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Voorwoord jaarverslag 2021

“

Wij coachen onze patiënten
naar een zo goed mogelijk leven

”

Aan deze visie werken wij iedere dag. Een
belangrijke voorwaarde om onze visie te
realiseren, is dat we allemaal onophoudelijk
verbeteren langs drie lijnen die onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden:

Met deze 8 doelen willen we bijdragen aan
onze 3 beloftes: een medewerkerstevredenheid
van een 8, een patiënttevredenheid van een
8,5 en een financieel exploitatieresultaat van 8
ton.

○

Het patiënten proces

○

De organisatorische- en bedrijfsmatige
ondersteuning

We dachten of hoopten dat 2021 weer een
“normaal” jaar zou worden, in ieder geval
niet meer gedomineerd door het covid
virus. Helaas was de werkelijkheid anders.
De poortscreening, mondkapjes, testen,
besmettingen en quarantaine regels, deden
een groot beroep op de flexibiliteit en
aanpassingsvermogen van zowel de patiënten
als de medewerkers.

○

De persoonlijke ontwikkeling, onderlinge
relaties en interactie
Om onze missie en visie en waar te kunnen
te maken hebben we voor 2021 een strategie
uitgewerkt in 8 doelen:
1. Vitale en gemotiveerde medewerkers
2. Mensgerichte en professionele zorg
3. Goede samenwerking met
ketenpartners. (JUMP)

We bemerkten ook een moeheid, want steeds
weer aanpassen, invallen voor elkaar, thuis
oppas regelen of de kinderen les geven, is een
aanslag op de energie.

4. Aantoonbare goede zorg
5. Een Gastvrije en klantgerichte
organisatie
6. Toegankelijk en interactieve
communicatie
7. Een eigentijdse, inspirerende en
helende omgeving

We hebben daarom geprobeerd hier veel
aandacht voor te hebben en medewerkers
te ondersteunen met het 2 x fit programma,
waarmee we stimuleren dat de medewerkers
het werk doen dat bij ze past en ook goed in
hun vel zitten.

8. Een gezonde, vitale en waardevolle
regio Zwolle
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Dat is gelukt, want opnieuw zijn we erin
geslaagd het ziekteverzuim laag te houden. En
onze doelen zijn niet stilgezet, maar juist zeer
voortvarend opgepakt. Dit brengt samen en
geeft ook energie.
Een belangrijk doel was het vernieuwing
van het revalidatie EPD. Na een uitgebreide
verkenning naar een nieuwe EPD-leverancier
is de keuze gevallen op een samenwerking met
Asterisque. Dit is een nieuwe EPD-leverancier
in de markt die vooruitloopt op de laatste
ontwikkelingen en inspeelt op behoeften van
patiënten.
Vanuit een gezamenlijke visie zijn Merem
revalidatie, Vogellanden en Asterisque
in 2021 samen gaan werken aan een
gebruiksvriendelijk en innovatief EPD. Een
platform met nieuwe functionaliteiten,
waaronder een planprogramma,
businessinformatiesysteem en een
interactief patiëntenportaal. Ook zal het ons
ondersteunen om de effecten van behandeling
aantoonbaar te maken (Value Based Health
Care). Een pakket dat na voltooiing ook voor
andere revalidatiecentra van waarde kan zijn.

Daarnaast heeft de vorming van
interdisciplinaire teams (IDT’s) juist
bijgedragen aan het snel kunnen inspelen
op alle gewenste veranderingen. Het
samenwerken met de ketenpartners heeft juist
nu een boost gekregen.
De leiderschapstrainingen zijn doorgegaan,
omdat juist nu de zaken onder druk komen
het er op aan komt hoe we met de situatie en
elkaar omgaan. Ook de voorbereidingen voor
een nieuw EPD en website en een medewerkerapp zijn gewoon doorgegaan, zodat we deze
in 2022 kunnen realiseren. Op deze manier
kunnen we op een eigentijdse manier veel
interactiever communiceren met onze
patiënten en medewerkers. Op deze manier
willen we de hiërarchische lijn communicatie
vervangen door een eigentijdse interactieve
communicatie die past bij deze tijd en onze
netwerkorganisatie.
Een aantal zaken zijn door Covid-19 ook
minder voortvarend gelopen. De aandacht
van ICT ging uit naar de ondersteuning van het
digitale werken en daarmee is de ontwikkeling
van het VBHC-systeem voor een deel naar 2022
verschoven.

Inmiddels is in gezamenlijkheid al heel veel
werk verzet. De verwachting is dat het nieuwe
EPD in de loop van 2022 in gebruik genomen
zal kunnen worden.

Zijn we erin geslaagd om onze 3 beloftes waar
te maken? Ja daar zijn we ondanks Covid-19
ruimschoots in geslaagd.
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○

Een Medewerkerstevredenheid van een 8
•
Score: 8,6 (RVE-K)
•
Score: 8,9 (RVE-V en CBT)

○

Een Patiënttevredenheid van een 8,5
•
Score: 8,7

○

Een financieel exploitatieresultaat van 8 ton
•
Score: 1,3 miljoen

Dankzij dit zeer goede resultaat kunnen we
het komend jaar opnieuw een ruim budget
beschikbaar stellen voor innovatie en het
verder optimaliseren van de patiëntenprocessen en de leef- en trainingsruimten.
Een belangrijk hulpmiddel om onze doelen
te halen, vinden we in de lean manier
van werken. Dit doen wij o.a. door zeer
gestructureerd te werken met de focusborden
door het hele bedrijf, waarbij alle acties
in elkaars verlengde liggen. Ook de KATA
(herhalen tot het een nieuwe gewoonte wordt)
helpt enorm bij het bestendigen van nieuwe
werkwijzen. En last but not least draagt
adaptief 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.

Wij hebben preventie en een gezonde
leefstijl hoog in ons vaandel staan en
dankzij Covid-19 staat dit eindelijk ook op
de landelijke (verzekeraars) agenda. In ons
expertisecentrum, RVE Prevalidatie, hebben
we een basistraining “gezonde leefstijl”
voor al onze medewerkers ontwikkelt. We
stimuleren alle medewerkers deze training
te doen, enerzijds om zelf een gezonde
leefstijl te ontwikkelen en anderzijds om het
over te dragen naar onze patiënten. Dankzij
Covid-19 verblijven steeds meer medewerkers
en revalidanten in onze leef en beleeftuin
“buitenzinnig”, om te trainen, therapie te
volgen of gewoon lekker buiten genieten in de
tuin.
2021 opnieuw een jaar met Covid-19. En
daarmee een verloren jaar? Voor ons absoluut
niet en daarom ben ik ongelooflijk trots op alle
medewerkers en vrijwilligers van Vogellanden.
Zij hebben van de nood een deugd gemaakt.
Dankzij hen hebben weer heel veel patiënten
na een zeer nare ervaring, een toegenomen
‘Kwaliteit van Leven’ ervaren en opnieuw
vertrouwen gekregen in hun lijf en hun leven.
Zelfs in Covid tijd. Daar ben ik ongelooflijk trots
op!
Mei 2022
Fenna Eefting
Raad van Bestuur
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Profiel van de organisatie

Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Vogellanden, Centrum voor Revalidatie

Adres

Hyacinthstraat 66a

Postcode

8013 XZ

Plaats

Zwolle

Telefoonnummer

038 498 1111

Identificatienummer(s) Nza

100 – 300

Nummer Kamer van Koophandel

41022329

E-mailadres

info@vogellanden.nl

Internetpagina

www.vogellanden.nl
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Structuur van het concern
Vogellanden, Centrum voor revalidatie en bijzondere tandheelkunde, is een stichting met
twee organen: de Raad van Toezicht en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van
Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van en de besturing door de Raad van Bestuur.
Daarnaast vervult zij de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur en kan zij tevens gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. De organisatie is zo ingericht dat de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel 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 en Prevalidatie. Daarnaast heeft Vogellanden een nauwe
samenwerking met:
○

Isala te Zwolle: vier revalidatieartsen van Vogellanden worden structureel gedetacheerd
naar de poliklinische revalidatie afdeling van Isala en zijn daar verantwoordelijk voor de
poliklinische revalidatie.

○

St Jansdal te Harderwijk: drie revalidatieartsen zijn gedetacheerd naar de poliklinische
revalidatieafdeling zijn daar verantwoordelijk voor de poliklinische revalidatie.
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Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering

De belangrijkste doelgroepen van Vogellanden:
○
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RVE-Volwassenenrevalidatie
Cerebro Vasculaire Aandoeningen (CVA)
Multitrauma
Amputatie & prothesiologie
Traumatisch Hersenletsel (THL)
Neuro Psychologische Revalidatie
Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
Chronische pijn
Oncologie
Multiple Sclerose

•
•
•
•
•
•
•

RVE-Kinderrevalidatie
Cerebrale Parese (CP)
Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
Developmental Coördination Disorder (DCD)
Chronische pijn en vermoeidheid,
Algemene ontwikkelingsachterstand
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Eetstoornissen

•
•
•
•
•
•
•

RVE-Bijzondere Tandheelkunde
Maxillofaciale Prothetiek/Orofaciale pijn
Angst en psychiatrie
Verslaafden
Kinderen
Gehandicapten
Geriatrie
Orthodontie

○

○

○

RVE-Prevalidatie
•
Integrale Behandeling voor Obesitas
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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. Deze behandeling is vooral gebaseerd op leefstijl
aanpassing en duurzame gedragsverandering. Daarnaast levert
Prevalidatie bijdragen aan een gezonde regio.
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Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Ook dit verslagjaar is gestart met de doelstelling om kwalitatief goede zorg te leveren, gelet
op de beperkingen die de Covid-19 pandemie stelt. Er is geanticipeerd op het continueren van
de Covid-19 pandemie. De aandacht is gericht op het leveren van kwalitatief goede zorg in een
veilige omgeving voor patiënt en medewerker door het deels inzetten van zorg op afstand.
Door het voortduren van de pandemie hebben we over heel 2021 92,5% van de begrote
productie kunnen realiseren, 1,5% onder het gerealiseerde niveau van voorgaand jaar.
Het aantal opnames in de kliniek is ten opzichte van voorgaand jaar met 9% gedaald.
De totale opbrengsten revalidatie stijgen ten opzichte van voorgaand jaar door enerzijds
indexering van de continuïteitsbijdragen zorgverzekeraars en anderzijds door toename in de
omzet bij zorgverzekeraars die niet deelnemen aan de CB-regeling met € 1.342.000,-- (5,8%).
De stoeluurproductie bijzondere tandheelkunde is in 2021 uitgekomen op 10.614 uur , circa
89% van het begrote aantal en 14% boven het gerealiseerde niveau van voorgaand jaar. De
opbrengsten tandheelkunde zijn hierdoor ten opzichte van voorgaand jaar met € 173.000,-gestegen.
De overige opbrengsten dalen ten opzichte van voorgaand jaar met € 357.000,-- als gevolg van
een lager bedrag aan ontvangen subsidies.
De totale bedrijfsopbrengsten stijgen per saldo met 3,8% ten opzichte van voorgaand jaar.
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Tabel: Productie / Capaciteit
Aantal in
2021

Aantal in
2020

50

50

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

0

0

Waarvan voor volwassenen

50

50

11.996

12.489

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

0

0

Waarvan voor volwassenen

11.996

12.498

267

293

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

0

0

Waarvan voor volwassenen

267

293

41.005

40.229

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

0

0

Waarvan voor volwassenen

41.005

40.229

88.407

90.989

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar

46.540

45.600

Waarvan voor volwassenen

41.867

45.389

Aantal feitelijk beschikbare klinische bedden
op 31 december

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar

Aantal klinische opnames in verslagjaar

Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (klinisch)

Aantal patiëntgebonden uren in verslagjaar (poliklinisch)
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Tabel: Personeel
Aantal in
2021

Aantal in
2020

Aantal personeelsleden in loondienst
(exclusief medisch specialisten) op 31 december

405

413

Aantal FTE personeelsleden in loondienst
(exclusief medisch specialisten) op 31 december

280,9

283,0

Aantal medische specialisten
(loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december

19

19

Aantal FTE medische specialisten
(loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december

14,0

14,1

Bedrag in
2021

Bedrag in
2020

€ 31.417.945

€ 30.259.976

Waarvan omzet revalidatie DBC’s

€ 24.401.991

€ 23.059.946

Waarvan omzet bijzondere tandheelkunde

€ 4.768.641

€ 4.595.715

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

€ 2.247.313

€ 2.604.315

Tabel: Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar
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Samenwerkingsrelaties
Patiëntenzorg kan alleen goed verlopen als de samenwerking binnen de hele zorgketen optimaal
verloopt en expertise van de diverse samenwerkingspartners benut wordt. In 2021 is aandacht
besteed aan het verbeteren van de ketenzorg. Voorbeelden zijn:
○

Verdere ontwikkeling van regionale samenwerking ter verbetering van doorverwijzing,
verlagen kosten en betere zorg m.b.t. de behandeling van chronische pijnpatiënten in
samenwerking met CIR, huisartsenorganisatie Medrie, Isala en eerstelijns therapeuten in het
Regionaal Pijncentrum Zwolle (RPZ) en voor de doelgroep DCD.

○

Onderwijs, overheid, bedrijfsleven, zorgorganisaties en het Health Innovation Park werken
samen met als doel het voorbereiden van de (aankomende) zorgprofessionals op de zorg
van morgen. Dit gebeurt via het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle. Hierin werken zo’n 15
organisaties samen aan de invulling van drie labs: het zorgethisch-, het zorgtechnisch- en het
wijkzorg lab. Deze labs ondersteunen de deelnemende partners bij de transitie in de zorg.

○

Verpleeghuizen waar Vogellanden consulentschappen revalidatiezorg verzorgt: Zandhove,
IJsselheem, Zonnehuis en De Voord.

○

Onderzoek naar samenwerking ten behoeve van regionale revalidatie.

○

Geriatrische bijzondere tandheelkunde: het CBT levert bijzondere tandheelkunde op locatie
in enkele ouderenzorgvoorzieningen te weten Coloriet in Lelystad, IJsselheem en Het
Zonnehuis in Zwolle en Rosengaerde in Dalfsen.

○

Regionale samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Zwolle. Sinds
2017 bestaat er een bestuurlijke tafel 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.

○

Samenwerking met Sportservice Zwolle door het overnemen van succesvolle
beweegprogramma’s die gestart zijn binnen Vogellanden zoals powerwalking en EveryBody.
Deze vormen van gepast bewegen op maat zijn overgenomen door buurtsportcoaches. Een
voorbeeld van verplaatsing van 2e lijns zorg naar de 0e lijn.

Voor een overzicht van samenwerkingsrelaties: zie bijlage 1
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Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering
en medezeggenschap

Normen voor goed bestuur
De besturing van Vogellanden is ingericht
volgens het Raad van Toezichtmodel. De
interne governance is vastgelegd in de statuten
en in reglementen voor de Raad van Toezicht
en de Raad van Bestuur. Bestuur en toezicht
zijn samengesteld en handelen conform de
Governancecode Zorg. De RvT neemt deze
code als uitgangspunt voor zijn handelen.

Raad van Bestuur
Medio 2011 is er een eenhoofdig bestuur. Het
bestuur berust statutair bij de RvB, bestaande
uit mevrouw F. Eefting MBA.
De werkwijze en taken van de Raad van
Bestuur zijn geregeld in het reglement RvB.
De RvB richt zich in het bijzonder op het
strategisch beleid, op de aansturing van de
organisatie en op de samenwerking en positie
in de regio en is eindverantwoordelijkheid voor
het realiseren van de doelstellingen van de
instelling.

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 2021 is besloten om de bezoldiging
van de RvB te indexeren overeenkomstig de
aanpassingen van de WNT. De salarisbedragen
zijn opgenomen in de jaarrekening.
Jaarlijks, voor de vaststelling van de
jaarrekening, vindt toetsing plaats van de
beloning van de RvB aan de normen van
de WNT. In 2021 werd het grensbedrag niet
overschreden.
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Nevenfuncties van bestuurder Mw. F. Eefting
○

Bestuurslid Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle

○

Lid Raad van Toezicht Landstede Groep

○

Voorzitter bestuur Werk Gevers Vereniging Zorg en
Welzijn Oost Nederland

○

Directeur/eigenaar Adviesbureau Fenomen(t)aal

○

Lid Bestuurscommissie Informatiebeleid en Marketing
(Revalidatie Nederland)

○

Lid Bestuur Zorgnetwerk AntiBioticaResistentie (ABR),
Euregio Zwolle

○

Bestuurslid OOR NO Nederland
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Toezichthouders (Raad van Toezicht)
Inleiding Raad van Toezicht

“

Trust is the glue of life.
Vertrouwen is de lijm van het leven.

It’s the most essential ingredient in effective communication.
Het is het meest essentiële ingrediënt van effectieve communicatie.

It’s the foundational principle that holds all relationships.
Het is het fundamentele principe die alle relaties vasthoudt.
Stephen Covey

”

Als Raad zijn we verbonden aan de missie, visie
en doelstellingen van Vogellanden en hebben
ieder voor zich bewust de keuze gemaakt om
een rol als toezichthouder bij Vogellanden te
willen vervullen. Een belangrijke basis voor
ons werk en het omgaan met elkaar en met
onze bestuurder is vertrouwen. Daarbij geeft
het vertrouwen dat de bestuurder wordt
ondersteund door veel enthousiaste en
bekwame medewerkers.

In dit jaarverslag treft u na een overzicht van
de samenstelling van de Raad en het rooster
van aftreden onze Toezichtvisie met daarin o.a.
beschreven onze rollen en werkwijze. Daarna
worden de belangrijkste aandachtspunten
van de Raad en de commissies van de
Raad in 2021 beschreven, gevolgd door de
contacten met adviesgremia. Verder komt de
deskundigheidbevordering en de bezoldiging
aan de orde en tot slot een vooruitblik op 2022.

Als nieuwbakken voorzitter van de Raad van
Toezicht kijk ik terug op een goed eerste jaar.

Mei 2022 • Bea Annot-Mekelenkamp

Een jaar waarin met name door Covid-19
veel gebeurde en ik Vogellanden heb leren
kennen als een organisatie waar veel
energieke mensen werken die onder alle
omstandigheden met passie hun werk doen.
Er werkt een keur aan mensen die bewust
hebben gekozen voor Vogellanden en die
professionaliteit hoog in het vaandel hebben.

Voorzitter Raad van Toezicht
Samenstelling
De samenstelling van de Raad heeft begin
2021 een wijziging ondergaan. Mevrouw B.
Annot is als nieuwe voorzitter per 1 januari de
RvT komen versterken. Dit omdat deze positie
per 1 januari vrij werd na voltooiing van de
statutaire 2e zittingstermijn van de uittredende
voorzitter, de heer Netjes.
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Leden Raad van Toezicht
Mw. B. Annot-Mekelenkamp MCM
Rol in de raad

Aandachtsgebied

○

Voorzitter

○

Veranderkunde

○

Lid Remuneratiecommissie

○

Bedrijfskundige

○

Organisatie- en managementontwikkeling

○

HR

○

Ondernemerschap

Hoofdfunctie en nevenfuncties
○

Voorzitter Raad van Commissarissen IJsseldal Wonen

○

Evaluator Raden van Toezicht via VTW (woningcorporaties), NVTZ (zorg) en VTOI (onderwijs)

○

Begeleider diverse groepen bestuurders o.a. via NVZD (accreditatie bestuurders)

○

Docent Governance Chair NCD

○

Docent masterclass voorzitters ERLY

○

Gastdocent Erasmus Universiteit – Gezondheidszorg managementvaardigheden

○

Coach Topclass Erasmus Centrum Zorgbestuur

○

Executive Coach

○

Lid Programmaraad VTW

○

Auteur/redacteur ManagementSite

○

Ondernemer/eigenaar De Adviseursgroep

○

Lid Bestuur Landelijke Familieraad en Familieraad Noord Philadelphia Zorg - Amersfoort
Dr. P. van der Wijk
Aandachtsgebied

Rol in de raad
○

Vicevoorzitter / secretaris

○

Financieel

○

Vz. Auditcommissie

○

Economisch

Hoofdfunctie en nevenfuncties
○

Voorzitter Raad van Bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen (hoofdfunctie)

○

Directeur/eigenaar Twee Meter b.v.

