.556.859

€ 23.771.071

Resultaat

€ 1.941.517

€ 2.231.072

Kosten
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