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Voorwoord
In het jaar dat inmiddels al weer enige tijd achter ons ligt,
is er binnen onze vereniging weer hard gewerkt en zijn er
goede resultaten bereikt. In deze jaarimpressie blikken
het bestuur, de voorzitters van de kerngroepen, commissies en de afdeling Jeugd nog even met u terug op onze
inspanningen en de resultaten daarvan.Graag kijk ik ook
kort met u vooruit naar onze uitdagingen voor 2020
en de jaren daarna.

commissies hebben gezamenlijk onderwerpen opgepakt, zoals het

Uit de kerngroepen en commissies

De toekomst van de zorg voor ouderen

U ziet in de jaarimpressie per kerngroep en commissie de onder-

De groeiende kloof tussen de behoefte aan en de beschikbaarheid

de korte als de langere termijn, op belangrijke vraagstukken als het

werpen die de meeste aandacht kregen. Ik noem er een paar. In de

van zorg voor ouderen zal de komende jaren onze permanente

arbeidsmarkttekort, de verdere ontwikkeling en implementatie van

kerngroep Wonen & Zorg ging het in de eerste plaats om de perma-

aandacht vragen en krijgen. Dit grote maatschappelijke vraagstuk

technologie en digitalisering en passende woonvormen.

nente lobby met betrekking tot de integrale bekostiging en de

vraagt om breed gedragen oplossingen. Meervoud, want één oplos-

Met onze proactieve lobby richting VWS en politieke partijen

verantwoording van de kwaliteitsgelden.

sing is er niet. We hebben in 2019 in dit verband twee onderzoeken

leveren we ook belangrijke input voor de opstelling en behandeling

De toekomst van de wijkverpleging was het speerpunt voor de

laten uitvoeren: een economisch- en een publieksonderzoek.

van de Contourennota, waarmee minister Hugo de Jonge voor de

kerngroep Zorg Thuis en blijft dat ook in 2020. Het betreft dan

Vanuit deze onderzoeken hebben we inzicht gekregen in de impact

zomer gaat komen.

vooral de discussie over en verkenning van een herkenbaar en

van de belangrijkste uitdagingen en trends voor de komende jaren

aanspreekbaar team in de wijk.

en hoe publieksgroepen denken over de toekomst van de zorg voor

Samen met u blijven we ons ook in 2020 weer inzetten voor de

Om de coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf gefinancierd te krijgen,

ouderen. Met een reeks van gesprekken en diverse mediaoptredens

belangen van onze sector. Voor de betrokkenheid en steun die

was een stevige lobby nodig van de kerngroep Revalidatie & Herstel.

over de impact van de groeiende zorgkloof is de bewustwording

wij iedere dag weer ervaren dank ik u hartelijk!

ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland hebben een strategische

en gedachtewisseling in de samenleving op gang gekomen,

koers ontwikkeld en werken samen aan vier pijlers: impactvolle

hetgeen we in 2020 verder willen stimuleren.

initiatief tot het verbinden van de Kwaliteitskaders Wijkverpleging

Onze prioriteit ligt vanaf februari 2020 bij de gevolgen van

en Verpleeghuiszorg, het anders organiseren van werk, de proble-

het covid-19 virus. Samen met onze leden en hun medewerkers

matiek rondom passende woonvormen en het duurzaamheids-

zetten wij alles op alles om goede en veilige zorg voor de

vraagstuk. Dat vertaalden we ook in nieuwe communicatiemiddelen,

meest kwetsbaren te kunnen blijven bieden.

een frisse huisstijl en een proactieve PR-/PA-aanpak. Uit de dit jaar
opnieuw gehouden ledenmeting kwam naar voren dat onze leden
dit hebben gemerkt en gewaardeerd.

Lobby inzet
Als branchevereniging richten we onze dagelijkse lobby, voor zowel

preventie, slim samenwerken, I-JGZ en lerend vermogen.

Henk Kamp

De commissie Informatisering heeft haar visie op digitaal denken

Als vereniging hebben we in november 2019 besloten om

en doen gepresenteerd en vastgesteld.

twee -elkaar versterkende- lijnen te volgen:

Gezamenlijk is een actieve en stevige lobby gevoerd in het kader

1.	Het faciliteren en stimuleren van het gesprek in de samenleving

Voorzitter ActiZ

van de Wet zorg en dwang en met betrekking tot de Wet BIG. En last

over de toekomst van de zorg voor ouderen onder de PR-aanpak

but not least: het lukte om met alle vakbonden een goede CAO VVT

‘Over morgen’.

af te sluiten.

Actualiteit

2.	Het komen tot nieuwe, andere perspectieven voor de toekomst
van de zorg voor ouderen. Hiervoor worden in 2020 samen met

Vereniging in ontwikkeling

externe partijen zogeheten ‘denkkamers’ ingericht.

In 2019 hebben we veel energie gestoken in het verbeteren van
de samenhang en afstemming van beleid. De kerngroepen en
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Highlights Vereniging 2019

1-meting ledentevredenheid
Met de ledenenquête in november 2019, hebben
we getoetst of onze inzet op de aandachtspunten
uit de ledenpeiling van 2018, zoals het versterken van
onze reputatie en lobby, resultaat hebben gehad en
waarop verbetering gewenst is. De hoge NPS-score
van +43 is een van de resultaten.