○

Bestuurslid Hanze University Foundation

○

Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Elker Jeugdhulp & Onderwijs in Groningen

○

Lid Raad van Toezicht Stichting Academy for Natural Arts - D:DNA Common Ground Common Sense
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Dr. R.J. Roorda MBA
Aandachtsgebied

Rol in de raad
○

Vz. Remuneratiecommissie

○

Besturing gezondheidszorg

○

Lid Kwaliteitscommissie

○

Kwaliteit en veiligheid

Hoofdfunctie en nevenfuncties
○

Directeur-bestuurder Gezondheidshuis Stadshagen

○

Directeur/eigenaar AwardZ.org, zorg van waarde

○

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening Nijmegen

○

Lid Raad van Toezicht Certe Medische Diagnostiek Groningen
Mevr. Drs. I.W. van Dijk
Rol in de raad
○

Lid Auditcommissie

Aandachtsgebied
○

Financiën

○

HR

Hoofdfunctie en nevenfuncties
○

Afdelingsmanager Vergunningen en Specialismen, Omgevingsdienst Achterhoek (hoofdfunctie)

○

Lid Raad van Toezicht Stichting Graafschap bibliotheken

○

Forumlid D66 Zutphen
Drs. W.H.M. den Hartog MHA MCM
Rol in de raad
○

Vz. Kwaliteitscommissie

Aandachtsgebied
○

Cliëntenzorg

○

Kwaliteit en veiligheid

Hoofdfunctie en nevenfuncties
○

Voorzitter Raad van Bestuur Aveleijn (hoofdfunctie)

○

Lid Raad van Toezicht CCE

○

Bestuurslid Technologie & Zorg Academie

○

Bestuurslid Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 (per 12-10-2020)
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Rooster van aftreden Raad van Toezicht Vogellanden
Toegetreden

Herbenoemd(baar)

Uit(ge)treden

R.J. Roorda

1 januari 2014

1 januari 2018

1 januari 2022

P. van der Wijk

1 november 2015

1 november 2019

1 november 2023

W.H.M. den Hartog

1 januari 2016

1 januari 2020

1 januari 2024

I.W. van Dijk

1 juni 2019

1 juni 2023

B. Annot

1 januari 2021

1 januari 2025

Toezichtvisie
In 2021 heeft de Raad van Toezicht zijn
toezichtvisie geëvalueerd en geactualiseerd.
De RvT ziet zich als een orgaan dat namens
de samenleving en patiënten die aan de zorg
van Vogellanden zijn toevertrouwd, toezicht
uitoefent. De Raad vervult zijn toezicht
vanuit de maatschappelijke context: leden
van de RvT zien zich als vertegenwoordiger
van de samenleving en nemen ieder vanuit
eigen achtergrond en expertise signalen en
ontwikkelingen vanuit de samenleving mee
naar binnen.

De RvT ziet erop toe dat Vogellanden zijn
maatschappelijke doelstelling realiseert
en de juiste toekomstbestendige keuzes
maakt, waarbij de positie van de patiënt
centraal staat en alle in aanmerking komende
belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn
afgewogen. Dit alles binnen de wettelijke
en gestelde financiële kaders, alsook de
vigerende opvattingen over kwaliteit van
zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en
medezeggenschap en de cultuur van de
organisatie.

De RvT houdt toezicht op de besturing van de
organisatie door de RvB en op de algemene
gang van zaken in de organisatie. De Raad sluit
in zijn toezicht, houding en gedrag aan bij de
visie en kernwaarden van de organisatie en wil
aldus bijdragen aan waardetoevoeging voor
patiënten, in haar werkzaamheden doelmatig
en doeltreffend te werk gaan, zorgen voor
goede voortgang van processen en haar
functioneren continu verbeteren. Dit doet de
Raad vanuit een proactieve houding en een
actieve betrokkenheid bij de organisatie en
middels een onderzoekende en toetsende
dialoog over het beleid en de besturing.

De RvT voelt zich ook verantwoordelijk een
bijdrage te leveren aan het borgen van bredere
publieke belangen van gezondheidszorg,
met name voor de toegankelijkheid,
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg- en
dienstverlening.
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Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2021 zeven
reguliere vergaderingen gehouden en
daarnaast drie korte extra vergaderingen in
verband met de contractvorming voor een
nieuw revalidatie EPD. In oktober is tevens
onder externe begeleiding een zelfevaluatie
gehouden. Een aantal van deze bijeenkomsten
vonden anders dan te doen gebruikelijk online
plaats vanwege Covid-19 maatregelen.

Belangrijke andere onderwerpen die in 2021
in elke RvT-vergadering aan de orde kwamen,
waren de aanpak en effecten van de Covid-19
crisis en de projectvoortgang m.b.t. een nieuw
in te voeren revalidatie EPD. Verder zijn in 2021
aan de orde gekomen:
○

De agenda van de reguliere RvT-vergaderingen
werd voor een deel bepaald door vaste

 e doorontwikkeling van de organisatie
d
naar interdisciplinaire behandelteams
(IDT’s)

○

r egionale ontwikkelingen en de positie van
Vogellanden daarbij

○

de impact van de nieuwe wet Bestuur en
Toezicht

○

themabespreking over Value Based Health
Care, duurzaamheid, visie op innovatie
en de ontwikkelingen en strategie m.b.t.
medisch specialistische revalidatie de
komende 3 tot 5 jaar

○

het ontwikkelen van een visie op de
toekomstige huisvestingsbehoefte

○

actualisering van de toezichtvisie van de
Raad

○

de werving en selectie van een nieuw lid
voor de Raad

onderdelen uit de jaarcyclus: de bespreking
en vaststelling van het jaardocument 2020
inclusief het accountantsverslag, de kaderbrief
ter voorbereiding op de nieuwe jaarcyclus,
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 2021.
Verder werd in elke vergadering aandacht
besteed aan inhoud en ontwikkeling van
een onderdeel van het primaire proces,
waarbij het cliëntbelang, de organisatie en de
ontwikkelingen in de zorg centraal stonden.
Dit gebeurde in de vorm van presentaties
door de betrokken leidinggevenden of andere
medewerkers.

De leden van de Raad van Toezicht spreken
elkaar ook buiten aanwezigheid van de
Raad van Bestuur, voorafgaande aan de
vergaderingen van de Raad van Toezicht.
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RvT-commissies
De kwaliteitscommissie heeft vier
keer vergaderd. Vaste onderwerpen van
bespreking in de kwaliteitscommissie waren
de kwaliteit gerelateerde onderdelen van de
kwartaalrapportages. Verder zijn besproken de
jaarverslagen van de Klachtencommissie, de
commissies Geneesmiddelendistributie (GMD),
Basis Medische Zorg (BMZ), Infectiepreventie
(IPC) en Veilig Incidenten Melden (VIM). En ook
de uitkomsten patiënttevredenheid metingen
binnen zowel de revalidatie als bijzondere
tandheelkunde, het rapport Kwaliteitsvisitatie
van de vakgroep revalidatiegeneeskunde,
het Arbo Jaarverslag en als thema de
consequenties van de Wet Zorg en Dwang
voor Vogellanden. Daarnaast zijn een tweetal
themabijeenkomsten voor de voltallige Raad
van Toezicht voorbereid m.b.t. Value Based
Health Care (VBHC) en de ontwikkeling van de
Interdisciplinaire Teams (IDT’s).
Naast de vaste bezetting van de
commissie (twee RvT-leden, bestuurder,
kwaliteitsfunctionaris, revalidatiearts en
tandarts bijzondere tandheelkunde) zijn
er op thema’s gasten uit de organisatie
aangeschoven waardoor nadere toelichting
en verdieping op het thema kon worden
gerealiseerd.

De auditcommissie is in 2021 drie keer
bijeen geweest. Uiteraard werd gesproken
over de begroting, het financieel kader in
meerjarenperspectief, de investeringsraming
en de administratieve organisatie. Veel
aandacht is besteed aan de managementletter
waarin de accountant aangaf dat de AO/IC van
Vogellanden goed in control is en dat ook het
betrekkelijk geringe aantal verbeterpunten
goed is opgepakt. Aandacht voor de
geautomatiseerde gegevensverwerking blijft
noodzakelijk. Over de jaarrekening is in de
vergadering van mei besproken en deze is
met positief advies voorgelegd aan de RvT.
Voorts werd de kaderbrief besproken en de
P&C-cyclus en hoe de organisatiewijziging naar
IDT’s daarin zal doorwerken.
Thematisch werd in dit jaar gesproken over
NEN 7510 en informatiebeveiliging, een
voorbereiding over de visie op vastgoed en
over de voorbereiding van de implementatie
van het EPD. Deze onderwerpen komen ook
met regelmaat terug op de agenda van de
auditcommissie.
De remuneratiecommissie heeft twee keer
een overleg gehad met de Raad van Bestuur,
eenmaal in het kader van de beoordeling van
het functioneren in het jaar 2020 en eenmaal
inzake de evaluatie over de voortgang in het
eerste halfjaar 2021. De beoordeling van het
functioneren van de Raad van Bestuur heeft
plaats gevonden aan de hand van een beperkte
uitvoering van de 360o feedback methode.
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Contacten met adviesgremia

Deskundigheidbevordering

In het verslagjaar heeft de Raad van
Toezicht twee keer overleg gevoerd
met de Cliëntenraad. Lopende
organisatieveranderingen, de vernieuwing van
het revalidatie EPD en de overdracht van het
voorzitterschap van de CR waren daarin o.a.
onderwerp van gesprek.

De leden van de Raad van Toezicht zijn
alle lid van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Voor leden
van de NVTZ gelden eisen die ertoe moeten
bijdragen dat toezichthouders op diverse
aandachtsvelden kennis en vaardigheden
hebben en die ook actueel houden om op
goede wijze invulling aan hun functie te
geven. Hiertoe heeft elk van RvT-leden in 2021
individueel een scholingsactiviteit gevolgd. De
onderwerpen waren:

Een delegatie van de Raad is twee keer
aanwezig geweest bij een artikel 24 WORoverleg tussen de Ondernemingsraad en
de Raad van Bestuur, waarvan verslag werd
gedaan in de Raad van Toezicht.

○

Ethiek van Governance en Governance van
ethiek - NVTZ

Gebruikelijk is dat leden van de Raad
van Toezicht zowel themabijeenkomsten
als informele bijeenkomsten binnen de
organisatie kunnen bijwonen. In 2021 is hier
maar in beperkte mate sprake van geweest als
gevolg van de Covid-19 maatregelen.

○

ICT, digitalisering en innovatie in de
boardroom - Nationaal register

○

Dynamische oordeelsvorming – NVTZ

○

Effectieve interventies – NVTZ

○

De juridische kaders van toezicht – Diemen
en van Gestel

Gezamenlijk is een workshop gevolgd
m.b.t. Gezonde Leefstijl (onder begeleiding
van coaches van de RVE Prevalidatie) en
is in het kader van zelfevaluatie onder
externe begeleiding een sessie m.b.t.
teamontwikkeling gehouden (met daarin o.a.
onderwerpen als boardroomdynamics en
waarderend toezichthouden).
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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 leiden. De Raad van Bestuur en het
management van Vogellanden hebben over
het verslagjaar 2021 de volgende instrumenten
ten behoeve van de besturing en leiding
gehanteerd:
1. Visie- en strategie document
In de visie is benoemd waar we naar toe willen.
In het document ‘Missie, visie, strategie 20202022’ zijn de missie, visie en kernwaarden
van Vogellanden verwoord, tezamen met de
beoogde kwaliteitsverbeteringen voor de
cliënt, de medewerker en de partners. Dit is
samengevat in 8 doelen.
In het document ‘Missie, visie, strategie
2020-2022’ zijn deze 8 doelen uitgewerkt in
de strategie voor de komende drie jaar. Dit
zijn de speerpunten voor de RVE’s. Continu
vindt er een uitwisseling plaats tussen
Raad van Bestuur, managementteam en de
rest van de organisatie over strategische
ontwikkelingen en de ontwikkelingen op
tactisch en operationeel niveau. Er is daarmee
voortdurende interactie met elkaar. De RVE’s
hebben vervolgens de strategie vertaald naar
operationele jaarplannen (focuspunten).

2. SWOT- en risico-analyse
Voor 2021 zijn SWOT- en risicoanalyses
uitgevoerd voordat de jaarplannen worden
opgesteld.
3. Kaderbrief
Op basis van de hiervoor genoemde
documenten is de kaderbrief 2021
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 2021 is in september 2020
opgesteld en rondgestuurd. Tevens geeft deze
kaderbrief ook een financiële richting aan voor
de jaren 2022 en 2023.
4. Jaarplan/begroting
De uitgangspunten van de kaderbrief 2021
vormen de basis voor de jaarplannen en
deelbegrotingen voor 2021 die door de RVEmanagers/ 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 2020 door de Raad van Bestuur
vastgesteld en in de decembervergadering van
de Raad van Toezicht goedgekeurd.
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5. 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:
medewerkers, klant, kwaliteit, bedrijfsvoering
en onderzoek en ontwikkeling. Er zijn 3
Kritische Succes Indicatoren (KPI’s) benoemd:

In de kwartaalrapportages wordt informatie
over kwaliteit (indicatoren, wachttijden, etc.)
en voortgang van projecten en onderzoek
toegevoegd.
b. Rapportage Focusborden

○

Medewerkerstevredenheid > 8

○

Patiënttevredenheid > 8,5

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.

○

Vogellanden financieel gezond > een
resultaat van € 800.000

6. Jaarrekening en jaarverslag

De drie basisonderdelen van de rapportage
zijn:
1. De monitor: hierin staan op een A4 de
vijf bovengenoemde velden met de
KPI’s.
2. Een verantwoording bij de monitor
op Vogellandenniveau en per
RVE, Bedrijfsbureau, Planning &
secretariaat en Facilitair bedrijf. Een
managementsamenvatting en -analyse
waarin een kwalitatieve toelichting
wordt gegeven op bovenstaande cijfers,
alsmede een prognose voor het gehele
rapportagejaar.
3. Bijlagen met financiële rapportage,
de kengetallenrapportage, prestatieindicatoren, overzicht fte’s en
ziekteverzuim, e.d.

De concept jaarrekening 2021 is begin februari
2022 opgeleverd, waarna de extern accountant
de jaarrekening heeft gecontroleerd. De
accountant heeft omtrent zijn onderzoek
verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur
en de Raad van Toezicht en de uitslag van zijn
onderzoek vastgelegd in een (goedkeurende)
verklaring.
Het accountantsverslag is besproken in
de auditcommissie, bestaande uit twee
leden van de Raad van Toezicht, de Raad
van Bestuur en de manager Financiën en
Informatie. De accountant heeft voorafgaand
aan de jaarrekeningcontrole ondersteunende
controles uitgevoerd: het toetsen van opzet,
bestaan en voor zover van toepassing ook de
werking van voor de jaarrekening relevante
aspecten van de administratieve organisatie en
de interne beheersing en maatregelen op het
gebied van IT.
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De accountant brengt tevens jaarlijks een
benchmarkrapportage voor de ziekenhuiszorg
uit. De laatste rapportage betreft het jaar 2020.
De accountant beoordeelt Vogellanden al vier
jaar op rij met een triple A en geeft aan dat
daarmee ruim boven het gemiddelde in de
ziekenhuissector wordt gescoord. Vogellanden
presteert excellent op zowel financieel als
operationeel gebied.
Het jaardocument, inclusief de jaarrekening en
het accountantsverslag, is in aanwezigheid van
de extern accountant besproken in de reguliere
vergadering van de Raad van Toezicht op 17
mei 2022. Het jaardocument is in genoemde
vergadering vastgesteld door de Raad van
Bestuur en vervolgens goedgekeurd door de
Raad van Toezicht.
7. Risico’s en onzekerheden
Vogellanden wordt, evenals in 2020, in 2021
niet volledig afgerekend op output. Om de
financiële gevolgen van de pandemie te
minimaliseren zijn er medio 2020 landelijke
afspraken over continuïteitsbijdragen door
zorgverzekeraars aan zorgaanbieders gemaakt.
Revalidatie en bijzondere tandheelkunde
vallen onder de zogenoemde MSZ accent
regeling die is afgeleid van de regeling voor
ziekenhuizen. Deze regeling is, in enigszins
aangepaste vorm, gecontinueerd in 2021. Ook
in 2021 heeft Vogellanden zoveel omzetverlies
als gevolg van Covid-19 geleden, dat het
een beroep heeft gedaan op de CB-regeling.
De continuïteitsbijdragen zijn gebaseerd
op aanneemsommen per zorgverzekeraar
voor zowel revalidatie als bijzondere
tandheelkunde.

Inmiddels zijn voor alle deelnemende
zorgverzekeraars de addenda inzake de
continuïteitsbijdragen 2021 getekend. Hierbij
zijn de risico’s van onderproductie, en daarmee
omzetverlies, geminimaliseerd. Er zijn landelijk
op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de
continuïteitsbijdragen zorgverzekeraars
in de financiële effecten van de pandemie
op de productie van het schadelastjaar
2019 (de uitloop van in 2019 gestarte DBC’s
die doorliepen tot en met april 2020). De
effecten zijn inmiddels berekend door een
adviesbureau waarna deze worden besproken
met de zorgverzekeraars. Deze positieve
effecten vormen een upside potential voor het
resultaat 2021.
Bij bijzondere tandheelkunde wordt op
landelijk niveau gewerkt aan aanvullende
afspraken over de verwerking van de
afgesproken aanneemsommen in het systeem
van nacalculatie dat voor centra bijzondere
tandheelkunde wordt gehanteerd. Deze
nacalculatie bepaalt de te hanteren omzet in
de jaarrekening. Het financieel effect van de
uitkomsten van deze landelijke afspraken op
de berekende omzet in de jaarrekening 2021
wordt als beperkt ingeschat.
Het onderhanden werk is deels gefinancierd
door middel van jaarlijks doorlopende
bevoorschotting door zorgverzekeraars.
De overige risico’s zijn beschreven in de
SWOT-analyse en weergegeven in een SWOTconfrontatie.
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Adviesorganen
Cliëntenraad (CR)
De Cliëntenraad heeft de gebruikelijke
zeswekelijkse vergaderingen gehouden, deels
via Teams. De bestuurder sloot bij al deze
vergaderingen (deels) aan.

In 2021 zijn enkele huiskamerbezoeken
afgelegd. Middels Tip-Topkaartjes, de
tevredenheids-enquête en vanuit de
klachtenafhandeling is ook indirect contact
met de achterban.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:
Advies- en instemmingsverzoeken
○

 ntwikkelingen en het werken vanuit
O
interdisciplinaire teams (IDT’s)

○

 ntwikkelingen over het nieuw te
O
ontwerpen EPD

○

Afspraken met zorgverzekeraars

○

Ontwikkelingen Value Based Health Care

○

Ontwikkelingen Prevalidatie

○

I nformatieprotocol in het kader van de
WMCZ 2018 (afspraken die zijn gemaakt
over hoe en wanneer de CR vanuit de
organisatie wordt geïnformeerd over
diverse onderwerpen)

○

Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

○

Voorbereiding KinderAdviesRaad (KAR)

De CR ontving de volgende advies- en
instemmingsverzoeken:
○

Adviesverzoek:
•
Advies IDT-ontwikkeling en de gevolgen
voor de leidinggevende structuur en
functies (fase 1 en fase 2)

○

Instemmingsverzoeken:
•
Er zijn geen instemmingsverzoeken
behandeld in 2021

Met het adviesverzoek is ingestemd.

Diverse medewerkers waren te gast tijdens
vergaderingen om op onderwerpen die het
belang van cliënten raken informatie of
nadere toelichting te geven. Het betrof de
onderwerpen:
○

	

Elektronisch patiënten dossier (EPD)

○
	

Inspanningslab

○
	

Nieuw restaurant

○

	

Value Based Health Care
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Ondernemingsraad (OR)
Elke maandagmiddag komt de OR bij
elkaar. Om en om is er een werk- of
een vergadermiddag. Vanwege Covid19maatregelen vond dit ook deels via
Teams plaats. De OR had ook overleg met
de Medische Staf en met de Cliëntenraad.
Ook was er overleg met de bedrijfsarts en de
preventiemedewerker.

Advies- en instemmingsverzoeken
De OR ontving de volgende advies- en
instemmingsverzoeken:
○

De OR vergaderde 8 keer met de bestuurder.
Belangrijke onderwerpen waren onder andere:
○

F inanciële zaken, zoals begroting,
kwartaalrapportages, jaarrekening.

○

Jaarplannen en kaderbrief

○

Zaken met betrekking tot medewerkers,
zoals aanpassing arbeidsovereenkomst,
MTO, opleidingen, WKR,
uitstroomonderzoek

○

Arbeidsomstandigheden, zoals Covid-19,
RI&E, PM

○

Communicatie (o.a. tussen OR en bestuur)

Adviesverzoeken:
•
Ontwikkelen nieuw EPD
•
Advies aanvraag 1e fase grote
verandering, wijzigingen leidinggevende
structuur en functies t.g.v. IDTontwikkelingen
•
Nieuwe functie BI specialist bij de ICTafdeling
•

○

Adviesaanvraag 2e fase grote verandering

Instemmingsverzoeken:
•
Thuiswerken

Met de advies- en instemmingsverzoeken is
ingestemd.
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Medische Staf (MS)
Er wordt gewerkt met een kernstaf waarbij
zowel vanuit de RVE-Volwassenen als RVEKinderen een revalidatiearts en psycholoog
deelnemen. De kernstaf heeft vanuit hun
midden een dagelijks bestuur (DB) gekozen,
bestaande uit 3 personen uit de verschillende
RVE’s of locaties. In het dagelijks bestuur
zit een psycholoog. De voorzitter is een
revalidatiearts. De kernstaf heeft 11 keer een
overleg gehad met de Raad van Bestuur van
Vogellanden, ook is er overleg geweest met
de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de
Raad van Toezicht.
Naast reguliere kernstaf vergaderingen,
werden ook themabijeenkomsten gehouden
in de medische staf. In 2021 waren er zes
themabijeenkomsten met de volgende
onderwerpen.

4. Stand van zaken EPD en
patiëntenportaal, toepassing van
vertrouwelijke decursus in het nieuwe
EPD
5. Open gesprek over de onafhankelijkheid
van de medische staf en het vertrouwen
onderling
6. Pitchen vanuit de RVE’s met als doel
elkaar informeren over de inhoudelijke
onderwerpen die op dit moment spelen
Advies- en instemmingsverzoeken
De medische staf ontving de volgende adviesen instemmingsverzoeken:
○

Adviesverzoeken:
•
Adviesaanvraag IDT-ontwikkeling en
de gevolgen voor de leidinggevende
structuur & functies (eerste ronde) versie
0.6
•
Adviesaanvraag wijzigingen
leidinggevende structuur & functies t.g.v.
IDT- ontwikkelingen, versie 06.07.21

○

Instemmingsverzoeken:
•
De medische staf heeft in 2021 geen
instemmingsverzoeken behandeld.

1. Evaluatie medische stafstructuur,
evaluatieproces adviesaanvragen,
vooruitblik onderwerpen
themabijeenkomsten
2. Nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier
(EPD), Patiëntenportaal, Persoonlijke
Patiënten Omgeving (PGO), Value Based
Health Care (VBHC)
3. Laaggeletterdheid/beperkte
gezondheidsvaardigheden en
inspanningsanalyse lab presentatie

Met de adviesverzoeken is ingestemd.
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Beleid, inspanningen en prestaties
Beleid algemeen

Missie en Visie
○

Missie: Vogellanden biedt medisch specialistische
revalidatie en bijzondere tandheelkunde voor
jong en oud

○

Visie: We coachen elkaar en onze patiënten naar een
zo goed mogelijk leven

○

Kernwaarden (DNA): Professioneel met Humor,
Mensgericht met Passie, Betrouwbaar met Elkaar

Hoofdthema’s 2021
De ‘Missie, visie, strategie 2020-2022’ is samen met de
kaderbrief leidraad geweest voor de jaarplannen 2021
per RVE en overige bedrijfsonderdelen. Via een maanden kwartaalmonitor wordt de voortgang bewaakt. De
monitor bestaat uit vijf deelgebieden: bedrijfsvoering,
medewerkers, kwaliteit, klant, onderzoek en
ontwikkeling. Er zijn 3 beloftes (Kritische Succes
Indicatoren (KPI)) benoemd:
○

Medewerkerstevredenheid > 8

○

Patiënttevredenheid > 8,5

○

Vogellanden financieel gezond

Deze beloftes worden gemonitord in de
kwartaalrapportages.
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In het strategisch plan staan de volgende 8
doelen benoemd:

Organisatie- en overlegstructuur

7. Een eigentijdse, inspirerende en helende
omgeving

Binnen de organisatie zijn vier Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) met
een duale aansturing van een manager
bedrijfsvoering met een medisch leider.
Interdisciplinaire Behandelteams
(IDT’s) hebben een expliciete eigen
verantwoordelijkheid en worden aangestuurd
door de verantwoordelijke (tand)arts. Er is veel
verantwoordelijkheid gelegd bij (operationeel)
leidinggevenden en therapeuten (voor
organisatiestructuur: zie bijlage 3).

8. Een gezonde, vitale en waardevolle regio
Zwolle

Cultuur- en leiderschapsprogramma

1. Vitale en gemotiveerde medewerkers
2. Mensgerichte en professionele zorg
3. Goede samenwerking met ketenpartners
4. Onze zorg is aantoonbaar goed
5. Faciliterende en klantgerichte organisatie
6. Toegankelijke en interactieve
communicatie

Bovenstaande doelen op Vogellandenniveau
worden vertaald in concrete acties
op de focusborden van de Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), de
interdisciplinaire teams en de ondersteunende
diensten: Facilitair Bedrijf en Bedrijfsbureau.
Het totale focusbord is daarmee ons jaarplan
(beleid) en tegelijkertijd het bord waarop we
de voortgang rapporteren.

Het doel van het cultuurprogramma is
om alle medewerkers van Vogellanden te
ondersteunen in hun ontwikkeling zodat
iedereen zich waardevol voelt en op zijn
beurt weer waarde kan toevoegen voor onze
cliënten. In dat kader konden medewerkers
zich voor diverse onderwerpen inschrijven
zoals: Lean, Disc, Kata-coaching, Omgaan met
weerstand en grensoverschrijdend gedrag,
Positieve gezondheid & Leefstijl. Daarnaast zijn
enkele bijeenkomsten georganiseerd in het
kader van het cultuurprogramma bedoeld voor
leidinggevenden.
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Risico’s
Ter voorbereiding van de kaderbrief 2021 is een SWOT-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt jaarlijks.
De daaruit volgende Risicoanalyse neemt een vaste plek in de jaarcyclus in. De analyse staat
benoemd in de kaderbrief 2021. Uitbouw van die sterktes, reductie van de zwaktes en het
benutten van kansen bepalen de speerpunten van onze strategie 2020-2022.
Geprioriteerde Zwaktes en Bedreigingen benoemd in kaderbrief 2021 en de daarop
uitgevoerde acties:
○

Zorgaanbod en zorginhoud:
•
Conservatisme
Leiderschapsbijeenkomsten en themabijeenkomsten zijn gehouden in de Medische Staf.
Met elkaar is het gesprek over conservatisme gevoerd.
•

○

ZOJP: stagnerende doorstroming in de keten
Afspraken zijn gemaakt ten aanzien van doorverwijzing ziekenhuis naar Vogellanden en ten
aanzien van tijdig inschakelen thuiszorg (o.a. door het vroegtijdig bekend maken van de
ontslagdatum). Tevens wordt veelal in een vroeg stadium met de eerstelijn samengewerkt
(DCD, samen met de eerstelijn behandelen tijdens Covid-19).

Positionering en profilering:
•
Aantoonbare kwaliteit en resultaten van de behandeling
Hiertoe is in 2020 via ‘lean’ een ontwikkelproject gestart. Dit is in 2021 doorgezet.

○

Kwaliteit en Veiligheid:
•
Cybercrime
Firewalls zijn eind 2021 vervangen.
Glasvezelring gesloten zodat verbindingen met alle locaties en datacenter dubbel zijn
uitgevoerd.
Gebruik van beveiligede USB sticks met pincode en encryptie is ingevoerd.

○

Medewerkers en organisatie:
•
Coaching vanuit management in cultuurverandering
Meerdere leiderschapsdagen zijn georganiseerd voor het management en de Medische
Staf.

○

•

Teams te homogeen
Bij het aanstellen van nieuw personeel wordt altijd gevraagd om de DISC kleurentest in
te vullen. Dit is een onderdeel van het selectieproces om een meer gevarieerd team te
krijgen.

•

Snelle verandering in functie-inhoud a.g.v. hoog tempo in ontwikkelingen in de zorg
Op meerdere manieren wordt de vinger aan de pols gehouden: Jaarlijks Medewerkertevredenheidsonderzoek, inventarisatie arbeidsvoorwaarden, uitstroomonderzoek. Aan
de hand van deze geprofessionaliseerde HR data is analyse mogelijk. Daarnaast is het
ontwikkelprogramma beschikbaar, loopbaancoaching, het 2x Fit-programma en wordt
geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling.

Financiën en doelmatigheid:
•
Hoge kosten VBHC en verdere digitalisering
In de begroting 2020, 2021 en 2022 is een apart budget begroot voor diverse projecten
waaronder het nieuwe EPD en andere innovatieprojecten.

37

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Algemene maatschappelijke aspecten
Betrekken omgeving: de tuin naast Vogellanden functioneert als een bruisende leef- en
beweegtuin en maakt letterlijk verbinding met de wijk Pierik. Het is een plek waar mensen elkaar
ontmoeten, revalidanten oefenen, kinderen spelen, vrijwilligers en medewerkers samenwerken
en creëren.
Milieuaspecten
Zorg dragen voor het milieu is een belangrijke verantwoordelijkheid voor Vogellanden. In 2021
zijn onderstaande acties verricht:
○

Er is een portefeuillekaart CO2-reductie opgesteld (beleidsnotitie met bijlage)

○

Vogellanden maakt als eerste organisatie in Overijssel gebruik van het ontzorgingsprogramma
maatschappelijk vastgoed. Doelstelling is om met hulp van de provincie Overijssel de
komende jaren onze gebouwen te verduurzamen

○

Ledverlichting is geplaatst in het gebouw RVE-K en in de zwembadgang hoofdgebouw

Sociale aspecten
Medewerkers
○

Vrijwilligers:
•
Vogellanden hanteert een actief vrijwilligersbeleid. Een vrijwilligerscoördinator stuurt het
vrijwilligerswerk aan.

○

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:
•
Vogellanden zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door aanbieden van
stageplaatsen, werkervaringsovereenkomst of tijdelijk of vast arbeidscontract.

○

Stages:
•
Vogellanden biedt (maatschappelijke) stage-, werkervarings- en opleidingsplaatsen aan
verschillende opleidingen die gericht zijn op functies die binnen het centrum aanwezig zijn.

○

Leefstijl:
•
Vogellanden biedt het programma ‘2X FIT’ aan. Dit programma draagt bij aan de doelstelling
‘Vitale medewerkers, die met plezier werken en op hun talenten worden bevraagd’.

Sportaanbod
Door de Covid-19 pandemie zijn jaarlijkse evenementen als de HandbikeBattle (HBB) en het
Kemerink sportevent niet doorgegaan.
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Samenleving
○

Versterking van de regio:
•
Om mobiliteit tussen bedrijven en branches te bevorderen en om, samen met
opleidingsinstituten, ‘medewerkers van de toekomst’ op te leiden, wordt geparticipeerd in
Netwerk Zwolle en Matchtafel Zwolle, netwerk ‘Buiten de oevers’ en participeert de bestuurder
in netwerkverband in overheid, opleidingen, MKB en zorg regio Zwolle.

Economische aspecten
Vogellanden houdt zich aan de normen en waarden die gelden voor de gezondheidszorg op het
gebied van governance code, WNT, een fraude- en een klokkenluidersregeling, etc.
Hoofdthema’s 2022
In 2022 bouwen we door op de thema’s uit het voorgaande jaar, zoals genoemd in het document
visie, missie en strategie 2020-2022.
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RVE volwassenen (RVE-V)

Interdisciplinaire teams: IDT’s
In het afgelopen jaar is de ontwikkeling van de
IDT’s verder doorgezet. Kleine, overzichtelijke
teams die verantwoordelijk zijn voor een
beperkte groep patiënten. De menselijke maat,
de kwaliteit van zorg en wendbaarheid zijn
hiermee veel gemakkelijker geworden. Het IDT
is ons leidende principe geworden. Hier vindt
het zorgproces plaats. In 2021 zijn drie IDTcoördinatoren aangesteld voor de polikliniek
en één IDT coördinator voor de kliniek. De
coördinator verbindt en helpt werkprocessen
nog verder te optimaliseren waardoor onze
zorg voor de revalidanten zich kwalitatief nog
weer verder door ontwikkelt.
De volgende IDT’s zijn binnen de RVE-V
gevormd:

Chronische Pijn

Dwarslaesie
Multitrauma/
orthopedie

MS

 euro
N
Musculaire
Aandoeningen
(NMA) langzaam
progressief

 euro
N
Musculaire
Aandoeningen
(NMA) snel
progressief

 raumatisch
T
Hersenletsel
(THL)

 euroN
psychologische
revalidatie

Prothesiologie

Beroerte/CVA

Oncologische
revalidatie

41

Patiënt
Ziekenhuis
Kliniek RVE-Manager: D. Osinga
Patiëntgroep A

Patiëntgroep B

Patiëntgroep C

CVA 1

M. Hoonhorst
A. Gjaltema

Orthopedieamputatie

R. Winter

MS

M. Hoonhorst

THL 1

M. Hoonhorst

Multitrauma

R. Winter

Dwarslaesie

M. Hoonhorst
A. Gjaltema

Wielewaal, Ibis

Grutto

Wielewaal, Ibis, Grutto

Huis, 1e lijn, ziekenuis, kliniek Vogellanden, poli, RVE-K Vogellanden
Polikliniek RVE-Manager: J. de Graaf - Panhuis
Patiëntgroep A

○
○
○

Patiëntgroep B

Patiëntgroep C

CVA 2

A. Wensink Boonstra

Orthopedieamputatie

E. Baars
R. Winter

Pijn

M. Feldmann
- Bakema

CVA 3

A. Karstenberg
- Kramer

Multitrauma

R. Winter

Oncologie

A. Karstenberg
- Kramer

THL 2

A. Karstenberg
- Kramer

Armamputatie

R. Winter

Dwarslaesie

D. Achten

NPR

M. Feldmann
- Bakema

NMA Snel

E. Baars

Jongvolwassenen

D. Achten

MS

A. Karstenberg
- Kramer

NMA
Langzaam

D. Achten

Poli

Poli

Poli

IDT-coördinator:
J. Teekens
Medisch Secretariaat
Planner
Behandelaren

IDT-coördinator:
N. Oosterwijk
Medisch Secretariaat
Planner
Behandelaren

IDT-coördinator:
A. Nijhof - Boehmer
Medisch Secretariaat
Planner
Behandelaren

○
○
○

Flexbehandelaren
Huis, 1e lijn, 2e lijn elders

○
○
○

Overzicht Patiëntreis en IDT organisatie
Op de vorige pagina staat een overzicht, die laat zien hoe de IDT’s geörganiseerd zijn per
patiëntengroep. Het overzicht vertelt de volgende dingen:

○

Patiënen kunnen vanuit het ziekenhuis de
kliniek in komen.

○

Polikliniek Vogellanden is ook zijn eigen
RVE. Jikke is daar de manager van.

○

De kliniek is zijn eigen RVE. De manager is
Douwe.

○

○

Per ziektebeeld is er een IDT. Aan de IDT’s
zijn revalidatie-artsen verbonden:

Elke patiëntengroep heeft zijn eigen IDTcoördinator, Medisch Secretariaat, planner
en behandelaren.

○

Per ziektebeeld zijn er soms meerdere
IDT’s:

•

Patiëntgroep A
CVA 1: Maurits en Alinda
THL 1: Maurits

•

Patiëntgroep B
-

•

○

○

•

-

Orthopedie-amputatie: Raoul
Multitrauma: Raoul

Patiëntgroep C
MS: Maurits
Dwarslaesie: Marutis en Alinda

•

De verschillende patiëntgroepen liggen op
verschillende afdelingen:
•
Patiëntgroep A: Wielewaal of Ibis
•
Patiëntgroep B: Grutto
•
Patiëntgroep C: Wielewaal, Ibis of Grutto
Patiëntgroepen kunnen vanuit huis, de 1e
lijn, het ziekenhuis, de kliniek Vogellanden,
een poli-kliniek en de RVE-K Vogellanden
in de polikliniek Vogellanden komen.

Patiëntgroep A: IDT-coördinator Jolanda
CVA 2: Akkelies
CVA 3: Annamarieen
THL 2: Annamarieen
NPR: Muriël
MS: Annamarieen

-

Patiëntgroep B: IDT-coördinator Nikki
Orthopedieampuatie: Erwin en Raoul
Multitrauma: Raoul
Armamputatie: Raoul
NMA Snel: Erwin
NMA Langzaam: Diana

-

Patiëntgroep C: IDT-coördinator
Antoinette
Chronische Pijn: Muriël
Oncologie: Annamarieen
Dwarslaesie: Diana
Jongvolwassenen: Diana

•

○

Er zijn ook flexbehandelaren. Die kunnen
in alle IDT’s en patiëntengroepen in de
poli-kliniek worden ingezet.