Samenhang vereniging
Ontwikkeling ActiZ-app
voor bestuurders

In twee strategische werkconferenties met bestuur,
kerngroepen en commissies was samenhang van
beleid binnen de vereniging een belangrijk onder
werp van gesprek. De kerngroepen en commissies
hebben ook gezamenlijk meer onderwerpen opge
pakt, zoals het initiatief tot het verbinden van de
kwaliteitskaders wijkverpleging en verpleeghuiszorg,
het anders organiseren van werk, de problematiek
rondom passende woonvormen en duurzaamheid.

Lancering Newsroom
Vanaf 18 november 2019 staat de
ActiZ Newsroom live (nieuws.actiz.
nl). Dit nieuwe online platform is
erop opgericht om belangrijke lobby
boodschappen te zenden naar stake
holders zoals politiek, pers en publiek.



INHOUD

VOORWOORD

Enquête leden met een
omzet < 50 miljoen
'We willen nog meer betrokken zijn.'

Aspirant-lidmaatschap

Refresh huisstijl

ActiZ heeft in 2019 het aspirantlidmaatschap ingevoerd, dat geldt
voor nieuwe zorgorganisaties voor
de duur van maximaal twee jaar.

De belangenbehartiging voor goede zorg voor
ouderen en chronisch zieken is met het oog op de
vergrijzing en het oplopend personeelstekort belang
rijker dan ooit. Dat vraagt om een stevige en herken
bare zichtbaarheid. De visuele identiteit van ActiZ
paste onvoldoende bij het vernieuwde ActiZ. Daarom
is de huisstijl van ActiZ opgefrist, onder andere door
een stevig beeldmerk en hernieuwde website.
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‘We willen stappen zetten
op herkenbaarheid,
samenhang
en vindbaarheid’

Gelukkig is er steeds meer behoefte aan samenwerking en is er
steeds minder sprake van systeemdenken. Concurrentie als paradigma bestaat niet meer. We zijn op elkaar aangewezen. En we
komen ook tot concrete acties. Meer actieve sturing door zorgverzekeraars en duidelijke onderlinge afspraken van de betrokken
partijen, moeten bijvoorbeeld gaan zorgen dat de aanspreekbaarheid van de wijkverpleging wordt vergroot. Zoals nu al steeds meer
het geval is in de nachtzorg.
Onze inzet met betrekking tot de indicatoren voor het kwaliteitskader is dat we het kader vooral zien als middel en niet als doel.
Daarom kijken we eerst aan de voorkant met betrokken beroepsgroepen wat nodig is en wat werkt. Nu is de aanbevelingsvraag
bijvoorbeeld een belangrijke indicator bij de inkoop terwijl andere

JELLE DE VISSER, VOORZITTER KERNGROEP ZORG THUIS

indicatoren vooralsnog dienen om als team of organisatie zelf te
leren. Een wijkverpleegkundig team heeft voor het kwaliteitskader
een bepaald niveau nodig. Een combinatie van generalistische en

‘De kern van ons werk speelt zich af binnen het interessante en

Iedereen beseft ook dat het anders moet. Het gaat om ingrijpende

specialistische kennis. Naast de basiszorg komt daar bijvoorbeeld

complexe samenspel van ontwikkelingen rond hoofdlijnakkoorden,

ontwikkelingen in de samenleving én in de systemische

nu ook palliatieve zorg en dementiezorg bij. Wij moeten zorgen dat

zorg op de juiste plek en kwaliteitskaders. Demografische ontwik-

kant van de gezondheidszorg. De belangen zijn groot want onze

zo’n team dit ook kan leveren. Daarom kijken we hoe we voldoende

kelingen en de situatie op de arbeidsmarkt maken dat we grote

keuzes zijn van invloed op 60.000 betrokken en deskundige

expertise kunnen realiseren binnen organisaties, samenwerkings-

stappen moeten zetten om te zorgen dat mensen thuis goed worden

mensen in het veld.

verbanden en de regio. En hoe we de administratieve lasten
minimaal houden.’

ondersteund en verzorgd. Wij willen vooral dat wijkverpleging langs

‘Er is steeds meer
behoefte aan samenwerking
en steeds minder sprake
van systeemdenken’

het kwaliteitskader samenhangender en op een hoger niveau
beschikbaar komt.
Veel van ons werk vindt plaats achter de schermen. De leden van
ActiZ merken daar niet altijd direct iets van. Maar het heeft wel
effect, al zijn het vaak kleine stapjes. Ook in 2019 praatten we als
groep veel met landelijke partijen als zorgaanbieders, zorgverzeke-

Samen op weg naar toekomstbestendige
wijkverpleging
Samen op weg naar toekomstbestendige wijkverpleging

raars, patiëntenfederaties en diverse beroepsverenigingen. Hoe



is een gezamenlijk kader van ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl en ZN,

regelen we de zorg thuis zo optimaal mogelijk voor de cliënt én de

Voor Zorg Thuis hebben we het afgelopen jaar vooral stappen

met als doel: toewerken naar meer samenhang en samen-

zorgverlener en wat is ieders rol daarin? Dat bleek soms een taai

gezet op het gebied van herkenbaarheid, samenhang en vindbaar-

werking in de wijkverpleging. De eerste stap, onplanbare

en langdurige proces. Niet uit onwil maar omdat we samen zoeken

heid. Hoe kunnen ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleegkun-

nachtzorg en ELV coördinatie, is vastgesteld in de zomer van

naar een nieuwe rolverdeling.