○

Vanuit de poli-kliniek gaan patiënten naar
huis, de 1e lijn of naar de 2e lijn elders.
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E-health
Vogellanden werkt, in samenwerking met
V3RLabs en Hogeschool Windesheim, aan
een VR game die het gat tussen revalideren
thuis en bij Vogellanden verkleint. Een leuke
en uitdagende manier van oefenen in de
thuisomgeving. Eén van de projecten waar we
momenteel aan werken binnen RVE-V is een
supermarkt game voor balanstherapie. Dit
spel kan zowel met, als zonder de Body Weight
Support gespeeld worden. Een revalidant
doorloopt hierbij de handelingen die je in een
‘echte’ supermarkt zou doen, maar dan in
Virtual Reality. In level 1 begint de revalidant
bij het verzamelen van de boodschappen op
basis van een boodschappenlijst. Die oefening
is aangepast aan hoe ver de persoon naar
voren kan reiken. De reikwijdte wordt vooraf
gemeten bij de nulmeting.
ALS thuismeten & Coachen

CARAS Oefenkit

Met subsidie van ZonMw zijn wij op 1 januari
2021 van start gegaan met de landelijke
uitrol van ALS Thuismeten & Coachen. Er
zijn in totaal zes maanden voor dit project
uitgetrokken en het doel is om ALS Thuismeten
& Coachen te implementeren bij IDT ALS.
Landelijk zijn er goede resultaten behaald met
de pilot ALS Thuismeten & Coachen. Hierbij
wordt een gedeelte van de zorg middels een
app op afstand aangeboden aan patiënten
met ALS om het ziekteproces beter te volgen
en daarmee de zorg beter af te stemmen op
de zorgbehoefte van de patiënt. Patiënten zijn
positief over de bruikbaarheid van de app.
Ze vinden de ALS app een geschikte manier
van zorg op afstand en vinden het fijn dat een
zorgverlener met ze mee kan kijken. De app is
geschikt voor dagelijks gebruik en de meeste
patiënten lukt het om er een gewoonte van te
maken om de app te gebruiken.

Er is voor de groep handtherapie
CARAS een oefenkit gemaakt. In
de oefenkit zitten materialen die
revalidanten kunnen gebruiken om
thuis hun arm/handfunctie te trainen.
Online Talkshow MS dag
Zaterdag 29 mei werd de online
talkshow ‘Mooi Samen’ over MS
en leefstijl gepresenteerd vanuit
Vogellanden. Dat was een groot
succes! Ongeveer 200 mensen keken
online mee. In de talkshow kwamen
verschillende sprekers over MS aan het
woord. Een MS-neuroloog van Isala
een revalidatiearts van Vogellanden en
een leefstijlcoach.
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Samenwerking
Binnen het Spasticiteitsnetwerk
‘Isala - St Jansdal – Vogellanden’
is de samenwerking verder versterkt
door middel van de volgende
ontwikkelingen:
○

Uniforme documenten
•
Decursus
•
Informed consent
•
Na-bel checklist

○

Toewerken naar
gemeenschappelijk
foldermateriaal

○

Ontwikkelen etalagestage AIOS

○

Verkennen aanvullende
behandelvorm: shockwave

○

Scholingen behandelaren
•
Gangbeeld
•
Spasticiteit
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Tevredenheidsmetingen revalidanten
Staafgrafiek: Gegevens ervaringsindicatoren RVE-V 2021: Rapportcijfers (N = 318)

10
9,3

9,5
9

9,1

8,9

8,9

9,3
9,1

9,1
8,8

8,7

9,1

9

9,1

9

9,2

9

8,6

8,5
8
7,5
Algemeen

Privacy

Fysieke

Behandelteam

toegankelijkheid

Ingespeeld

Bejegening arts

Bejegening

Begrijpelijke

Begrijpelijke uitleg

Medewerkers

uitleg arts

medewerkers

Vogellanden RVE-V 2021
Benchmark 2021

Tabel: Gegevens ervaringsindicatoren RVE-V
2021: Rapportcijfers (N = 318)

Vogellanden
RVE-V

Benchmark
2020

Algemeen

8,9

8,7

Privacy

9,1

8,9

Fysieke
toegankelijkheid

9,3

9,1

Behandelteam
Ingespeeld

8,8

8,6

Bjegening arts

9,1

9

Bejegening
Medewerkers

9,3

9,1

Begrijpelijke
uitleg arts

9,1

9

Begrijpelijke uitleg
medewerkers

9,2

9
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Staafgrafiek: Gegevens ervaringsindicatoren RVE-V 2021: % positief geantwoord (N = 318)

97,1 %

100

97,5 %

95,6 %

96,7 %

90
80
70

66,2 %

62,2 %

60
50
40
Behandelplan verkregen %

RC aanbevelen %

Gewezen op lotgenotencontact %

Vogellanden RVE-V 2021
Benchmark 2021

Tabel: Gegevens ervaringsindicatoren
RVE-V 2021: % positief geantwoord (N = 318)

Vogellanden
RVE-V

Benchmark
2020

Behandelplan
verkregen

96,6 %

93,9 %

RC aanbevelen

93,9 %

94,9 %

Gewezen op
lotgenotencontact

61,2 %

62,4 %

RVE-V scoort in 2021 op alle items hoger dan de benchmark (BM), op vier items zelfs significant
hoger’ (groene rand / groene cijfer). Het aantal respondenten en het responspercentage is
nagenoeg gelijk aan voorgaande jaar.
Scores ‘algemeen waarderingscijfer’:
○

2021: 8,9 (N = 318, 42,2%)

○

2020: 8,6 (N = 327, 44,8%)

○

2019: 8,8 (N = 215, 35%)
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2020 RVE-V
(N = 318)

2021 RVE-V
(N = 327)

Is er voldoende aandacht geweest voor uw klacht of vraag?

8,7

8,8

Was na het eerste gesprek met uw arts voor u duidelijk wat u
kunt verwachten van de behandeling?

8,1

8,2

Zijn de doelen van de behandeling in goed overleg met u
opgesteld?

8,6

8,5

Is voldoende rekening gehouden met uw unieke situatie?

8,5

8,7

Zijn de afspraken over de behandeling in goed overleg met u
gemaakt?

8,6

8,7

Is het behandelplan naar tevredenheid uitgevoerd?

8,5

8,6

Eigen vragen

N.B. :Gemiddelde rapportcijfer op eigen vragen (in vergelijking met 2020):
gericht op eigen regie / samen beslissen
Aandachtspunten 2021
○

Intakegesprekken anders vormgeven

○

IDT’s verder doorontwikkelen: van vakgroep naar IDT’s

○

Behandelprogramma’s op A3

○

E-health verder doorontwikkelen

○

Samenwerking met ketenpartners stimuleren

○

Value Based Health Care
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RVE kinderrevalidatie (RVE-K)

Covid-19
Het jaar 2021 stond voor iedereen in het teken
van continu aanpassen door de gevolgen van
de Covid-19 crisis. Lockdowns, therapieën
die niet doorgingen, 4-daagse schoolweken,
allemaal maatregelen die impact hadden
op het werkproces. Grotere bijeenkomsten
zoals de behandelplan besprekingen vonden
doorgang d.m.v. MS Teams. Ondanks de
beperkingen heeft iedereen met elkaar
zo goed mogelijk getracht contact te
onderhouden met de kinderen en hun ouders
en als interdisciplinaire teams met elkaar.
Interdisciplinaire teams: IDT’s
In 2021 hebben de interdisciplinaire teams
zich doorontwikkeld aan de hand van de drie
belangrijkste IDT doelen: continu verbeteren
van mensgerichte en professionele zorg,
goede samenwerking met ketenpartners en
het aantoonbaar maken van onze zorg. Dit
is gemonitord aan de hand van een actueel
focusbord dat tijdens IDT besprekingen
richting geeft aan de jaardoelen.
Op de schoollocaties zijn we gestart met de
nieuwe functie van IDT coördinator. Deze
coördinator is 1e aanspreekpunt op de locatie,
zorgt ervoor dat het dagelijks proces goed
draait en is de verbindende factor tussen de
verschillende IDT’s. In 2021 is kritisch naar de
inrichting van de IDT’s gekeken, de volgende
indeling kwam tot stand:
VSO

0-6
jaar
Hyacinthstraat
6-18
jaar

Boven
bouw

Boterdiep
Onder Midden
bouw bouw

Hengeveld
EMB*

Om het contact met ouders gemakkelijk
en eenvoudig te houden, is gestart
met het implementeren van een Eerst
Verantwoordelijke Behandelaar. Deze
behandelaar is het vaste aanspreekpunt voor
de ouder/kind.
KinderAdviesRaad
De KinderAdviesRaad (KAR) is in 2021
diverse malen bij elkaar geweest. Met veel
enthousiasme en betrokkenheid denken
de kinderen mee over verschillende
onderwerpen. Het afgelopen jaar lag de
nadruk op het werven van leden en hoe de
kinderen vorm willen geven aan de officiële
installatie van de KAR. De KAR valt officieel
onder de Cliëntenraad.
DCD-netwerk
Het DCD netwerk dat in 2019 is gestart heeft
zich in 2021 doorontwikkeld. Eind november
is er een live sessie geweest. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de professionals vanuit eerste
en tweede lijn in gesprek gegaan met ouders.
Dit werd als zeer waardevol ervaren. Tijdens
deze bijeenkomst was de conclusie dat er nog
grote winst te behalen valt bij de kennis over
DCD in het onderwijs. De vervolgsessie in begin
2022 zal dan ook in het teken staan van het
onderwijs.
Nieuw EPD
Binnen de organisatie wordt er door velen
hard gewerkt aan de ontwikkeling van
een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier
(EPD). Dit vraagt veel tijd en energie van de
medewerkers.

*school geïntegreerde revalidatie ernstig meervoudig beperkte kinderen
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Tevredenheidsmetingen revalidanten
Staafgrafiek: Gegevens ervaringsindicatoren RVE-K 2021: Rapportcijfers (N = 84)
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9,5

9,3

9
8,6
8,5

8,5

9,2

8,7

8,7

8,4

8,9

8,8

9

8,9
8,6

8,5

8,7

8,8

8,9

8
7,5
Algemeen

Privacy

Fysieke

Behandelteam

toegankelijkheid

Ingespeeld

Bejegening arts

Bejegening

Begrijpelijke

Begrijpelijke uitleg

Medewerkers

uitleg arts

medewerkers

Vogellanden RVE-V 2021
Benchmark 2021

Tabel: Gegevens ervaringsindicatoren RVE-K
2021: Rapportcijfers (N = 84)

Vogellanden
RVE-V

Benchmark
2020

Algemeen

8,6

8,5

Privacy

8,4

8,7

Fysieke
toegankelijkheid

9,3

9,2

Behandelteam
Ingespeeld

8,7

8,5

Bjegening arts

8,9

8,8

Bejegening
Medewerkers

9

8,9

Begrijpelijke
uitleg arts

8,6

8,7

Begrijpelijke uitleg
medewerkers

8,8

8,9
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Staafgrafiek: Gegevens ervaringsindicatoren RVE-K 2021: % positief geantwoord (N = 84)

97,6 %

100

92,9 %
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94,6 %

90
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52 %
50

44 %

40
Behandelplan verkregen %

RC aanbevelen %

Gewezen op lotgenotencontact %

Vogellanden RVE-V 2021
Benchmark 2021

Tabel: Gegevens ervaringsindicatoren
RVE-K 2021: % positief geantwoord (N = 84)

Vogellanden
RVE-V

Benchmark
2020

Behandelplan
verkregen

92,9 %

91,7 %

RC aanbevelen

97,6 %

94,6 %

44 %

52 %

Gewezen op
lotgenotencontact

RVE-K scoort op nagenoeg alle items conform de benchmark. Het aantal respondenten is laag te
noemen, maar nagenoeg gelijk aan voorgaande jaar en aan de benchmark:
Scores ‘algemeen waarderingscijfer’:
○

2021: 8,6 (N = 84, 11,6%)

○

2020: 8,6 (N = 91, 12,7%)

○

2019: 8,4 (N = 167, 21,4%)

Het landelijke responspercentage is eveneens laag: 13,4%.
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2020 RVE-K
(N = 91)

2021 RVE-K
(N = 84)

Is er voldoende aandacht geweest voor uw klacht of vraag?

8,6

8,6

Was na het eerste gesprek met uw arts voor u duidelijk wat u
kunt verwachten van de behandeling?

8,3

8,0

Zijn de doelen van de behandeling in goed overleg met u
opgesteld?

8,6

8,4

Is voldoende rekening gehouden met uw unieke situatie?

8,6

8,5

Zijn de afspraken over de behandeling in goed overleg met u
gemaakt?

8,5

8,4

Is het behandelplan naar tevredenheid uitgevoerd?

8,3

8,4

Eigen vragen

N.B. :Gemiddelde rapportcijfer op eigen vragen (in vergelijking met 2020):
gericht op eigen regie / samen beslissen
Aandachtspunten 2021
○

IDT’s verder doorontwikkelen

○

Samenwerking met ketenpartners stimuleren

○

Onze expertiserol uitbreiden en meer zichtbaar maken

○

Leefstijl/positieve gezondheid is standaard onderwerp van gesprek met medewerkers en
revalidanten
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RVE Gezonde Leefstijl (RVE-P)

In het jaar 2021 heeft binnen de RVE-P
een aantal belangrijke ontwikkelingen
plaatsgevonden. Naast de doorontwikkeling
en groei van het programma Integrale
Behandeling Obesitas (IBO) zijn een aantal
stappen gezet op het gebied van (commerciële)
activiteiten rondom Positieve Gezondheid
en Leefstijl binnen en buiten Vogellanden.
Onderstaand in vogelvlucht een aantal
highlights.

IDT Integrale Behandeling Overgewicht
(IBO)
Zorginhoudelijke verbeteringen

Value Based Health Care (visueel)

Acceptance Commitment Training

Wetenschappelijk artikel

In 2021 heeft het IDT IBO een in company ACT
training gevolgd gericht op het verbeteren
van de coaching van deelnemers. ACT
betreft een derde generatie cognitieve
gedragstherapie waarmee de begeleiding van
deelnemers effectiever wordt. Werken vanuit
waarden en leren omgaan met weerstand bij
gedragsverandering helpen de deelnemers om
te komen tot een duurzame gezondere leefstijl.

Het eerste wetenschappelijk artikel over het
IBO programma is ingediend en geaccepteerd
door het gerenommeerde tijdschrift:
International Journal of Environmental
Research and Public Health. Het artikel is
in samenwerking met onder meer TNO tot
stand gekomen en heeft betrekking op de
opzet, werkwijze en doelstellingen van het
IBO programma. Tevens is gestart met het
voorbereiden van het volgende artikel waarin
we de eerste resultaten op wetenschappelijk
verantwoorde wijze weergeven.

E-health toepassing: 66 dagen wandelchallenge
Een goed voorbeeld van gebruik van e-health
middelen is de inzet van de app Ommetje
voor alle IBO deelnemers. Ze zijn uitgedaagd
om gedurende 66 dagen (de tijd die minimaal
nodig is om nieuw gedrag in te slijpen) zoveel
mogelijk punten te verzamelen door actief te
wandelen of fietsen. Ongeveer 30 deelnemers
hebben gezamenlijk ruim 1880 Ommetjes
gemaakt! Vanuit de deelnemers kwam de
vraag of het gebruik van de app door kan gaan
gedurende hun programma wat uiteraard
mogelijk is. Één van de positieve gevolgen is
dat er nu maandelijks een weekendwandeling
wordt georganiseerd door deelnemers.

Multi Disciplinair Overleg (MDO) formulier
Om tot een effectieve overlegvorm te komen
voor deelnemer en begeleidingsteam, is
een nieuw MDO formulier ontwikkeld dat
deelnemers vooraf invullen en opsturen.
Tevens is een visuele weergave van alle
belangrijke testresultaten ontwikkeld in
grafiekvorm zodat deelnemers en begeleiders
in één oogopslag de voortgang van
testresultaten kunnen zien. Hieronder een
voorbeeld van een fysieke meting. Soortgelijke
grafieken zijn ook gemaakt voor kwaliteit van
leven.

Organisatie: avondspreekuur
In 2021 is gestart met het inzetten van een
dagdeel psychologie op de woensdagavond
om meer tegemoet te kunnen komen aan de
wens om ook buiten reguliere kantooruren
gesprekken te kunnen plannen.
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Samenwerking met ketenpartners
Insluitcriteria aangescherpt
Om nog beter te kunnen beoordelen of een
verwijzing voor het IBO programma de juiste
zorg betreft, zijn de in- en uitsluitcriteria
scherper geformuleerd. Tegelijkertijd wordt
er meer informatie van de verwijzer gevraagd,
bijvoorbeeld over of het stepped care principe
goed toegepast is. Zo zorgen we ervoor dat
de juiste deelnemers in het programma
instromen.
Bewegen en trainen buiten Vogellanden
In 2021 is gewerkt aan het creëren van een, op
de IBO doelgroep, aangepast beweegaanbod.
De overgang van bewegen en trainen binnen
Vogellanden naar het regulieren sportaanbod
blijft voor een aantal deelnemers namelijk
ingewikkeld vanwege het niveauverschil en de
moeite die men heeft om aan te haken.
Concreet is bijvoorbeeld dat per september
2021 de powerwalk training die door de
beweegcoach van Vogellanden werd gegeven
is overgenomen door een buurtsportcoach
van SportService Zwolle. Hierdoor is dit
onderdeel verplaatst van 2e lijns zorg naar
de 0e lijn. Deelnemers betalen nu zelf via een
strippenkaart voor de begeleiding. Tevens
is met zwembad Bubbels in Stadshagen
afgesproken dat zij een tweetal speciale
zwemuren voor mensen met overgewicht
organiseren.

In overleg met bijvoorbeeld SportService
Zwolle en FysioPlus kijken we naar nog meer
specifiek passend aanbod zodat deelnemers zo
snel mogelijk in de 1e of 0e lijn terecht kunnen.
Onderwijs
Bij diverse onderwijsinstellingen (Windesheim,
Deltion college en Menso Alting) zijn in 2021
gastcolleges gegeven over onderwerpen als ‘De
zorgvrager met obesitas en leefstijlcoaching’.

Vitaliteit@Vogellanden
Positieve Gezondheid en Leefstijl
Training medewerkers

2xFIT Vitaliteitscoaching

Sinds de start in 2020 hebben reeds
101 medewerkers deelgenomen aan de
leefstijltraining. Ruim tweederde daarvan
waren behandelaren en de rest bijvoorbeeld
medewerkers van het bedrijfsbureau. De
verdeling over de verschillende RVE’s is
hieronder weergegeven en is een redelijke
afspiegeling van de organisatie. Voor het eerste
kwartaal 2022 staan weer twee trainingen
gepland met inmiddels 25 aanmeldingen.

Tot eind 2021 zijn 26 verschillende collega’s
gecoacht op het gebied van leefstijl en
vitaliteit door onze interne vitaliteitscoaches.
In een aantal gevallen betrof het één of twee
gesprekken rondom een leefstijlthema zoals
slaap of voeding.
Ook werden enkele collega’s gecoacht
tijdens hun re-integratie proces terug naar
werk. Daarnaast hebben een aantal collega’s
gebruikt gemaakt van de mogelijkheid
om gedurende een aantal dagen leef- en
werkstijldata te verzamelen met een Polar
horloge. Op basis van deze gegevens kunnen
specifieke adviezen rondom beweeg- en
slaapgedrag gegeven worden.
Vitaliteitschallenge
In maart 2021 zijn alle medewerkers van
Vogellanden uitgedaagd om deel te nemen aan
de vitaliteitschallenge.
Gedurende een viertal maanden werd zo
laagdrempelig de bewustwording en de
eigen regie gestimuleerd op een aantal
leefstijlthema’s zoals bewegen, voeding, slaap
en stress. Ruim 120 medewerkers! hebben zich
enthousiast opgegeven en zijn gestart met het
thema bewegen.
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Leefstijl binnen IDT’s / zorgpaden
Rubriek Weet wat je eet en drinkt

Gedachtegoed leefstijl

Om bewustwording rondom gezonde voeding
te stimuleren is gestart met het maandelijks
informeren van medewerkers via intranet en
via informatiebordjes in/rond het restaurant.
Door de informatie te combineren met het in
die week aanbieden van gezonde producten,
is de loop rond en kunnen medewerkers en
revalidanten ook daadwerkelijk gezonde
keuzes maken/ervaren.

Afgelopen jaar is met een aantal IDT’s
gesproken over de het inbedden van
positieve gezondheid en leefstijl binnen het
behandelprogramma. Herkend wordt dat bij
revalidanten op verschillende leefstijlgebieden
vraagstukken (kunnen) spelen zoals rondom
goed slapen, stoppen met roken, gezonde
voeding en stress. Aan de meeste thema’s
wordt aandacht besteedt als er zich een
vraagstuk voordoet.

Tevens is in bijeenkomsten met
het restaurantpersoneel en met de
voedingsassistenten gesproken over hun rol
als ambassadeur van gezonde voeding. Hierbij
zijn afspraken gemaakt over wat zij nodig
hebben om deze rol goed te kunnen invullen.
Eén van de actiepunten die daaruit naar
voren kwam was dat zij behoefte hebben aan
informatie over welke voeding aangeboden
wordt en wat daarover gezegd kan worden
richting patiënten en medewerkers. Door hen
een informatievoorsprong te geven kunnen zij
zich inlezen en hun rol met meer vertrouwen
invullen.

Zo wordt bijvoorbeeld samen met de
verpleegkundige & arts gekeken naar goede
slaaphygiëne en wordt de diëtist ingeschakeld
bij specifieke vragen op gebied van voeding.
Om naast deze ‘signaalgerichte’ acties ook
de beweging te maken naar de holistische,
preventieve blik wordt een training voorbereid,
op maat voor patiënten, en gaan wij die
aanbieden in de klinische fase. Daarmee
zorgen we ervoor dat het gedachtegoed
ingebed raakt en werken de leefstijlcoaches en
behandelaren (IDT leden) naar elkaar toe.
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IDT MS: bijdrage aan MS en leefstijl op 29 mei

Voeding in de kliniek

Op 29 mei is vanuit het nieuwe restaurant van
Vogellanden de live talkshow ‘Mooi Samen’
gepresenteerd door MS Vereniging Nederland
en Vogellanden over leefstijl en eigen regie
in het leven met MS. Deze talkshow werd
georganiseerd het kader van Wereld MS Dag
op 30 mei 2021 en is ruim 2400 keer bekeken.
Vanuit Vogellanden is een bijdrage geleverd
door de revalidatiearts, fysiotherapeut en
leefstijlcoach. Zij lichtten onder meer het
belang toe van een gezonde leefstijl; gezond
eten, voldoende bewegen en mentaal fit
blijven zijn manieren voor mensen met MS om
zich beter te voelen (zie ook RVE-V).

In samenwerking met de revalidatiearts,
diëtist en leefstijlcoach is een workshop
voeding tijdens revalidatie ontwikkeld en
georganiseerd voor revalidanten van de
afdeling Grutto. De bedoeling is dit in een
cyclus van 4 tot 6 weken terug te laten keren,
gezien het verloop van de revalidanten.
IDT amputatie / prothesiologie
De leefstijlcoaches hebben
verschillende bijdragen geleverd tijdens
groepsbijeenkomsten rondom bijvoorbeeld
thema’s als slaap, positieve gezondheid en
afvallen.
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Leefstijl voor extern commercieel
In 2021 is het aantal commerciële opdrachten
gegroeid. Mede dankzij de nieuwe website
en contacten via het netwerk zijn diverse
opdrachten uitgevoerd.
Leefstijltraining voor medewerkers van ProReva
Omdat ook ProReva het belangrijk vindt
dat medewerkers lichamelijk, geestelijk en
emotioneel in evenwicht zijn is afgelopen jaar
de training Leefstijl en Positieve Gezondheid
aangeboden. Bijna 40 medewerkers
volgden de training en kregen inzicht in hun
gezondheid en praktische tips om met leefstijl
daar een positieve invloed op uit te oefenen.
Voor 2022 wordt met de werkgroep duurzame
inzetbaarheid een vervolgprogramma
opgesteld gericht op gezond en veilig werken
op de werkvloer.

2xFIT leefstijlcoaching
In 2021 zijn voorbereidende gesprekken
gevoerd met de eerste commerciële
opdrachtgever die goed werkgeverschap
en duurzame inzetbaarheid hoog op de
agenda heeft staan. Het betreft Rouveen
Kaasspecialiteiten. Zij vragen gedurende
langere tijd ondersteuning van onze
vitaliteitscoach voor hun personeel.
EveryBody KidsXtra
In samenwerking met Stichting Sportpark
Marslanden en FysioMobilae is een kort
leefstijlprogramma ingezet voor leerlingen van
het Thomas à Kempis college als onderdeel
van de Sports&Health leerroute. Naast
de fysieke testen door de fysiotherapeut,
heeft de leefstijlcoach tijdens deze classes
onderwerpen als voeding, slaap en
ontspanning op interactieve wijze met de
leerlingen besproken. Samen met de docenten
wordt gekeken naar een vernieuwde versie die
ingezet kan worden in 2022.

Inspanningslab Vogellanden

Productie IDT IBO

Na een zorgvuldige inkoopprocedure in
gezamenlijkheid met ICT en Inkoop, is COSMED
als leverancier gekozen van de apparatuur.
De apparatuur is in augustus 2021 geleverd
en geplaatst in het nieuwe ingerichte
Inspanningslab in de vleugel bij RVE-P. Er zijn
een drietal test/oefensessies ingepland waarin
de werking van de apparatuur is getest. In
afstemming met Isala Sportgeneeskunde is
een concept procedureboek opgesteld waarin
de routing van aanvragen beschreven staat en
tevens onder welke (medisch) verantwoorde
omstandigheden de inspanningstesten kunnen
worden uitgevoerd. Verwachting is dat we
begin 2022 kunnen starten met het testen van

De productiewaarde over 2021 heeft wederom
een flinke groei laten zien. Ten opzichte van
het jaar 2020 is de productiewaarde 24%
gegroeid. Dit wordt met name veroorzaakt
door het starten van 3 nieuwe groepen;
eind april 2021, oktober 2021 en december
2021. Hierdoor is een stijgende lijn te zien
in zowel de patiëntgebonden tijd als de
productiewaarde. Tevens is door een positief
exploitatieresultaat wederom een bijdrage
geleverd aan de doelstelling van Vogellanden
om financieel gezond te blijven om te kunnen
blijven ontwikkelen en investeren.

patiënten.

Toekomst 2022
Belangrijkste doelstellingen voor 2022 zijn:
○

Integrale Behandeling Obesitas
•
In afstemming met verzekeraars
realiseren van een opschaalplan voor
deze doelgroep
•

Het publiceren van het tweede
wetenschappelijke artikel met resultaten

○

I nvulling geven aan het Regionaal
Preventie Programma vanuit de Human
Capital Agenda

○

 itbreiden commerciële activiteiten op
U
gebied van 2xFIT voor opdrachtgevers in
de regio

○

Verder vorm en inhoud geven aan leefstijl
binnen zorgpaden / IDT’s
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RVE Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (RVE-CBT)

Vitale en gemotiveerde medewerkers

Mensgerichten en professionele zorg

In 2021 is er gedurende Covid-19 pandemie
conform de actuele richtlijnen mondzorg
van het KNMT, (de beroepsorganisatie van
tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen)
gewerkt. Dit voor zowel de reguliere- als
spoedmondzorg. Medewerkers handelde
professioneel, daadkrachtig en flexibel
en speelde in op de actuele situatie met
bijpassende richtlijnen voor het leveren van
veilige mondzorg. Dit maakte dat er ondanks
de Covid-19 pandemie sprake was van een
zeer prettige collegiale werkomgeving die niet
door angst werd gedomineerd, maar wel met
de benodigde aandacht en zorg voor elkaar.
Ondanks dat er regelmatig medewerkers

Het CBT staat voor professionele mondzorg
volgens de laatste standaarden voor
mensen jong en oud die niet bij een regulier
tandarts terecht kunnen door bijvoorbeeld
een aandoening of extreme angst. Daarbij
is de menselijke maat “kennen we onze
klanten echt goed en spelen we hierop
in” uitgangspunt voor alles wat wij doen.
In klanttevredenheidonderzoek wordt de
geboden zorg met een 8.9 gescoord en
krijgen tandartsen en tandartsassistenten
regelmatig kleine attenties aangeboden (van
een kleurplaat van een kind tot een gebit van
chocolade) omdat patiënten en hun systeem
de geboden persoonlijke zorg over het
algemeen hoog waarderen.

in quarantaine moesten gezien een eigen
positieve PCR-test, binnen het gezin of bij een
nauw contact waren er geen besmettingen die
waren te herleiden naar onderlinge contacten
binnen het centrum. Het ziekteverzuim bleef
stabiel laag.
Het MTO (medewerkers tevredenheid
onderzoek) gaf op de KPI’s inzetbaarheid,
tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid
een gemiddeld cijfer in 2021 van 8.3 tegenover
8.2 in 2020.

Het CBT beschikt over een eigen tandtechnisch
lab waar drie tandtechnici gepassioneerd
werken aan tandtechnische werkstukken
t.b.v. de patiënten van het CBT. Door de
korte communicatielijnen en het makkelijk
betrekken van de tandtechnicus, ook tijdens de
behandeling, wordt er op maat werk geleverd,
wat de kwaliteit, efficiëntie en doelmatigheid
ten goede komt.
Er is samenwerking gestart met de
psychologen werkzaam binnen de
volwassenrevalidatie om de kwaliteit en
stabiliteit beter te borgen.
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Onze zorg is aantoonbaar goed
In 2021 is het project ‘We gaan voor gaaf’,
een individuele cariëspreventiemethode op
basis van risicoschatting voor kinderen en hun
ouders, uitgerold wat bijdraagt aan het beter
inzichtelijker maken van de behandeldoelen
voor alle betrokken partijen.
In 2021 is verder gewerkt aan het project
VBHC door de werkgroep Bijtmeter. Fenna
Eefting is toegetreden als bestuurslid bij de
beroepsvereniging Cobijt en heeft bij de ALV
landelijke aandacht gevraagd voor het project.
Lieke Blokland is voorzitter voor project Key4OI
Plus (Teeth&jaw). Met deze internationale
werkgroep wordt (o.a.) een indicatorenset
ontwikkeld voor verbetering van de
aantoonbare kwaliteit van (tandheelkundige)
zorg bij patiënten met Osteogenesis
Imperfecta.
De digitale technieken blijven zich door
ontwikkelen, ook binnen ons vakgebied. Het
verder integreren van deze vernieuwende
technieken in onze behandelingen en het
TTL biedt nieuwe en andere kansen in de
patiëntenzorg. We blijven om ons heen kijken
om te leren van vooroplopende partijen, kennis
vergaren en hulp vragen en de juiste krachten
bundelen.

In 2021 is in samenwerking met Frion digitale
scholing ontwikkeld voor begeleiders van
cliënten. Na het volgen van e-learning werden
in bijeenkomsten vragen uit de dagelijkse
praktijk vaak aan de hand van video-opnames
van cliënten besproken. Doel voor de toekomst
is scholing op gebied van mondzorg een
plaats te geven in het opleidingsplan van meer
zorginstellingen in de gehandicaptenzorg.
Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen
en gezien de veel betere mondzorg zullen ook
de kwetsbare ouderen in toenemende mate
eigen tanden en kiezen hebben. Tevens zullen
we zien dat de kwetsbare ouderen veel langer
in de thuissituatie verblijven. Dit vereist andere
en nieuwe samenwerkingsvormen
Er zijn een aantal video’s opgenomen
door Fideo, met als doel deze in te zetten
in de revalidatieapp. Patiënten met een
sterke kokhalsreflex kunnen hiermee hun
thuisopdrachten beter uitvoeren.
Sinds de pandemie is overleggen op afstand
geheel geaccepteerd. We kunnen kritischer zijn
op onze fysieke afspraken. Persoonlijk contact
is voor bepaalde overleggen nog steeds
gewenst en een afwisselend patroon live/
digitaal blijkt goed te werken, daardoor is onze
tijd flexibeler inzetbaar.

Tevredenheidsmetingen patiënten
Het CBT verricht jaarlijks een tevredenheidsenquête. Vanwege Covid-19 vond deze plaats van half
december 2020 tot en met februari 2021.
○

Bij de uitwerking van deze vragen is net als voorgaande jaren de score van 1 t/m 5 aangehouden.

○

Bij de vraag hoe het CBT in zijn totaliteit scoort kon een cijfer van 1 t/m 10 worden ingevuld.
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Staafgrafiek: Resultaten Tevredenheidsenquête RVE-CBT 2020/2021 (N = 179)
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Tabel: Resultaten Tevredenheidsenquête RVE-CBT 2020/2021 (N = 179)

2019

2020

Bereikbaarheid

8,6

8,6

Afspraken maken

8,8

8,9

Wachtruimte

9,1

9,1

Wachttijden

8,4

8,5

Behandelruimtes

9,1

9

Behandeling

9,1

9,1

9

9

Informatie
tijdens Corona

Staafgrafiek: Rapportcijfer Totaal

Tabel: Rapportcijfer Totaal

10

9

Rapportcijfer

8,9
8,6

8

2019

8,6

2020/
2021

8,9

7
2019

2020/2021
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Wetenschappelijke output: publicaties, artikelen
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Presentaties bij congressen

De wetenschappelijke kennis en
inzet van Lieke Blokland voor Key4OI
duurde in 2021 voort en bereidt
zich voor op een internationaal
congres in 2022. De MFP-collega’s

Dina Sijperda heeft in oktober een
presentatie gegeven bij het Medilex
congres: Mondzorg en een lichte
verstandelijke beperking

zijn betrokken geweest om input te
leveren aan het onderzoek middels
een vragenlijst over OI-patiënten.
Hanne van de Wijdeven heeft een
presentatie gegeven bij het NVvK/
VMBZ congres in november

Naast Bernadet Spaan is ook
Willemijn van der Sleen-Schulte
in 2021 lid geworden van de
Nederlandse Vereniging voor
Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
(NVSCA), met als doel de
schisiszorg door het CBT breder te
vertegenwoordigen.

De afdeling orthodontie van het
Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG) doet in
samenwerking met Centrum
Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
Vogellanden onderzoek naar
kwaliteit van leven bij kinderen met
hypodontie (missende tanden).
Het CBT includeert patiënten die
geschikt zijn voor dit onderzoek.

Hellen Blom heeft voor de opleiding
Tandarts Gehandicaptenzorg een
cursus verzorgd

Alle vijf de MFP-tandartsen
(i.o.) maken onderdeel uit
van een studiegroep (NoordNederland) rondom klinische en
wetenschappelijke vakverdieping op
prothetisch-restauratief gebied. Dit
is in 2021 vormgegeven door acht
onlinebijeenkomsten. Per toerbeurt
is eenieder aan bod gekomen om
ook zelf te presenteren.
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Facilitair Bedrijf (FB)

Verbouwing restaurant

Onderhoud

Aansluitend aan de bouw van het Auditorium
is de verbouwing van het restaurant gestart.
In een korte doorlooptijd is zowel de hele
keuken gesloopt en herbouwd, als het
restaurant geheel gerenoveerd. Een complex
traject, want tijdens deze verbouwing is de
maaltijdvoorziening voor revalidanten en de
restauratieve voorziening voor bezoekers en
medewerkers vanuit een tent verzorgd, die
tijdelijk geplaatst is.

Nadat in 2020 is gestart met verbouwen, zijn
in 2021 de volgende stappen gezet om verder
onderhoud van en aan de gebouwen uit te
voeren. Dit heeft geleid tot onder andere de
volgende projecten:

Net voor de zomervakantie zijn het restaurant
en de keuken in gebruik genomen en is de
tent weer verwijderd. Het resultaat is een
eigentijds restaurant met een warme en
huiselijke uitstraling en een keuken die van alle
benodigde apparatuur is voorzien.

○

Updaten van de behandelkamers

○

 childerwerk door het gebouw aan de
S
Hyacinthstraat

○

Schilderwerk op de schoollocaties

○

Aanpassing van de linnenkamers op de
kliniek

○

Kantoorruimtes rondom het Auditorium
voorzien van lamellen

○

 ervangen van de verouderde
V
afdelingskeukens

○

Luchtbehandelkasten vervangen ter
uitbreiding van de capaciteit

○

Het maken van een bewateringspomp in
de Beleeftuin

○

 laatsen van Ledverlichting in het gebouw
P
Kinderrevalidatie

○

 anpassing van de zwembadgang door
A
schilderwerk en Ledverlichting
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Energie en duurzaamheid
In het Klimaatakkoord is in 2019
afgesproken dat in 2050 al het zorgvastgoed
klimaatneutraal is en instellingen daarvoor een
portefeuilleroutekaart CO2-reductie opstellen.
Deze beleidsnotitie met bijlage is onze
portefeuilleroutekaart voor de korte en lange
termijn en geeft invulling aan:
○

Reduceren van het energieverbruik

○

Zoveel als economisch kan van het aardgas
af

○

Inzetten op duurzame energie door gebruik
van zonne-energie, warmtepompen of
aansluiting op een duurzaam warmtenet

Met de routekaart streven we te voldoen
aan de ambitie om in 2030 50% CO2emissiereductie en in 2050 een CO2-vrije
vastgoedportefeuille te realiseren met 100%
CO2-emissiereductie. Voor de korte termijn
geeft de routekaart ook de CO2-reductie voor
2024 weer, waarmee de eerste resultaten van
de aanpak met de routekaart al zichtbaar zijn.

Deze route portefeuillekaart is een
eerste opzet, die ook gebruikt is voor het
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk
Vastgoed, een initiatief van de Provincie
Overijssel. Vanuit dit programma worden
duurzaamheidscoaches ingezet, die de
mogelijkheden voor verduurzamen in kaart
brengen en ondersteunen bij het opstellen van
plannen van aanpak.
Vogellanden maakt als eerste
organisatie in Overijssel gebruik van het
ontzorgingsprogramma maatschappelijk
vastgoed. Ook zijn de eerste stappen gezet
om te komen tot een duurzaamheidsbeleid en
is een oriëntatie op strategische huisvesting
opgesteld. Een en ander hangt immers nauw
met elkaar samen.