digen zich bijvoorbeeld het beste tot elkaar verhouden? En hoe

2019. HLA Wijkverpleging-partijen zijn vervolgens aan de slag

regel je dat financieel en zorg je ook voor voldoende speelruimte

gegaan met het formuleren van de leidraad wijkverpleging

We willen met elkaar randvoorwaarden waarbij alle partijen zich zo

voor regionale verschillen? Je kunt werkwijzen en onderlinge

om vorm te geven aan het herkenbare en aanspreekbare

goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De gesprekken daarover zijn

verhoudingen namelijk niet allemaal 1 op 1 kopiëren van de ene

team in de wijk (vaststelling in 2020).

soms pittig maar de wil om er samen uit te komen is er wel.

regio naar de andere.
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Highlights Zorg Thuis 2019
Ledenbijeenkomsten
Diverse ledenbijeenkomsten rondom
toekomstperspectief wijkverpleging
vonden plaats.

Juiste zorg op de juiste plek
Herkenbare en
aanspreekbare teams

Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen
en overheidsinstanties is cruciaal om de juiste zorg
op de juiste plek (JZOJP) in de praktijk te realiseren.
In november 2019 stuurde ActiZ een position paper
over JZOJP.



Leidraad wijkverpleging in het kader
van ‘het herkenbare en aanspreek
bare team in de wijk’ opgesteld.

PREM

Bekostiging

In 2019 vond de eerste landelijke PREM-meting
plaats; de resultaten worden niet gebruikt bij de
inkoop. Een PREM (Patient Reported Experience
Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving
van cliënten met zorg meet. Er is inmiddels ook
een handboek beschikbaar.

ActiZ is in 2019 nauw betrokken
geweest bij de inrichting van de
nieuwe bekostiging wijkverpleging.

INHOUD

VOORWOORD

HIGHLIGHTS
VERENIGING

(Ont)regel de zorg
Nagenoeg alle schrappunten uit
Ontregel de Zorg zijn in 2019 mede
door ActiZ van landelijke afspraken
voorzien, waardoor er nu alle ruimte
is hier lokaal invulling aan te geven.

5 minuten-registratie
Meerdere ledenbijeenkomsten over de afschaffing
van de verplichte 5-minutenregistratie hebben
plaatsgevonden. Diverse ondersteunende producten
zijn beschikbaar, zoals whitepaper Coziek en hand
leiding zorgverzekeraars.
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‘Bewijzen dat
GRZ en Herstel
complementair is aan
de gezondheidszorg
en wijkverpleging’

wordt een meerjarenplan. Dat is niet erg want de belangrijke eerste
stap is gezet. De concretisering volgt snel en is daarmee een mooie
belofte voor de toekomst.

‘De eerstelijns verblijfbedden zijn
een prachtige aanvulling’
In lijn met het werk voor de kwaliteitsagenda hebben we gewerkt
aan het beter profileren en verduidelijken van GRZ en Herstel. Het
is voor veel mensen zoals politici, beleidsmakers, journalisten maar
ook collega’s binnen de zorg, nog steeds een onduidelijk en grijs
gebied. Wij maken duidelijk waar we voor staan en gaan. Van alle
miljarden in de zorg gaat slechts een fractie naar GRZ en Herstel
in de eerstelijn. En dat terwijl dit type zorg belangrijker wordt.
Steeds meer mensen zullen langer thuis blijven wonen. Wij moeten
bewijzen dat GRZ en Herstel in de eerstelijn complementair is aan

JOLANDA BUWALDA, VOORZITTER KERNGROEP REVALIDATIE & HERSTEL

de gezondheidszorg en wijkverpleging en zorgt voor meer kwaliteit
en kostenbesparing. Ook dat is opgepakt. Onder meer in de vorm
van een druk bezochte marktdag in juni met heel veel praktijkvoor-

‘Een belangrijke ambitie voor onze kerngroep in 2019 was de juiste

In 2019 werkten we als kerngroep ook aan het stimuleren van ambu-

zorg op de juiste plek realiseren. We willen dat een cliënt snel zijn

lante revalidatietrajecten. Als eerste stap hebben we de belang-

of haar weg vindt en daarmee de juiste behandeling krijgt. Zo houden

rijkste knelpunten in beeld gebracht. Bijvoorbeeld dat zo’n traject

De kerngroepen die ActiZ heeft opgericht, zijn een goede werk-

we de zorg ook toegankelijk voor iedereen.

i.t.t. reguliere GRZ, niet in een DBC zit. De bekostiging ontbreekt

vorm. Zowel door de diversiteit, alle belanghebbenden zijn vertegen

dus en daar wilden we iets aan gaan doen. Want ook ambulante

woordigd, als de aanpak. Vanuit het perspectief van de cliënt kijken

trajecten zijn een mooi voorbeeld van zorg op de juiste plek.

we altijd naar de rol van professionals, onderzoek, contracteer-

Binnen Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en Herstel zijn de

beelden en workshops.

baarheid, bestuur en verantwoording. Daarmee zijn we in staat

eerstelijns verblijfbedden een prachtige aanvulling op het aanbod

'De kwaliteitsagenda geeft
de legitimatie en herkenbaarheid
van deze zorg een enorme boost'

van de gezondheidszorg en de wijkverpleging. Naast ziekenhuizen
kunnen ook huisartsen en verpleegkundigen patiënten/cliënten
hiernaar doorverwijzen. En deze drie partijen werken hierbij intensief samen. Wij zorgden als kerngroep voor nieuwe regionale
coördinatiefuncties.

om onze ambities zowel grondig als realistisch aan te pakken.’