Personeel
Nadat er geruime tijd geen bijeenkomsten georganiseerd konden worden in verband met
maatregelen rondom Covid 19, kon rond de zomer het eerste grote feest voor medewerkers en
vrijwilligers van Vogellanden weer plaatsvinden. Bijna 250 mensen waren aanwezig in de Beleeftuin.
Het jaar werd uiteindelijk afgesloten met een revalidantendiner en een kerstbijeenkomst voor
medewerkers en vrijwilligers, waarbij het Auditorium weer optimaal ingezet kon worden.
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Bedrijfsbureau

Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit
Certificering HKZ en VMS
Op 14 en 15 april vond de tweede vervolgaudit plaats voor het HKZ-certificaat en het Veiligheids
Management Systeem (VMS). Er werden geen tekortkomingen gevonden of aanbevelingen gegeven.
Audits
Audits hebben zich gericht op diverse processen zoals: het sleutelbeheer, veilige omgang met informatie
en de apotheek.
Tevredenheidsmetingen revalidanten
 rvaringsindicatoren:
E
Vogellanden participeert in het uitzetten van
ervaringsindicatoren die door Revalidatie
Nederland (RN) zijn ontwikkeld. Elk kwartaal
worden gegevens terug gerapporteerd aan het
management. Het gemiddelde rapportcijfer
voor heel Vogellanden is 8,8 (KPI > 8,5).
 piegelgesprekken:
S
Er vond één spiegelgesprek plaats: bij het IDT
Traumatisch Hersenletsel, met nadruk op de
ervaringen van revalidanten in de polikliniek.

 pecifieke enquête:
S
Met therapeuten van het Hengeveldcollege
is gewerkt aan een enquête ten aanzien
van ‘Ouderbetrokkenheid’. Deze is uitgezet
onder de ouders van kinderen. Er waren
51 respondenten. De uitkomsten geven
mogelijkheden om de ouderbetrokkenheid te
verbeteren.
L aagdrempelige meldingen revalidanten:
In de gehele organisatie zijn ‘tip-top kaartjes’
uitgezet. Deze worden niet veel gebruikt,
maar in samenspraak met de Cliëntenraad
blijven we deze inzetten. In 2021 was sprake
van 12 nieuwe kaartjes. Rode draad voor
verbeteringen lagen vooral op facilitair gebied.
Meldingen worden door de betrokken manager
bekeken en waar mogelijk direct opgepakt.
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Veiligheid
Veiligheidsbevorderende Commissies
○

Veilig Incidenten Melden (VIM)

○

Commissie Basis Medische Zorg (BMZ)

○

GeneesMiddelen Distributie Commissie
(GMDC)

○

InfectiePreventie Commissie (IPC)

De comissies hebben hun acties in
jaarverslagen vastgelegd evenals hun plannen
voor 2021. In het kort vind je op deze pagina de
bevindingen.

Veilig Incidenten Melden (VIM)
Er waren 236 meldingen binnen de revalidatie,
vijf meldingen binnen het CBT. Het grootste
aantal meldingen ligt conform eerdere jaren bij
‘medicatie’ (131x) en vervolgens ‘(bijna)vallen’
(83x). Voor verdere inhoudelijke informatie: zie
het jaarverslag VIM.

Commissie Basis Medische Zorg (BMZ)
Bestaande protocollen zijn aangescherpt

GeneesMiddelen Distributie Commissie (GMDC)
De GDMC heeft verdere enkele kleine
verbeteringen geconstateerd en doorgevoerd
naar aanleiding van evaluatie met Apothekers
van Salland.
InfectiePreventie Commissie (IPC)
Twee leden hebben zitting gehad in het
Covid-19 Regie Groep (CRG). De Covid-19
teststraat werd gecoördineerd onder leiding
van het CRG. Daarnaast is extra nadruk gelegd
op het bevorderen van griepvaccinatie en
infectiepreventie in het algemeen.
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Veiligheidsrondes

Risicogericht denken / PRI

In 2021 zijn 2 rondes gehouden: Restaurant en
CBT. Er zijn enkele aanbevelingen gedaan en
doorgevoerd.

Een Prospectieve Risico Inventarisatie
(PRI) werd uitgevoerd in verband met de
ontwikkeling van het nieuwe EPD (Vera). Dit
werd deels samen gedaan met Merem, de
partner in de ontwikkeling van het EPD.

Tabel: Samenvattend overzicht eerder genoemde punten
Instrument

Onderwerp o.a.

Interne audits Sleutelbeheer
Interne audits

Actie / resultaat o.a.
 erbeteringen in (stroomschema) protocol; 
V
meer inzicht / overzicht sleutels via vernieuwde Facilitor pagina

Veilige omgang met Nieuwe informatiefolder medewerkers op intranet geplaatst;
ontwikkelen van een toets voor medewerkers
info

Interne audits Apotheek

Actualiseren procedure distributie medicatie

VIM-cie

Medicatie

 xtra alertheid bij BEM 4 en BEM 5 medicatie. Melden als
E
medicatie niet juist is gegeven / genomen.

VIM-cie

Vallen bij zelfstandig Revalidanten extra benadrukken hulp te vragen bij transfers;
functioneren
gebruik laten maken van antislipsokken

BMZ-cie

Diverse protocollen

Aangescherpte protocollen (besproken in GAO)

BMZ-cie

Draaiboek BMZ
scholing

Draaiboek is ontwikkeld voor het jaarlijks organiseren van BMZ
scholing voor artsen en verpleegkundigen

IPC-cie

Covid-19
Regiegroep (CRG)

Deelname aan CRG en coördineren teststraat;
CRG: poortscreening, vaccinatie medewerkers, coronatelefoon

IPC-cie

Griepvaccinatie

140 medewerkers gevaccineerd (2020: 126, 2019: 106)

IPC-cie

Infectiepreventie

Deelname aan de landelijke ‘Week van de Infectiepreventie’

GMDC-cie

Apotheek

Verbeteringen na nieuwe evaluatie ‘Apothekers van Salland’

V-rondes

Restaurant

Enkele reparaties gedaan, Schoonmaakrooster verbeterd

V-rondes

CBT

Enkele praktische zaken besteld (wasmand, prullenbak);
nalopen alle technische apparatuur

PRI

EPD

Aandachtspunten t.b.v. invoering en ontwikkeling nieuw EPD

PRI

Inspanningslab

Aandachtspunten t.b.v. inrichten en gebruik inspanningslab

77

Beveiliging persoonsgegevens
In het verwerken van (bijzondere)
persoonsgegevens hanteert Vogellanden
het vereiste niveau van vertrouwelijkheid,
beschikbaarheid, compleetheid, correctheid
en tijdigheid. Dit doen we niet alleen om
te voldoen aan relevante wettelijke en
contractuele verplichtingen, maar vooral
omdat we vinden dat het beschermen van
privacy normaal en vanzelfsprekend is in ons
werk. Onze cliënten, medewerkers en andere
belanghebbenden kunnen erop vertrouwen
dat er veilig wordt omgegaan met hun
gegevens. Hierbij is het streven dat:
○

 e beschikbaarheid van informatie
D
gegarandeerd is op het moment dat deze
is vereist voor alleen die personen voor wie
deze informatie bestemd is

○

 oldoende maatregelen zijn getroffen
V
om de informatie (op afstand) veilig in te
kunnen zien / bewerken

○

 e organisatie haar ondersteunende
D
processen heeft ingericht voor veilige
werkprocessen

○

 edewerkers op de hoogte zijn van het
M
geldende informatieveiligheid eisen
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We willen het daarbij aantoonbaar goed doen
en onze informatieveiligheid borgen door ons
te conformeren aan de normen die NEN 7510
stelt. Sinds eind 2019 werken we daarnaartoe.
De belangrijkste in 2021 daartoe gezette
stappen zijn:
○

 e in 2020 geïmplementeerde PDCAD
jaarcyclus m.b.t. informatiebeveiliging is
consequent doorlopen;

○

 wee interne audits zijn uitgevoerd en
T
daaruit naar voren gekomen verbeteringen
zijn opgepakt.

○

L ogging controles op patiëntdossiers
en op toegang verlening van externe
dienstverlening zijn maandelijks
uitgevoerd. Dit heeft geen bijzonderheden
aan het licht gebracht.

○

 en externe audit is uitgevoerd m.b.t. de
E
beveiliging van toegang tot elektronische
patiëntdossiers. Tekortkomingen die
hieruit naar voren kwamen zijn met
voorrang opgepakt: introductie van
een jaarprogramma t.a.v. awareness,
ontwikkeling van een kennistoets m.b.t.
kennis van veilig om gaan met informatie
en twee factor authenticatie bij intern
inloggen is voorbereid.

○

 e Functionaris Gegevensbescherming
D
heeft in 2021 77x gevraagd en ongevraagd
advies gegeven m.b.t. privacy en
toepassing van de AVG

○

I ntern zijn er in 2021 tien
informatiebeveiligingsincidenten
gemeld, waarvan er één geleid heeft
tot een melding aan de Autoriteit
Persoonsgegevens. In de meeste gevallen
betrof het verkeerd adresseren van een
mail of brief. Per keer is dit onder de
aandacht gebracht van betrokkene en
extra aandacht gevraagd voor controle op
juistheid voor verzenden.

○

 ogellanden is aangesloten bij het
V
landelijke Cybersecurity Emergency
Response Team voor de zorg (Z-CERT).
Vanuit dit orgaan zijn een vijftal belangrijke
potentiële beveiligingsrisico’s gemeld,
waarop door het Vogellanden CERT snel en
afdoende is gehandeld.

○

 ver 2021 is een managementreview
O
opgesteld en gedeeld met de Raad
van Bestuur en het management
van Vogellanden. Hierbij is ook een
jaarplanning voor 2022 opgesteld.
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Klachten
De klachtenonderzoekscommissie (KozC) kwam twee keer bij elkaar voor een regulier overleg. De
klachtenfunctionaris nam in 2021 negen klachten in behandeling (2020: 13, 2019: 12, 2018: 15). De
klachten waren divers van aard: er is geen sprake van een expliciete ‘rode draad’. Een klacht kent vaak
meerdere ‘items’. In de volgende tabellen staan de klachten geordend op ‘hoofditem’.

Tabel: Klachten en genomen acties, RVE-K

Klacht

Actie

Informatie/
Communicatie
Bejegening
Behandeling
Planning
Kosten

Bewust behandeling voor 18e jaar. Kort consult Onoplettendheid (arts en
(nagesprek) na 18e jaar.
klager). Kosten vergoed

Tabel: Klachten en genomen acties, CBT

Klacht
Afspraak verplaatst zonder overleg
Informatie/
Communicatie

Actie
Beleid is uitgelegd en opnieuw
afspraak in overleg gemaakt

Bejegening
Behandeling

Klager voelt zich niet serieus genomen, niet
goed behandeld na interne doorverwijzing

Aandacht voor bewandelen
officiële verwijskanalen

Planning
Kosten

80

Tabel: Klachten en genomen acties, RVE-V

Klacht
Informatie/
Klager is ontevreden over overdracht
Communicatie
Bejegening (1)

Actie
Besproken met
therapeuten, o.a.
verwachtingenmanagement

Klager voelt zich van kastje naar muur gestuurd Manager bespreekt
door secretariaat

klantvriendelijkheid met
secretariaat

Bejegening (2)

Klager beklaagt zich over omstandigheden
kliniek (tijdens verbouw)

Diverse aanpassingen zijn
reeds door team gedaan, klager
blijft negatief. Gesprek is niet
mogelijk

Bejegening (3)

Klager is na intake niet in behandeling
genomen (chr.pijn). Tevens onvrede over
secretariaat (doorverbinden)

Afspraken gemaakt over
doorverbinden en RA terug
laten bellen

Bejegening (4)

Klager is niet in behandeling genomen (chr.pijn) Niet mogelijk gesprek te
en voelt zich niet juist bejegend
arrangeren, visie klager en RA
uit elkaar

Behandeling

Klager heeft DVT gehad. Na aangemeten TEDkous kreeg hij blaren. Nieuw paar moet hij zelf
betalen

Niet duidelijk wat niet goed
is gegaan: behandelend PA
heeft met leverancier contact
opgenomen: kosten zijn
vergoed door leverancier

Planning
Kosten
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Communicatie
Focus op herkenbaarheid
De ambitie voor 2021 was om Vogellanden
een duidelijker gezicht te geven. In toon en
stijl te laten zien waar Vogellanden voor staat.
Met altijd de mens centraal, aansprekend,
inspirerend en eigentijds. Daar heeft de
afdeling veel aandacht aan besteed door
de ontwikkeling en implementatie van
een nieuwe website en nieuwe patiënten
communicatie. Dit is in co-creatie en
verbinding met in- en externe stakeholders
gerealiseerd. Dit was gedurende het jaar een
speerpunt van de afdeling. Door de Covid-19
pandemie en organisatieveranderingen, is
er ook veel aandacht uitgegaan naar interne
communicatie.
Nieuwe website van Vogellanden live
Het ontwikkelen en lanceren van een nieuwe
website was in 2021 een groot project voor de
afdeling communicatie. En we zijn trots op het
resultaat. Alle kenmerken van communicatie
van Vogellanden komen samen op de website.
Er zijn onder andere duidelijke en begrijpelijke
teksten, inspirerende ervaringsverhalen, mooie
eigen foto’s en films. Ook heeft de website een
voorleesfunctie en kan men meer contrast
aanbrengen en de lettergrootte aanpassen.
Covid-19 communicatie
De afdeling communicatie heeft door
de Covid-19-pandemie tijd besteed aan
crisiscommunicatie, interne communicatie
en patiënten communicatie. Elke week werd
de nieuwsbrief Covid-19 verstuurd naar alle
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van
Vogellanden. Ook zijn er verschillende banners,
flyers en middelen gemaakt om het Covidbeleid kenbaar te maken.
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 nderzoeken en verbeteren interne
O
communicatie
Er is onderzocht of het huidige intranet
vervangen kan worden door een
medewerkersapp. Hiervoor zijn verschillende
partijen uitgenodigd. Ook is er een enquête
gehouden onder het personeel. Er is voorkeur
voor een partij, maar er is besloten om de app
nog niet te bouwen. Het EPD-project vraagt nu
veel mankracht die niet besteed kan worden
aan de medewerkersapp.
Relevante en inspirerende content op
Facebook en LinkedIn
Facebook
Een voorbeeld is het verhaal van patiënt Romy.
Het bericht heeft op Facebook 3.808 mensen
bereikt. En 185 mensen hebben een reactie
gegeven. Marijke heeft veel mensen bereikt:
3.334. En 241 personen gaven een reactie.
LinkedIn

Cijfers eind 2021
Facebook is met 133 volgers
gestegen naar 2.243 volgers.
LinkedIn is met 284 volgers
gestegen naar 3.221 volgers.
Instagram (nieuw) heeft 158
volgers.

Een mooi voorbeeld op LinkedIn is het
bericht over de training ‘leefstijl en positieve
gezondheid’ voor organisaties. Dit bericht is
3.499 weergegeven en er is 219 keer geklikt
op dit bericht naar de website. Een ander
voorbeeld is het bericht over ‘Vogellanden
biedt hulp aan Isala’. Dit bericht is 7.735
weergegeven, heeft 277 kliks en 156 reacties.
Instagram
Vogellanden is niet alleen actief op Facebook
en LinkedIn. In 2021 is er een pagina
gelanceerd op Instagram. Hierop worden
ervaringsverhalen, acties, evenementen en
leuke foto’s geplaatst vanuit Communicatie en
RVE-K (therapeutische peutergroepen).
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Hulp bij projecten, campagnes en
evenementen

Birdlands 2021

Het EPD-project

Themabijeenkomsten/grote veranderingen

Nieuwe voedingsconcept

Vitaliteitschallenge

Challenge Geluk in Beweging

Event ZON-magazine

HR-vraagstukken bijvoorbeeld:
•
medewerker centraal-week
•
MTO
•
introductiebijeenkomsten nieuwe
medewerkers

Vogellanden in tijdschriften en online media

ZON-magazine

Revalidatie Nederland Online

Droomgesprek GGD (sept. 21)

Geluk in Beweging

Vooruitblik 2022
De vierkenmerken van communicatie van
Vogellanden zijn:
Herkenbaar
Alle communicatiemiddelen geven
Vogellanden een “gezicht” dat past bij het
imago. Hierin staat altijd de mens centraal.
Onze doelgroepen herkennen zichzelf in beeld
en tekst. De communicatiestijl is eenvoudig,
inspirerend, persoonlijk en eigentijds.
Vindbaar
Informatie over Vogellanden is online vindbaar
en relevant. Ook is de afdeling communicatie
bereikbaar voor alle stakeholders van
Vogellanden.

Vooruitstrevend
Afdeling Communicatie onderzoekt
doorlopend de behoeften van onze
doelgroepen en stakeholders en volgt
de ontwikkelingen in de markt. De
communicatiemiddelen zijn hierdoor
vernieuwend en geschikt voor iedereen.
Creatief
Vogellanden wil haar doelgroep raken met
mooie, herkenbare en toegankelijke beelden
en teksten. De afdeling Communicatie vertaalt
ideeën, verhalen en instructies naar een sterk
grafisch ontwerp. Onze huisstijl zorgt voor
eenheid in alle middelen.

Doelen 2022
In 2022 heeft de afdeling de volgende
hoofddoelen en werkzaamheden:
○

Ontwikkelen social media strategie

○

Project toegankelijke communicatie

○

Verbeteren interne communicatie

○

Ondersteuning bij verschillende projecten

○

Vogellanden in de media
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De medewerkers van Vogellanden zijn vitaal,
werken met plezier en worden op hun talenten
bevraagd, nu en in de toekomst. Dat is de
hoofddoelstelling voor medewerkers van
Vogellanden en de afdeling HR levert hier
graag een belangrijke bijdrage aan. Dat doet
ze vanuit haar expertise, ondersteunende,
adviserende, analyserende en coachende
rol. Het team HR bestaat uit twee HRfunctionarissen en preventiemedewerker, een
loopbaancoach - HR-adviseur en een manager
HR (totaal 3,2 fte).
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Vogellanden is een dynamische organisatie
wat onder andere tot uiting komt in de
groei van prevalidatie – gezonde leefstijl,
productiewisselingen, veranderende
zorgvraag, inzet op maximaal opleiden,
verdere digitalisering en E-health, Value Based
Health Care.
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Personeelsformatie
De personeelsformatie bedraagt bruto 289
fte in december 2021 (2020: 291 FTE; 2019:
282 fte). Het aantal medewerkers in december
2021: 424 medewerkers (2020: 456; 2019:
446). In en uitstroom 2021: + 40 / - 62. Dit was
in 2020: + 43 / - 20.
Vanaf 2017 was er steeds een stijging te zien, maar in 2021 zien we voor het eerst een daling (9,7%
instroom en 15,5% uitstroom / bron PFZW profielkaart). Dit is gerelateerd aan financiële kaders/
plafond en aan de wijzigingen in de productie-aantallen. Uiteraard moeten we daarop anticiperen
door de productie en personele inzet nog betere op elkaar af te stemmen. Flexibele inzet vanuit
verschillende perspectieven maakt anticiperen mogelijk. Vanuit perspectief van contracten, maar
bovenal vanuit professionele flexibele inzet, tussen afdelingen die elkaar helpen, hybride werken,
optimaal gebruiken JUS methodiek, uitwisselen tussen organisaties in de regio etc. En daarnaast
inzetten op “de juiste persoon op de juiste plek” door gezonde mobiliteit te bevorderen.
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De gemiddelde deeltijdfactor van medewerkers
is 0,67%. De verhouding bepaalde –
onbepaalde tijd contracten is: 67 – 375 (18%).
De gemiddelde arbeidsduur in Vogellanden is
10,7 jaar, wat langer is dan het gemiddelde in
de branche (de zorg).
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Verdeling man – vrouw en leeftijdsopbouw
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Uitdaging voor Vogellanden is het aantal
mannen te vergroten. In 2021 was de manvrouw verhouding: 14% - 86%.
De gemiddelde leeftijd van medewerkers
is 44,4 jaar. Het vraagt aandacht voor de
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de
oudere medewerkers en voor de instroom van
jongere, recent opgeleide medewerkers. De
volgende cikerdiagram laat de verdeling per
leeftijdsklasse zien.
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Cirkeldiagram: verdeling per leefdtijdsklasse

≥ 60: 11,5%

55 t/m 59: 13,3%

45 t/m 54: 26,0%

≤ 24: 5,4%

25 t/m 34: 19,2%

35 t/m 44: 24,6%
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Generatiebeleid en pensioen
In totaal maken 12 medewerkers gebruik
van generatiebeleid, dat is ongeveer
20% van de 60-plus medewerkers. De
gemiddelde leeftijd waarop medewerkers met
ouderdomspensioen gaan is 65,8 jaar.
Opleiden en stagiaires
In 2021 zijn er 55 stagiaires werkzaam geweest
vanuit diverse beroepsopleidingen (2020:
46; 2019: 57). We onderhouden duurzame
contacten met onze opleidingsinstituten (LBO,
MBO, HBO en WO) om stagiaires te boeien,
onze kennis te delen en soms te binden.
We leiden niet alleen op voor Vogellanden,
maar ook voor een gezonde arbeidsmarkt.
Dit zien we ook als een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Voorbeeld hiervan is het
gezamenlijk met Isala opleiden van psycholoog
tot GZ-psycholoog. Ook bieden we meer
coassistenten een plek om hier te leren: in
2021 27 coassistenten. Dit is tevens belangrijk
voor het vroegtijdig kennismaken met de
specialisme Revalidatiegeneeskunde.