Betaaltitel coördinatiefunctie
In 2019 is er een aparte betaaltitel voor de coördinatiefunctie



De coördinatiepunten moeten gaan zorgen voor een snelle en

In de zorg heb je duidelijke kwaliteitskaders nodig. Ook voor GRZ

eerstelijnsverblijf gerealiseerd. Per 2020 is het mogelijk de

soepele toeleiding van patiënten naar herstelbedden. Belangrijke

en Herstel. Wij zijn ontzettend blij dat we met Verenso, de vereniging

financiering voor coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf via een

spelers als VWS, de NZA en het Zorginstituut erkennen de urgentie,

van specialisten ouderengeneeskunde en een consortium van vier

aparte prestatie met de zorgverzekeraar af te spreken. ActiZ

de meerwaarde én de noodzakelijke bekostiging van deze punten

universiteiten, hebben besloten om samen een kwaliteitsagenda te

heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor gedegen financie

en activiteiten. Geweldig om te zien dat wat ooit begon als try out

maken. Dat zal de legitimatie en herkenbaarheid van dit type zorg

ring van deze belangrijke coördinatiefuncties, mede in het

nu een vaste plek binnen de reguliere zorg krijgt.

een enorme boost geven. De concrete uitwerking van de agenda

kader van het werken aan de juiste zorg op de juiste plek.
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Highlights Revalidatie & Herstel 2019
Marktdag

Kwaliteitsagenda GRZ
Het consortium GRZ (Verenso, 4
universiteiten en ActiZ) dienden een
gezamenlijke aanvraag in bij ZonMw
over kwaliteitstandaarden als onder
deel van de kwaliteitsagenda GRZ.

Infographics zorgsoorten

In juni 2019 vond de geslaagde
marktdag GRZ ELV GZSP Regionale
Coördinatie plaats. De ruim 170 bezoekers konden diverse lezingen bijwonen en deelnemen aan 7 interac
tieve workshops. Onder de bezoekers
waren ook vertegenwoordigers van
VWS, NZa en de zorgverzekeraars.

Voor verkoop en doorontwikkeling van GRZ,
eerstelijnsverblijf en de 'geneeskundige zorg
voor specifieke patiëntgroepen' maakten we
drie infographics.

Geneeskundige zorg voor
specifieke patiëntgroepen
Per 2020 kan de zorg van de specialist ouderen
geneeskunde worden geleverd vanuit de Zorg
verzekeringswet. Een belangrijke stap om kwetsbare
ouderen zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig
thuis te kunnen laten wonen.

Kostprijsonderzoek
GRZ gestart

Medisch generalistische zorg
Intentioneel is overeenstemming bereikt met de
huisartsenvereniging over de randvoorwaarden
waaronder huisartsen medisch generalistische zorg
kunnen blijven bieden in kleinschalige woonvormen.

ActiZ begeleidt haar (geselec
teerde) leden bij het doen van
het door de NZa geïnitieerde
kostprijsonderzoek GRZ.

Handen ineen voor méér
specialisten ouderengeneeskunde
ActiZ, SBOH, SOON en Verenso realiseerden
een gezamenlijk actieplan om méér specialisten
ouderengeneeskunde aan te trekken. De kerngroep
Revalidatie & Herstel werkt hierin nauw samen
met de commissie Arbeid.
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‘Kwaliteit verbetert, maar de
toegankelijkheid staat onder druk’

Onderzoek ANBO & ActiZ
In 2019 liet ActiZ samen met de ANBO onderzoek doen naar de
impact van de vergrijzing voor het woningbeleid van
gemeenten. Steeds meer ouderen komen in de problemen
omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de groeiende
groep senioren. ANBO en ActiZ pleiten daarom voor haast bij
het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor
ouderen.

MIREILLE DE WEE, VOORZITTER KERNGROEP WONEN EN ZORG
met de minister en de NZa pleiten wij voor een stabiele en eenvoudige bekostiging met uniforme tarieven. Die randvoorwaarden zijn
‘Verpleeghuizen werkten hard

ervan gaat niet snel genoeg. Het is tijd dat gemeenten, woningcor-

nodig zodat zorgorganisaties durven te investeren in medewerkers,

aan het implementeren van het

poraties, zorgorganisaties en zorgkantoren samen kijken naar wat

innovatie en vastgoed om goede zorg te organiseren.