Daarnáást zien we de mooie ontwikkeling dat
vrijwilligerswerk ook steeds meer bijdraagt aan
een andere behoefte zoals: werkhervattingre-integratie, werkplekoriëntatie,
beroepsoriëntatie, situaties met afstand tot de
arbeidsmarkt en maatschappelijke stages (± 25
personen in 2021). Dit sluit aan bij het doel van
Vogellanden om zich in te zetten voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Samenwerking in de regio
De afdeling HR onderhoudt rechtstreeks
contacten met zorginstellingen in de regio en
andere revalidatiecentra in den lande, Neemt
deel aan regiobijeenkomsten (NVP) en als
laatste neemt ze ook deel aan de matchtafel
(vanuit het WGV). Doel hiervan is kennisdelen
en elkaar inspireren, casussen en dilemma’s
uitwisselen, elkaar helpen en het biedt een
“soort van podium” voor medewerkers
die in een reintegratietraject zitten of een
mobiliteitstap willen maken.
Wetgeving

Vrijwilligers
In 2021 waren er ± 80 vrijwilligers actief bij
Vogellanden (2020: 70). Vrijwilligers vullen
de professionele zorg aan, maar vervangen
deze niet. De coördinator vrijwilligerswerk
heeft volop aandacht gegeven aan de
juiste afstemming ‘vraag – aanbod’ van
vrijwilligerswerk, het inzetten van de juiste
vrijwilliger op de juiste plek en het versterken
van de rol van werkbegeleiders.

de implementatie van nieuwe wetgeving
2020 - 2021 (o.a. WAB) is goed verlopen in
de zin van: enerzijds voldoende kennis bij
het management en HR en anderzijds het
implementeren en toepassen waarbij leidend
principe blijft “de juiste persoon op de juiste
plek” en “niet de regels zijn leidend, maar het
goede doen is leidend”.
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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. De score van
Vogellanden in 2021 is een 8,4. In afgelopen
jaren was dit in 2020: 9,7, in 2019: 7,8 en in
2018: 7,7. Daarin blijkt dat we t.o.v. de regio en
branche goed blijven presteren. Het verzuim
bleef ondanks Covid-19, vrij laag.
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Vernet-gegevens

2021

Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)
Gemiddelde

Toekomstig
Tevreden Bevlogen Betrokken
inzetbaar

Vitaliteit
in jezelf

Vitaliteit in
je loopbaan

2018

8,2

8,2

7,9

8,1

8,3

7,6

7,5

2019

8,2

8,2

8,0

8,2

8,4

7,6

7,6

2020

8,1

8,1

7,8

8,1

8,3

7,5

7,5

2021

8,0

8,0

7,8

8,0

8,3

7,5

7,4

In kwartaal 4 - 2021 is het jaarlijkse MTO uitgezet. De gemiddelde medewerker-tevredenheidscore is
8,0 (KPI > 8,0). Werkdruk, energie tijdens en na het werk, balans werk-privé blijven aandachtspunten.
Nieuwe vragen die aan het bestaande MTO-onderzoek in 2021 zijn toegevoegd hebben te maken met
belangrijke thema’s als: teamfunctioneren, tips-tops voor Vogellanden als werkgever, veiligheid en
feedbackcultuur en bronnen van arbeidsvreugde. Terugkoppeling en dialoog met de teams vindt
plaats in kwartaal 1 en 2 2022.
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Kwaliteit en tevredenheid in werk
Individueel en teamontwikkelgesprek

Vitaliteit en balans

Vogellanden stimuleert en faciliteert de
medewerkers in hun functionele ontwikkeling
maar vooral ook in hun persoonlijke
ontwikkeling. Niet alleen hun talent maar ook
hun gedrag bepaalt of zij succesvol zijn in het
goed uitvoeren van hun functie. Zij zijn immers
zelf hun belangrijkste instrument. In 2021 is er
binnen elk team een teamontwikkelgesprek
gevoerd. De doelstelling hiervan is de kracht
van een team te versterken. De cultuur,
sfeer, diversiteit, samenwerking, rol- en
taakduidelijkheid en de samenstelling van het
team is van grote invloed op het functioneren
van de teamleden, het team als geheel en op
het (organisatie)resultaat.

Vogellanden heeft de vitaliteit en balans van
haar medewerkers hoog in het vaandel. We
richten ons bij vitaliteit van medewerkers op
het programma 2XFIT: fit als persoon (fysiek –
mentaal – emotioneel – spiritueel & balans) en
fit in de loopbaan nu en in de toekomst.
In 2020 kreeg het 2 X FIT programma
Vogellanden, de erkenning van ‘koploper’ en
zijn we toegetreden tot het Koplopersnetwerk
(ministerie VWS). Daarop volgden in 2021 een
aantal bezoeken door andere werkgevers,
interviews en artikelen in landelijke krant of
magazines. Erg fijn om onze kennis en ervaring
te delen.Sinds de opzet van het programma
in 2018 hebben in totaal 71 medewerkers
(van alle leeftijden!) gebruik gemaakt
van loopbaancoaching met verschillende
resultaten. Die resultaten staan in de volgene
cirkeldiagram.

Cirkeldiagram: uitkomst loopbaancoaching
Opleidingskeus
behaald: 9%
Nieuwe baan
intern: 14%

Inzicht in loopbaan
en talenten: 36%

Nieuwe baan
extern: 17%

Overig: 24%

Deskundigheidsbevordering

Vertrouwenspersoon in- en extern

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

De interne vertrouwenspersoon heeft
onderstaand verslag gemaakt van het jaar
2021:
“In 2021 is er 15 x een beroep op de
vertrouwenspersoon gedaan. Thema’s
als veiligheid in werksfeer en bejegening
door collega’s of revalidanten zijn aan de
orde gekomen. De gesprekken hebben
een vervolg gevonden in de lijn, of zijn
anderszins opgelost of afgerond. Vanuit de
vertrouwenspersoon wordt op dit moment
geen melding gemaakt van structurele
aandachtspunten of belangrijke omissies
in arbeidsomstandigheden”. Halfjaarlijks
evalueert de interne vertrouwenspersoon met
de manager HR, met als achterliggende vraag:
zijn er gespreksthema’s die om verbetering
vragen en organisatie breed opgepakt kunnen
worden?
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Onderzoek en Ontwikkeling
Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek binnen Vogellanden wordt gestuurd vanuit de Researchcommissie (RC).
De RC heeft als doel het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
met het streven om zo hoogwaardige wetenschappelijk output te bewerkstelligen vanuit de
revalidatiegeneeskunde in de Zwolse regio door ieder jaar een aantal wetenschappelijke artikelen te
publiceren en presentaties op wetenschappelijke congressen te geven.
Publicaties

Ingediende en lopende / afgeronde onderzoeken

In 2021 zijn er vanuit Vogellanden vier
wetenschappelijk artikelen gepubliceerd in:

Aios: twee onderzoeken van aios zijn afgerond,
drie onderzoeken zijn in de opstartfase.

○

het Journal of Prosthetics en Orthotics

○

Brain Sciences

○

Journal of rehabilitation medicine clinical
communications

○

Journal of Pediatric Rehabilitation
Medicine

Overig: acht onderzoeken zijn afgerond,
zes onderzoeken zijn lopend, drie zijn in
voorbereidingsfase, twee onderzoeken zijn
in de beoordelingsfase. Een deel van de
onderzoeken is extern geïndiceerd.

○

Nederlands tijdschrift voor handtherapie

Presentaties
Er zijn in 2021 vijf presentaties verzorgd op
congressen. Onderwerpen: VR, telemedicine,
measuring of trans-tibial limb volume.

Researchbijeenkomsten
Er zijn twee researchbijeenkomsten
georganiseerd. Vanwege de maatregelen in
verband met het COVID-19 virus werd de 1e
bijeenkomst (deels) digitaal en in afgeslankte
vorm georganiseerd. De 2e, grote bijeenkomst
kon gehouden worden in het auditorium.
Journal Club
Om het lezen van wetenschappelijk onderzoek
(door medewerkers) te stimuleren en de
waarde daarvan beter in te kunnen schatten
zijn er dit jaar vijf Journal club bijeenkomsten
georganiseerd.
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Ontwikkeling: Lean werken in Vogellanden
Om continu verbeteren waar te maken is
breed gedeelde kennis van Lean denken een
voorwaarde en daarom is in 2021 drie keer
aansluitend op introductiebijeenkomsten voor
nieuwe medewerkers een Lean basistraining
voor hen verzorgd. Ook is een cursus “Getting
things done” gegeven, om medewerkers
te helpen die vastliepen in het afhandelen
van hun werkzaamheden. Tenslotte zijn
medewerkers getraind in Kata-coaching en
hebben een aantal medewerkers individuele
Kata-coaching gehad.
Leancoaches hebben meerdere
interdisciplinaire behandelteams (IDT’s) en
hun managers gecoacht bij het toepassen
van hun focusbord en het ontwikkelen van
verbetervaardigheden. Ook zijn enkele
afdelingen ondersteund bij het opruimen en
organiseren van hun werkplek middels de
5S-methode. Op organisatieniveau is samen
met de bestuurder onderzocht hoe het 4D
Leanmodel kan ondersteunen bij de verdere
intensivering van Lean werken. Dit model sluit
naadloos aan bij het mens intensieve bedrijf
dat Vogellanden is.

Vanaf begin 2021 zijn de Lean coaches als
deelprojectleider gaan optreden en veel van
hun werktijd gaan steken in het omvangrijke
project van voorbereiding op een nieuw
revalidatie EPD. Daarbij worden ook Lean
principes bij proces- en productontwerp en
optimalisatie van onderlinge samenwerking
ingebracht.
De belangrijkste projecten waaraan daarnaast
tijd en aandacht is besteed, waren:
○

Doorontwikkeling van de revalidatie app,
andere eHealth toepassingen en Virtuele
Revalidatie

○

Het voorbereiden van de inbreng vanuit
Vogellanden op het LIDZ jaarcongres 2021

○

Roostering geïntegreerd werken in de
peutergroepen op het Boterdiep

○

Ontwikkeling van regionale
samenwerkingen (voor kinderen met DCD
en voor personen met spasticiteit)

○

Implementatie van het inspanningslab

○

Begeleiding organisatieverandering naar
kleinere IDT’s

○

Ondersteuning bij subsidieaanvragen
waaronder VIPP, KIPZ, Spinzo, TFF, REACT
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Extern zijn kennis over en ervaring met Lean
werken meerdere keren gedeeld, zoals voor
het internationale Kata-netwerk, middels
workshops op het 4D-Leanevent en over
Kata-coaching bij het St. Antonius Ziekenhuis,
via gastlessen bij diverse opleidingen van
Windesheim en door begeleiding van de Lean
leesclub van Zwollean.
Bij Proscoop (een regionale adviesorganisatie
voor goede zorg en gezondheid dichtbij) is
de teamontwikkeling en procesverbetering
in het traject van acquisitie t/m facturatie
ondersteund.
De inzet van het Leanteam in de verdere
ontwikkeling van Lean en Lean leiderschap
binnen Vogellanden heeft niet de aandacht
gekregen die we zouden willen bieden door
de grote inspanning die gevraagd wordt
voor het EPD-project. Met name het verder
verspreiden van Kata-coaching - een Lean
coaching methodiek die kan worden ingezet
voor persoonlijke en teamontwikkeling - heeft
daardoor vertraging opgelopen. Hetzelfde
geldt voor het bieden van werkbezoeken m.b.t.
de Lean werkwijze binnen Vogellanden en het
uitvoeren van Lean verbeterprojecten voor
derden o.b.v. detachering.
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ICT
De afdeling bestaat uit twee onderdelen:
Applicatie beheer & BI (6 personen) en
Servicedesk en ICT beheer (4 personen en een
vrijwilliger). Door Covid-19 is versneld digitale
communicatie opgezet en zijn mogelijkheden
gecreëerd voor beeldbellen en thuis werken.
Tijdens de Covid periode hebben we dit
kunnen uitbouwen.
Een belangrijk thema voor ICT was het
vernieuwen van het revalidatie EPD. Na een
uitgebreide oriëntatie op een nieuwe EPDleverancier is samen met Merem Revalidatie
gekozen voor een samenwerking met
Asterisque. Dit is een nieuwe EPD-leverancier
in de markt die vooruitloopt op de laatste
ontwikkelingen en inspeelt op behoeften van
patiënten.
Vanuit een gezamenlijke visie zijn de drie
partijen in 2021 samen gaan werken aan
een innovatief en gebruiksvriendelijk EPD.
Een platform met nieuwe functionaliteiten,
waaronder een planprogramma,
businessinformatiesysteem en een
interactief patiëntenportaal. Ook zal het ons
ondersteunen om de effecten van behandeling
aantoonbaar te maken (Value Based Health
Care).
Inmiddels is in gezamenlijkheid al heel veel
werk verzet. De verwachting is dat het nieuwe
EPD in de loop van 2022 in gebruik genomen
zal kunnen worden.

Applicatie beheer en BI
De focus 2021 lag op de volgende onderdelen :
○

Stabiel houden huidige EPD; er zijn twee
grote update’s van het EPD en Ecaris
geweest, onder meer vanwege wettelijke
eisen

○

Verder uitbouwen van het revalidatie
portaal; uitbreiden deelname verschillende
IDT’s en hun patiënten aan dit oefenportaal

○

Virtual Reality (VR) project en
sensor project met een aantal IDT’s;
in samenwerking met studenten
Windesheim en V3RLabs. Ten aanzien
van spiegeltherapie, vingerbewegingen
en hand armbewegingen wordt ‘gaming’
software ontwikkeld die de patiënt kan
ondersteunen in de behandeling thuis of
op Vogellanden zelf. In 2021 is gefocust
op klaarmaken software voor gebruik in
een behandel setting. Dit project wordt
vervolgd in 2022.

○

Het geheel opnieuw opbouwen van de
Kubussen voor rapportage ( de BI ) op basis
van het nieuwe EPD. Dit in samenwerking
met Merem.

ICT beheer en service
Servers uitbouwen en vervangen; veel
onderwater werk wat essentieel is om netwerk
goed te kunnen blijven gebruiken.
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ICT en beveiliging

Vooruitblik 2022

Om het hoofd te bieden aan ‘de boze internet
wereld’ is intern een CERT geïnstalleerd
(Computer Emergency Response Team);
Landelijk zijn er ook CERT’s ; wij zijn lid
van de CERT voor de Zorg. Dit geeft ons
veel informatie over software of hardware
onderdelen die gecomprimeerd zijn. Ook in
2021 bleven door Covid-19 veel mensen thuis
werken. Wederom werd geconstateerd dat het
aantal aanvallen op software groter was. Er is
een aantal wereldwijde incidenten geweest.
Door ons proactief beleid en verbintenis met
de zorg CERT kon Vogellanden adequaat op al
deze dreigingen reageren.

In 2022 ligt de focus voor ICT op 3 vlakken:
○

Verder Ontwikkeling en introductie nieuw
EPD

○

Security verder uitdiepen en
implementeren om het hoofd te kunnen
blijven bieden aan de toename van digitale
dreigingen

○

Verdere stappen met Value Based
Healthcare en Virtueel revalideren
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Financieel beleid
Begroting 2021
In de begroting 2021 werd als één van de
uitgangspunten gehanteerd dat de solvabiliteit
van de organisatie verder moest worden
versterkt. Op dat moment waren er nog
veel onzekerheden. Wanneer eindigt de
pandemie, herstelt de productie zich na het
einde tot het oude niveau etc. Tevens waren
de vooruitzichten op de productieafspraken
2021 op dat moment niet duidelijk. Landelijke
kaders voor inkoopafspraken in de revalidatie
ontbraken grotendeels en de meeste
zorgverzekeraars waren terughoudend om de
onderhandelingen te starten.
De omzet revalidatie was niettemin realistisch
begroot, en er werd voldoende rekening
gehouden met de onzekerheden in de af te
spreken landelijke kaders.
In de vergadering van de Raad van Toezicht
in december 2020 is een begroting voor 2021
goedgekeurd met een beoogd positief resultaat
van € 800.000,--.
Binnen de kaders was er budgettaire
ruimte voor continuering van de extra
begrotingsruimte van € 150.000,-- voor extra
opleidingen van medewerkers en € 500.000,-voor innovaties.
Er werd in de begroting voor 2021 uitgegaan
van een productieniveau dat, evenals de
begroting in 2020, 0,8% boven het niveau van
de realisatie 2019 lag.
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Realisatie 2021
In de loop van 2021 bleken de effecten
van Covid-19 door de elkaar opvolgende
besmettingsgolven, langduriger van aard
dan gehoopt. In bijna alle maanden bleef de
gerealiseerde productie achter bij de begroting.
Over heel 2021 bleef het productieniveau zelfs
iets onder de realisatie 2020.
Op 17 mei 2021 werd de CB-regeling 2021
voor revalidatiecentra definitief, waardoor er
duidelijkheid kwam over de onderliggende
vangnetregeling en de relatie tot de individuele
afspraken tussen revalidatiecentra en
zorgverzekeraars. De individuele afspraken
zijn leidend maar bij onderproductie op
organisatieniveau kan een beroep worden
gedaan op de vangnetregeling. In de maanden
daarna kwamen de onderhandelingen met de
zorgverzekeraars langzaam op gang, waarbij de
laatste afspraken konden worden afgerond in
februari 2022. Op dat moment kon Vogellanden
op verzekeraar niveau de omzetten, de
plafonds en de vangnetbedragen berekenen
en vergelijken. In de loop van het jaar werd
duidelijk dat de productieontwikkelingen in
relatie tot de afgesproken aanneemsommen
2020 als basis, zodanig waren dat Vogellanden
een beroep zou doen op de vangnetregeling.
De vangnetregeling gaat uit van de 100%
aanneemsommen 2020 geïndexeerd met
3,93% (blok 1) en een vergoeding voor Covidmeerkosten ad (voorlopig) 0,15% over heel
2021 (blok 2).