Kwaliteitskader Verpleeghuis-

er nodig is om huisvesting en zorg voor ouderen te organiseren.
2,1 miljard is een hoop geld en er zijn veel potjes die om rekenschap

zorg. De extra kwaliteitsmid‘De rust bewaren, de sector uit de wind houden en de beeldvor-

vragen. Tegelijkertijd wordt gevraagd om minder bureaucratie en

Veel organisaties slaagden erin extra personeel aan te nemen. Er is

ming over de sector verbeteren, dat was onze opgave. Een van onze

administratie. Daarom keken we met onze stakeholders naar de kwa

echter ook een forse toename van de zorgvraag door kwetsbare

grootste uitdagingen was de opgelegde 85-15 procent norm over de

liteitsindicatoren, want we proberen de kwantitatieve verantwoor-

ouderen. En dat schuurt; met de beschikbare middelen en de krapte

2,1 miljard euro voor de kwaliteitsverbetering in de verpleeghuizen.

ding te beperken. Welke zijn echt relevant en welke kunnen weg?

op de arbeidsmarkt kunnen we niet beide wedstrijden (kwaliteits-

Die verdeling wringt, onder andere door de krapte op de arbeids-

We wilden vooral af van de grote en complexe verantwoording.

verbetering en capaciteitsuitbreiding) winnen. We hebben er bij de

markt, en komt de kwaliteit niet altijd ten goede. De uitdagingen in

En we wilden duidelijkheid. Hoe kunnen we voldoen aan het kwali-

minister op aangedrongen om een heldere en duidelijke koers voor

de verpleeghuiszorg zijn te groot om alleen met extra personeel op

teitskader én de groei in de langdurige zorg opvangen?

de verpleeghuiszorg vast te stellen en hiervoor ook veel aandacht

te lossen. Daarom hebben we ook veel aandacht besteed aan zaken

gevraagd in de Tweede Kamer. Onze boodschap? De druk op de

als positieve gezondheidszorg, nieuwe en arbeidsbesparende tech-

Je kunt kwaliteit niet alleen vatten in cijfers en data. Daarom kozen

verpleeghuissector wordt te groot. We moeten samen de dialoog

nologie en nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis.

wij ervoor om te tellen en ook te vértellen. We hebben ervaringsver-

voeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden om de zorg

We zijn heel blij dat we voor elkaar hebben gekregen dat de 85-15

halen gedeeld over de dagelijkse praktijk én de mogelijkheden in de

voor ouderen ook in de toekomst invulling te geven.

procent norm in 2020 flexibeler wordt. Met een goede onderbou-

langdurige zorg. Deze zijn goed en breed opgepakt. Ze waren ook

wing mag het geld ook anders verdeeld worden.’

hard nodig. Bij veel partijen is nog onvoldoende kennis over de

delen werden goed benut.

urgentie van de problemen en de noodzaak om het fundamenteel

We hebben ons in 2019 hard gemaakt om een meer passend aanbod



van woonvormen voor ouderen te realiseren. Dat zullen we blijven

We hebben in 2019 ook veel gesproken over de integrale vergelij-

anders aan te gaan pakken. Dat blijft een grote uitdaging. Niet alles

doen. De inrichting van de Taskforce Wonen en Zorg is een eerste

king, waarbij de meest doelmatige organisaties de norm worden.

lukt maar we zetten stappen vooruit en weten ook regelmatig erger

stap. Op korte termijn moet er veel meer ruimte komen om passende

ActiZ vindt dat een verkeerde stap. We hebben de minister erop

te voorkomen. Dat maken we niet altijd bekend maar het is wel

woonruimte te ontwikkelen voor ouderen met een (verwachte)

gewezen dat de beoogde integrale vergelijking zal leiden tot veel

degelijk belangrijk. Met bevlogen mensen en uitstekende onder-

zorgvraag. Vormen van wonen, zorg en welzijn die een natuurlijke

onzekerheid en ongewenste financiële prikkels, die nadelig zullen

steuning door de medewerkers van het bureau is werken in deze

aanvulling zijn tussen zorg thuis en intensieve verpleeghuiszorg.

uitpakken voor bewoners, medewerkers en verpleeghuisorganisa-

kerngroep een voorrecht. Onze uitdaging is om in gesprek te blijven

Daarbij is diversiteit, gericht op verschillende doelgroepen en

ties. Het is niet mogelijk om met een rekenmodel te bepalen welk

met iedereen die er toe doet en vooral om vol te blijven houden.

woonwensen, gewenst. We zien al tal van mooie voorbeelden, van

verpleeghuis het meest doelmatig is. Daarvoor is de vraag van wat

In het belang van alle cliënten en medewerkers.’

moderne hofjes tot woon-zorgcomplexen, maar de ontwikkeling

goede verpleeghuiszorg is te complex. In het bestuurlijk overleg
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Highlights Wonen & Zorg 2019

Duurzaamheid
ActiZ ondertekende mede de Green
Deal voor de zorg en ontwikkelde een
handreiking en routekaart tool voor
de verduurzaming van zorgvastgoed.

Macrokader Wlz
Position paper houdbaarheid
verpleeghuiszorg
ActiZ heeft de problematiek rondom passende
woonvormen verder op de agenda gezet, onder
andere middels een position paper over de
houdbaarheid van verpleeghuiszorg in het licht
van toenemende vergrijzing en de beperkte
capaciteit en de krappe arbeidsmarkt.