Het voorlopige vangnetbedrag is voor
Vogellanden berekend op totaal 23,98
miljoen. Dit kan nog stijgen door een hogere
vergoeding voor meerkosten. Daarnaast wordt
er landelijk onderhandeld over compensatie
van het omzetverlies in maart en april
2020 met betrekking tot de uitloop van het
schadelastjaar 2019.
De stoeluurproductie bijzondere
tandheelkunde bleef door de pandemie
in 2021 circa 11% onder de begroting.
Door de landelijk te maken afspraken
over de verwerking van de afgesproken
aanneemsommen in het systeem van
nacalculatie voor centra bijzondere
tandheelkunde wordt het financieel effect van
de onderproductie op de berekende omzet in
de jaarrekening 2021 vooralsnog als beperkt
ingeschat.
Conclusie: door de landelijk afgesproken
continuïteitsbijdragen voor revalidatie en
bijzondere tandheelkunde is de omzet van
Vogellanden ook in 2021 goed op peil gebleven.
Dat, in combinatie met de kostenbeheersing,
heeft geleid tot een fors positief resultaat.
Hierdoor is in 2021 niet alleen de solvabiliteit
verder versterkt, 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.
Het exploitatieresultaat 2021 komt, mede door
bovengenoemde mee- en tegenvallers, uit op
€ 1.387.000,--.
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Financiële positie
Om een beeld te geven van de financiële
positie van de instelling per einde boekjaar
kunnen de volgende kengetallen worden
gebruikt:
Tabel: Kerngetallen Rentabiliteit

2021

2020

4,4%

4,9%

2021

2020

Quick ratio

246%

219%

Current ratio

148%

112%

2021

2020

Resultaatratio

Tabel: Kerngetallen Liquiditeit

Tabel: Kerngetallen Solvabiliteit
Eigen vermogen/
balanstotaal

62,8% 60,2%

Eigen vermogen/
totaal opbrengsten

60,2% 57,9%

Tabel: Kerngetallen Overig
Debt service
coverage rate (DSCR)

2021

2020

3,8

9,4

De resultaatratio geeft het resultaat boekjaar
weer ten opzichte van de totale opbrengsten.
Door het positieve resultaat in 2021 is deze
ratio in dit jaar positief, en ongeveer op het
niveau van 2020.

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 iets boven het
niveau van voorgaande jaar.
De solvabiliteit (uitgedrukt als eigen vermogen
in relatie tot totaal opbrengsten) is in 2021
verder toegenomen van 57,9% ultimo 2020
naar 60,2% ultimo 2021 en voldoet al enige
jaren 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 eveneens
gestegen ten opzichte van voorgaand jaar als
gevolg van het positieve resultaat 2021.
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 3,8 aanzienlijk boven.
De hoofdlijnen van de balans en
resultatenrekening 2021 zijn opgenomen in
bijlage 3.
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Vooruitblik 2022
Door het voortduren van de pandemie eind
2021 is landelijk besloten om voor 2022
een vorm van continuïteitsregeling ook
voor revalidatiecentra te treffen. Op dit
moment is de omvang en inhoud van de
afspraak voor de revalidatie nog niet bekend.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de afgesproken
vangnetbedragen per deelnemende
zorgverzekeraar worden doorgezet naar 2022
op basis van een landelijke prijsindex. Deze
inschatting is meegenomen in de definitieve
begroting voor dit jaar.
De aanneemsommen geven enerzijds
zekerheid, maar de ontwikkeling van
onderliggende aantallen patiënten nieuw
ingestroomd en reeds in behandeling
vraagt om een nader onderzoek met en
bij de verwijzers. Deze daling dwingt de
Vogellanden tot verdere ontwikkeling en
constante kwaliteitsverbetering hetgeen
automatisch leidt tot meer doelmatigheid.
De doelstelling om te komen tot een
verdere doelmatigheidsverbetering blijft
gecontinueerd. Constant blijven verbeteren
is uitdagend en maakt ook dat Vogellanden
proactief inspeelt 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 zorg door daar
waar mogelijk samenwerking te zoeken
met andere zorgpartners in de regio.

De omzet revalidatie 2022 is begroot op
hetzelfde productieniveau als de realisatie
2021, met uitzondering van de RVE kinderen.
In deze RVE is de productie gebaseerd op het
aantal kinderen in behandeling tegen een
gemiddelde behandelintensiteit.
Als gevolg van de hierboven genoemde
onzekerheden is ervoor gekozen om de
productie conservatief te begroten. Er is in het
najaar 2021 al begonnen met de voorbereiding
van een personele capaciteit gebaseerd op een
lagere productie. In deze personele capaciteit
zit een flexibele schil, om later reorganisaties te
voorkomen.
Om de doelmatigheidsverbeteringen te
faciliteren zal medio 2022 een nieuw revalidatie
EPD worden geïmplementeerd. Er is ook in
2022 € 500.000,-- begroot voor het nieuwe EPD
en andere innovatieprojecten.
Voor Bijzondere tandheelkunde is ook voor
2022 vooralsnog de bestaande systematiek
van voorcalculatorisch stoeluurtarief en
nacalculatie op basis van werkelijke fte
tandartsen gehanteerd.
Bovenstaande punten zijn verwerkt in de
concept jaarbegroting 2022 welke in de
decembervergadering van de Raad van
Toezicht is goedgekeurd. De definitieve
exploitatiebegroting is eind december
besproken in het BO en sluit met een positief
saldo van € 700.000,--.
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Overige aandachtspunten
De personele bezetting is in de begroting
2022 ten opzichte van de begroting in het
voorgaande jaar gedaald met circa 0,5 fte.
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 2021
is de solvabiliteit gestegen boven 60%.
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. Het facturatieproces loopt
volgens planning. In de liquiditeitsbegroting
is vooralsnog geen rekening gehouden met
de effecten van de overgang naar een nieuw
revalidatie EPD zoals dat nu gepland is voor
medio 2022. Vóór de conversie zal de pijplijn te
factureren omzet zo beperkt mogelijk zijn. Een
tijdige start van de facturatie zal in het project
nauwkeurig gemonitord worden.

Lange termijn huisvestingsplan
De accountant beveelt aan om op korte termijn
een vastgoedstrategie op te stellen, gezien de
resterende economische levensduur van het
hoofdgebouw tot 2028 in relatie tot de lopende
en aanstaande renovaties. Inmiddels is een
voorzet voor een vastgoedstrategie besproken
in de Raad van Toezicht. Hierin wordt
aangegeven welke elementen de strategie
dienen te bepalen en welke tijdsspanne moet
worden gehanteerd. Bepalend hierbij zijn
onder andere een analyse van de kwaliteit van
het gebouw en inschatting van de zorgvraag
vanuit het meerjarig zorgbeleidsplan.
Wanneer de vastgoedstrategie definitief
wordt vastgesteld heeft dit effect voor de
afschrijvingstermijn van de resterende
boekwaardes van het hoofdgebouw.
Verlenging van de economische levensduur
naar bijvoorbeeld tien jaar na oplevering van
de laatste fase van de huidige renovatieslag
betekent automatisch verlenging van de
afschrijvingstermijn en daarmee daling van de
jaarlijkse afschrijvingslasten.
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Horizontaal toezicht zorgverzekeraars
Als gevolg van de pandemie is de overgang van
een model van certificering declaratieproces
naar een situatie van horizontaal toezicht
light uitgesteld naar 2023. Vogellanden heeft
de aanbevelingen van de accountant ter
voorbereiding op het horizontaal toezicht
reeds in 2019 gerealiseerd. Er ligt daarmee
een stevige basis om in 2023 te komen tot een
goede invulling van de te verwachten eisen
vanuit het horizontaal toezicht.
De interne controle op het facturatieproces,
na afstemming met de externe accountant,
loopt inmiddels enkele jaren. Er wordt
jaarlijks een steekproef genomen op 60
medische dossiers om de registratie van
patiëntgegevens vanaf het eerste contact
tot en met ontvangst van betaling van de
declaratie door de zorgverzekeraar te toetsen
aan wet- en regelgeving. De uitkomsten van
deze steekproef zijn vervolgens beoordeeld
door de accountant. De uitkomsten geven
geen aanleiding tot financiële correcties of
aanscherping van administratieve procedures.
Financiële instrumenten
Vogellanden maakt in de normale
bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende
financiële instrumenten die de instelling
(beperkt) blootstellen aan markt- en/of
kredietrisico’s.

103

Bijlagen

Bijlage 1
Samenwerkingsrelaties

Samenwerkings- en ketenzorgpartners Revalidatie op het gebied van zorgverlening

○

Ziekenhuizen
•
Isala (Zwolle en Meppel)
•
Ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk en
Lelystad)
•
Ziekenhuis Bethesda (Hoogeveen),
onderdeel van Treant zorggroep
•
•
•
•

○

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
Verpleeghuis De Voord (Elburg),
onderdeel van Zorgverlening Het
Baken.
Verpleeghuizen regio Meppel e.o.:
Reggersoord
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.)
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○
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

○
•
•
•
•
•

Diverse zorgverleners
Orthopedagogische dagcentra in
Kampen
Harderwijk
Emmeloord
Ommen
Meppel
Kinderdagcentra
Bartiméus: zorgverlening aan blinden en
slechtzienden
Regionale samenwerkingsverbanden
Integrale Vroeghulp IJsseloevers regio
Zwolle en regio Ommen
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
Kemerink
Livit
Orthodesign

○
•

•
•
•
•
•
•
•
○

Patiënten- cliëntenverenigingen
•
Vereniging Hersenletsel.nl
•
•
•

•
•
•
•
•
○

Ketens en netwerken
Transmurale strokeservices
Zwolle
Meppel
Harderwijk
Noord-Flevoland
Stichting Ketenzorg NaH Overijssel
CIR revalidatie
Medrie: Huisartsen Zwolle
ROAZ: Regionaal Overleg Acute Zorg
ABR-overleg: AntiBioticaResistientie
Overleg Euregio Zwolle
SportService Zwolle
Stichting Sportpark Marslanden

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)
Landelijk Steunpunt Cliëntenraden

Overheid
•
Gemeente Zwolle

○
•
•
•
•

Brancheverenigingen
Revalidatie Nederland (RN)
Nederlandse Vereniging van
Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ)
Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg
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Centrum Bijzondere Tandheelkunde

○
•
•
•
•
•

Isala, in het bijzonder met
Medische psychologie
Kaakchirurgie
Schisis team
Osteogenesis Imperfecta Expertise team
Het behandelcentrum

○

Ortholab

○

Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam (ACTA)

○

Rijksuniversiteit Groningen,
Tandheelkunde

○

Verwijzende tandartsen, huisartsen en
specialisten

○

Hoofd- halsoncologie Noord Nederland

○

Centraal Overleg Bijzondere
Tandheelkunde (Cobijt)

○

Geestelijke gezondheidszorg (Dimence)

○

Diverse orthodontisten-praktijken

Centra Bijzondere Tandheelkunde in
Amsterdam (SBT), Rotterdam (Rijnmond)
en Groningen (UMCG)

○

Diverse logopedisten-praktijken

○

Endodontoloog Vogels

○

Verpleeghuizen:
Zonnehuis Zwolle
IJsselheem Kampen en Zwolle
Coloriet Lelystad
Woonzorgcentrum Rosengaerde

○

○
•
•
•
•

Diverse Tandtechnische Laboratoria:
Crownart
Prima Dent
4 Dental Zwolle
Lely Dental

•
•
•
•
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Bijlage 2
Organisatiestructuur

De focus op de eigen verantwoordelijkheid van professionals (IDT’s) en op functionele samenwerking
geven we in deze bijlage weer in een bolvormige structuur in plaats van het traditionele hiërarchisch
opgebouwde organogram.

Organogram: Netwerkorganisatie Vogellanden

St.
Jansdal

De Twijn

Planning &
secretariaat

Kinderrevalidatie

Revalidatie
volwassenen

KAR

Medische
staf

Raad van
toezicht

Bestuurder

OR

Bedrijfsbureau
Cliëntenraad

Isala

Gezonde
leefstijl

Bijzondere
tandheelkunde

Facilitair
bedrijf

GRZinstellingen
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De organogram toont de netwerkorganisatie van Vogellanden. In het midden staat Vogellanden zelf.
Daarbuiten de organisaties waar Vogellanden mee samenwerkt.
Vogellanden bestaat uit vier afdelingen
○

Revalidatie volwassenen

○

Kinderrevalidatie

○

Bijzondere tandheelkunde

○

Gezonde leefstijl

Andere onderdelen van de organisatie ondersteunen deze afdelingen
○

Planning & secretariaat

○

Medische staf

○

OR: Ondernemingsraad

○

KAR: Kinder adviesraad

○

Bestuurder

○

Raad van toezicht

○

Bedrijfsbureau

○

Cliëntenraad

○

Facilitair bedrijf

Vogellanden werkt samen met andere instellingen
○

St. Jansdal

○

Isala

○

De Twijn

○

GRZ-instellingen
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Organogram: RVE - Volwassenenrevalidatie

Regionaal
pijncentrum
(RPZ)
CIR

MS

Prothesiologie

Huisartsen

PGVZ

Dwarslaesie

RVEManagement

NMA

THL

Multitrauma

Orthopedie

St. Jansdal

CVA

Cognitieve
revalidatie

Kliniek

GRZinstellingen
(IJsselheem,
Zonnehuis,
Het Zand)

Pijn

Oncologie

Isala
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De organogram toont het netwerk en organisatie van de RVE Volwassenenrevalidatie. De afdeling
bestaat uit 11 verschillende IDT’s. Die worden ondersteunt door twee onderdelen. Daarnaast heeft de
afdeling een breed netwerk.
Volwassenenrevalidatie bestaat uit 11 IDT’s
○

CVA

○

MS

○

Dwarslaesie

○

Prothesiologie

○

THL

○

NMA

○

Multitrauma

○

Orthopedie

○

Pijn

○

Cognitieve revalidatie

○

Oncologie

De IDT’s worden ondersteunt door 2 onderdelen
○

RVE-Management

○

Kliniek

De afdeling heeft een breed netwerk
○

Regionaal pijncentrum (RPZ)

○

CIR

○

Huisartsen

○

St. Jansdal

○

PGVZ

○

GRZ-instellingen
(IJsselheem, Zonnehuis, Het Zand)

○

Isala
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Organogram: RVE - Kinderrevalidatie

Integrale
vroeghulp

DCD

NAH
BS
Boterdiep

OC

6-18
jaar

Jong
volwassenen

Hengeveld

de Twijn

NMA

Hyacinthstraat
0-6
jaar

Orthopedagogische
centra

Arm en
hand

St. Jansdal

RVEManagement

Pijn

Eetteam

Isala
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De organogram toont het netwerk en organisatie van de RVE Kinderrevalidatie. De afdeling bestaat
uit 9 verschillende IDT’s. Die werken op drie verschillende locaties en worden ondersteunt door RVEManagement. Daarnaast heeft de afdeling een breed netwerk.
Kinderrevalidatie bestaat uit 9 IDT’s
○

DCD

○

NAH

○

NMA

○

BS

○

OC

○

Arm en hand

○

Pijn

○

Eetteam

De locaties worden ondersteunt door het RVE-Management.
De afdeling heeft een breed netwerk
○

Integrale vroeghulp

○

De Twijn

○

Orhtopedagogische centra

○

St. Jansdal

○

Isala

○

Eetteam

○

Pijn

De IDT’s werken op verschillende locaties
○

Boterdiep

○

Hengeveld

○

○

Hyacinthstraat
•
0 tot 6 jaar
•
6 tot 18 jaar
Jong volwassenen
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Organogram: RVE - Bijzondere Tandheelkunde

Radboud
UMC

Frion

Tandartsen
in de regio

SBBT

Kinderen
Angst
Gerodontologie

Rosengaerde

Lab
Gehandicapten

Secretariaat

Ortho

ACTA
CSA

RVEmanagement

Coloriet

MFP/OP

GRZinstellingen

Isala
NVGPT

(IJsselheem,
Zonnehuis,
Het Zand)
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De organogram toont het netwerk en organisatie van de RVE Bijzondere Tandheelkunde. De afdeling
bestaat uit 7 verschillende IDT’s. Die worden ondersteunt door 3 onderdelen. Daarnaast heeft
Bijzondere Tandheelkunde een bijzonder breed netwerk.
Bijzondere Tandheelkunde bestaat uit 7 IDT’s
○

Kinderen

○

Angst

○

Gerodontologie

○

Gehandicapten

○

Ortho

○

CSA

○

MFP/OP

De IDT’s worden ondersteunt door 3 onderelen
○

Lab

○

Secretariaat

○

RVE-management

Bijzondere tandheelkunde heeft een breed netwerk
○

Frion

○

Tandartsen in de regio

○

ACTA

○

Isala

○

Radboud UMC

○

SBBT

○

Rosengaerde

○

Coloriet

○

GRZ-instellingen (IJsselheem,
Zonnehuis, Het Zand)

○

NVGPT
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Organogram: RVE - Gezonde Leefstijl

Planning &
secretariaat

Research

IBO

RVEmanagement
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De organogram toont het netwerk en organisatie van de RVE Gezonde Leefstijl. De afdeling bestaat
uit één IDT. Die wordt ondersteund door 3 onderdelen. De IDT is IBO (Interne Begeleiding Obesitas).
Die wordt ondersteund door planning & secretariaat, research en RVE-management. Op dit moment
heeft Gezonde Leefstijl nog geen vaste partners in haar netwerk.
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Bijlage 3
Hoofdlijnen jaarrekening 2021

Balans

Tabel: Activa

ultimo 2021

ultimo 2020

Vaste activa

€ 13.988.161

€ 14.349.248

Vlottende activa

€ 16.099.999

€ 14.729.991

Totaal activa

€ 30.088.160

€ 29.079.238

Tabel: Passiva

ultimo 2021

ultimo 2020

Eigen vermogen

€ 18.900.194

€ 17.512.919

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€ 4.158.247

€ 4.438.057

Kortlopende schulden

€ 6.532.219

€ 6.716.363

Totaal passiva

€ 30.088.160

€ 29.079.238

497.500

411.900
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Resultatenrekening

Tabel: Opbrengsten

2021

2020

Opbrengsten revalidatie

€ 24.401.991

€ 23.059.946

Opbrengsten bijzondere
tandheelkunde

€ 4.768.641

€ 4.595.715

Overige opbrengsten

€ 2.247.313

€ 2.604.315

Totaal opbrengsten

€ 31.417.945

€ 30.259.976

2021

2020

Personeelskosten

€ 23.630.021

€ 22.707.354

Afschrijvingen

€ 1.904.518

€ 1.822.800

Financiële baten en lasten

€

€

Overige bedrijfskosten

€ 4.376.926

€ 4.145.358

Totaal kosten

€ 30.030.670

€ 28.782.802

Tabel: Resultaat

2021

2020

€ 1.387.275

€ 1.477.174

Tabel: Kosten

Resultaat

119.205

107.291
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