Het macrokader Wlz werd opnieuw opgehoogd
(met 660 miljoen) voor de toegenomen vraag
naar verpleeghuiszorg. De kerngroep stelde
dat een fundamentele discussie over de
toekomst van zorg noodzakelijk is.

Taskforce Wonen & Zorg



VOORWOORD

Besloten is dat de middelen Waardigheid en
Trots (W&T) voor zinvolle dagbesteding en
deskundigheidsbevordering vanaf 2020 struc
tureel toegevoegd worden aan het herijkte
maximumtarief.

Kwaliteit

De Taskforce Wonen & Zorg is gestart om de
urgentie onder gemeenten te vergroten om
snel te starten met de bouw van voldoende
passende woonruimte voor ouderen. Doel is
om lokale partners te stimuleren en te onder
steunen bij het overbruggen van het gat tussen
zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

INHOUD

Vergoeding middelen

Verder gewerkt aan de vermindering van het aantal
verplichte kwaliteitsindicatoren en de doorontwik
keling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Initiatief genomen voor het traject om de Kwaliteits
kaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging beter
en sterker met elkaar te verbinden. We nemen deel
aan het traject KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit
Verpleeghuiszorg).

HIGHLIGHTS
VERENIGING

ZORG THUIS

REVALIDATIE
& HERSTEL

WONEN
& ZORG

ARBEID

INFORMATISERING

JEUGD

Kwaliteitsbudget
Bestuurlijk afspraken met ZN
gemaakt over het Kwaliteitsbud
get. Informatie en veelgestelde
vragen zijn beschikbaar gesteld
voor leden.

BLIK OP DE (NABIJE)
TOEKOMST
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‘Het is alle hens aan dek
om de juiste mensen te
vinden en te behouden’

Waar we veel vooruitgang hebben geboekt, is het ontwikkelen van
deelcertificaten in de opleidingen. Mensen die in de ouderenzorg
willen werken, kunnen een module volgen en zijn dan relatief snel
inzetbaar. Vooral voor zijinstromers is dat belangrijk. Maar anders
kijken naar opleiden, naar de betekenis van bekwaam en bevoegd
zijn, is ook voor het behoud van medewerkers zeer relevant. Dat
zal de komende tijd onze aandacht blijven vragen.
Een belangrijk dossier in 2019, maar ook voor de komende tijd, is de
positie van de zzp-ers. We kunnen niet meer helemaal zonder, maar
we moeten wel blijven streven naar een gezonde verhouding tussen
vast en flexibel. Vooral cliënten in de langdurige zorg zijn gebaat bij

MARTIN VAN DE RUIT, VOORZITTER COMMISSIE ARBEID

een hoge binding en een vast gezicht. We zijn daarnaast ook bezig
met de toekomst van arbeid. Die krijgt een andere rol, mede door
het gebrek aan ‘handjes’. We moeten ook veel meer digitaal gaan

‘Ongeveer 80 procent van de exploitatie in de zorg bestaat uit arbeid.

De arbeidsmarkt blijft voor de VVT-sector veruit de grootste uit

Wij stimuleren mensen om te kiezen voor de zorg en we maken ons

daging. Het is alle hens aan dek om de juiste mensen te vinden en

hard voor mensen die al in de zorg werken. Dat werk wordt fysiek

te behouden. Het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ is voor ons

en emotioneel zwaarder. Het is daarom belangrijk dat medewerkers

leidend, waarbij we inhoud geven aan de actielijnen meer werken,

vitaal en inzetbaar zijn én blijven. Dat kan alleen met goede arbeids-

beter opleiden en anders werken. Dat betekent veel praten en

voorwaarden en –omstandigheden.

lobbyen op landelijk niveau. We willen graag geld en middelen

werken. Een interessante uitdaging waar ik graag aan bijdraag.’

om nieuwe medewerkers echt binnen te kunnen halen, ook herinIn 2019 is er een nieuw pensioenakkoord vastgesteld en de

treders en zijinstromers. Samen met de belastingdienst en de

komende jaren wordt het vormgeven van een nieuwe pensioenre-

vakbonden ontwikkelen we arrangementen waarmee mensen

geling een belangrijk dossier. Daarnaast is in oktober 2019 overeen-

die werken in sectoren waar werkgelegenheid verdwijnt, zich

stemming bereikt over een nieuwe CAO VVT. In de nieuwe cao, met

kunnen oriënteren op een baan in de ouderenzorg.

CAO VVT

een looptijd van 1 juli 2019 tot 31 augustus 2021, zijn afspraken
gemaakt over een betere beloning, een goede werk-/privébalans en

In oktober 2019 is overeenstemming bereikt over een nieuwe

‘We moeten anders gaan kijken
naar arbeid en naar opleidingen’

meer vaste en grotere contracten. Een grote meerderheid van de
leden heeft met het bereikte akkoord ingestemd.

cao voor de VVT-sector met een looptijd tot 31 augustus 2020.
In de cao is een marktconforme loonontwikkeling afgesproken
die past binnen de beschikbare financiële ruimte van de OVA.

Met de vakbonden spraken we onder andere over de beperking van



‘Werkgevers en werknemers
beseffen dat we met elkaar voor
een grote uitdaging staan’

Verder werden enkele vernieuwende afspraken opgenomen

de negatieve consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die

Ondertussen zetten zorgorganisaties hun netwerken steeds

gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en

per 1 januari 2020 is ingegaan, het inzetbaar houden van medewer-

vaker succesvol in om nieuwe mensen te vinden. Dat is absoluut

vitaliteit: het BalansBudget en de LandingsBaan. In het ver-

kers, de verlaging van de werkdruk en de loonontwikkeling.

een compliment waard. Wij stimuleren dit soort ontwikkelingen

lengde van het pensioenakkoord werd bovendien afgesproken

Gelukkig zaten we, en zitten we nog steeds, in goede harmonie met

en hebben in 2019 onder meer verschillende themabijeenkomsten

om de mogelijkheid om na 45 jaar werken in de zorg met pen

elkaar aan tafel. Dat was ooit wel anders. We hebben veel geïnves-

voor alle HR- en opleidingsprofessionals georganiseerd. Het is

sioen te kunnen gaan verder uit te werken ter voorbereiding op

teerd in de relatie met de vakbonden en met effect. We beseffen

belangrijk dat we zoveel mogelijk kennis en ervaring met

de onderhandelingen in 2021. Ook baanbrekend is de afspraak

dat we met elkaar voor een grote uitdaging staan.

elkaar delen.

om te streven naar 90% vaste contracten in 2021.
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Highlights Arbeid 2019
Anders organiseren van werk

Meer instroom

In een strategische bijeenkomst is met een viertal
scenario’s gespeeld rondom het anders organiseren
van het werk. Gestart met vervolg om in 2020 vijf
living labs te organiseren om voldoende experimen
teerruimte te krijgen voor het vraagstuk: ‘Hoe krijgen
we het werk beter verricht?’

∙	Activiteiten voortgezet rondom meer instroom
met als resultaat: meer leerlingen voor oplei
dingen zorg & welzijn en een toename van het
aantal zijinstromers.
∙	Maar liefst 444 organisaties in de VVT-sector
deden een aanvraag in het kader van de vierde
tranche SectorplanPlus-gelden.
∙	Via de door ActiZ georganiseerde medewerkers
reizen kregen wij en relevante stakeholders meer
inzicht in de elementen die zorgen voor instroom
en behoud van zijinstromers.

Beter opleiden
∙	Een strategische opleidingsagenda is vastge
steld, waarbij het accent ligt op het ontwikkelen
van leereenheden in het kader van modulair
opleiden.
∙	Het congres ‘Anders Opleiden’, waarin leer
eenheden en ‘bekwaam = bevoegd’ belangrijke
ingrediënten waren, werd bezocht door
100 HR- en opleidingsfunctionarissen.

Toekomstbestendige
arbeidsmarkt
Middels een position paper concrete
aanbevelingen voor een toekomst
bestendige arbeidsmarkt in de zorg
voor ouderen gedaan ten behoeve
van het politieke debat.

∙	Project vernieuwing van de scholing en examinering van de herregistratie BIG is gestart.
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‘Digitalisering
moet de plek krijgen
die het verdient’

Ten aanzien van eigenaarschap en informatisering werken we
vanuit het landelijk informatieberaad aan het onderwerp cliënt
centraal. Daarvoor zijn er in drie regio’s proeven met de PGO
gestart, de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Daarbij wordt
zowel gekeken naar de cliënt (wat wil hij/zij), de professional (wat
wordt hun rol), als de techniek en financieringsstroom. Om instellingen hier goed op voor te bereiden, heeft ActiZ ondersteuning
aangeboden door 15 zogenaamde ‘versnellingskamers’ te organiseren. Een eigentijdse tweedaagse pressure cooker waarin organisaties, veelal met collega aanbieders, intensief werkten aan het
onderwerp cliënt in regie en digitalisering. Een heel goed instrument
en daarmee een aanrader voor zorgorganisaties die hier snel

MAARTEN VAN RIXTEL, VOORZITTER COMMISSIE INFORMATISERING

en serieus werk van willen maken.
Digitalisering wordt steeds belangrijker en dat vraagt om nieuwe

‘In 2019 legden we in de kern een fundament voor de digitalisering

Digitalisering zien wij als dé kans om het zorgproces zo in te richten

vaardigheden, ook van bestuurders Kennis van de materie stelt

van de hele sector voor de komende jaren. We hebben een visie

dat de cliënt meer eigen regie krijgt. In 2019 bespraken we onze

bestuurders in staat om digitalisering strategisch te benaderen

opgesteld, de basis gelegd voor dataverzameling en analyse en

visie uitgebreid intern en extern om meer inzicht te krijgen in hoe-

en de consequenties voor de eigen organisatie goed te doorzien.’

we werken hard aan meer regie voor de cliënt.

verre onze leden de visie delen en wat ze anders zien. Extern toetsten
we vooral of onze visie aantrekkelijk en realistisch is en daarmee

De hele maatschappij digitaliseert maar de zorg loopt achter.

ook kansrijk en haalbaar in de praktijk. Zo kwamen we tot een breed

We praten er veel over maar doen nog te weinig. Dat moet anders.

gedragen geheel.

Digitalisering moet de plek krijgen die het verdient. En dat is beste
een uitdaging in een vrij conservatieve sector. De ‘handen aan het

Op het gebied van dataverzameling en –analyse hebben we de stap

bed’ is niet het leidend principe, maar zorg van mens tot mens.

gezet van eenmalig en instrumenteel naar structureel en duurzaam.

Dat kan face to face zijn, maar ook digitaal.

We hebben nagedacht over een passende structuur en rechtsvorm.
Vanuit de wens om als ActiZ meer eigen regie te hebben op dataverzameling hebben we een eigen dataplatform ontwikkeld en zijn

‘Op het gebied
van dataverzameling en –analyse
zetten we de stap
naar structureel en duurzaam’



eigen medewerkers geworven en aangesteld. Tijdens de ALV van
november 2019 is het nieuwe platform “Kijk op Data” gelanceerd
met enkele nieuwe informatieproducten zoals “Kijk op Zorgregio’s”
en “Kijk op Arbeidsmarkt”. In de volgende fases gaan we de database verder inrichten en vullen, zaken juridisch regelen en de
competenties bepalen voor de mensen die er mee gaan werken.
Het doel van deze hele exercitie is dat elke zorgorganisatie straks

Digitaal denken en Doen

Terwijl zorgorganisaties investeren, hebben zorgverzekeraars daar

beschikt over eigen data en deze ook kan vergelijken met die van

De visie Digitaal denken en Doen is in 2019 door de ALV vast

rendement op, dat financieringsmodel moet ook anders. We gaan

collega’s. Voor de hele sector is het belangrijk dat we actuele en

gesteld en bestrijkt de komende drie jaar. De visie bevat een

op zoek naar de juiste incentives om voor iedere partij een win-win

complete data hebben. Daarmee kunnen we ons beleid goed

digitaliseringsagenda, zodat er concrete stappen in de praktijk

situatie te creëren.

onderbouwen en verduidelijken naar externe partijen.

gezet kunnen worden.
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Highlights Informatisering in 2019
InZicht
ECD
Marktscan ECD is een onderzoek en publicatie naar
de markt van de grootste ECD leveranciers in de care
in relatie tot de eisen van de toekomst, zoals digitale
gegevensuitwisseling.
Herontwerp ECD is een nieuw ontwerp voor het ECD,
op weg naar een modulair opgebouwd ECD dat de
zorgprofessional ondersteunt.

In 16 proeftuinen werd er gewerkt aan het digitaliseren van de
gegevensuitwisseling tussen professionals (eOverdracht voor
verpleegkundigen en verzorgenden), met de cliënt en/of diens
mantelzorger (PGO) en de elektronische overdracht van
medicatiegegevens. Verbetering van het medicatieproces
is vastgesteld en ingediend en is ook onderdeel van het
versnellingsprogramma InZicht.

ActiZ Quickscan
Zorgtechnologie
De Quickscan geeft zorgorganisaties
binnen 20 minuten een score op
9 succesfactoren en biedt
praktische tips.

Digitaal Denken en Doen

Versnellingskamers

De visie Visie Digitaal Denken en Doen
bevat een ontwikkelagenda met concrete
stappen.

In 15 tweedaagse workshops, de Versnellingskamers,
hebben een of meer zorgorganisaties met elkaar en
met partners uit hun netwerk stappen gezet om te
komen tot het elektronisch uitwisselen van gege
vens met hun cliënten en met elkaar. Dit leverde vele
actieplannen op.

ActiZ Kijk op Data
Lancering ledenplatform Kijk op Data
met nieuwe onderdelen: Kijk op
Arbeidsmarkt en Kijk op Zorgregio’s.
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‘Zorgen dat ook
de jongste generatie
krijgt
wat ze verdient’

Samenwerkingstraject
2019 was de start van een bestuurlijk samenwerkingstraject
tussen GGD GHOR Nederland en ActiZ in samenwerking met
NCJ. Met deze partijen is gewerkt aan het opstellen van een
strategische koers en ontwikkelagenda JGZ 2020-2022. Met
het organiseren van een 24-uurs sessie met alle organisaties
en stakeholders in de JGZ, bepaalden we de strategische
koers en bundelden we de krachten voor de JGZ.

Ik vind de preventieve kant van de jeugdgezondheidszorg erg mooi
en buitengewoon zinnig. Maar hij is niet altijd even sexy. Ook niet
qua beeldvorming. Neem preventieve maatregelen zodat bijvoorbeeld een jonge generatie rookvrij kan opgroeien versus curatieve

CHARLES LAUREY, VOORZITTER ACTIZ JEUGD

zorg voor ouderen. Dat laatste scoort beter in de samenleving.
Er is altijd sprake van een zeker spanningsveld tussen zorg/genezen
en preventie. Zeker in deze tijd waarin het aantal hulpbehoevende

‘Onze inspanningen zijn er steeds op gericht om de aandacht voor

opleidingseisen binnen de jeugdgezondheidszorg. Zo proberen we

ouderen sterk toeneemt. Daarnaast kun je het zorggeld maar één

de preventieve kant van de jeugdgezondheidszorg te waarborgen

op allerlei terreinen de kwaliteit verder te verbeteren. We praten

keer uitgeven en bij preventie is het vaak moeilijk de baten die zich

en te versterken. Wij willen dat jonge mensen zo goed en gezond

daarvoor intensief met veel verschillende partijen en professionals,

later aandienen toe te rekenen aan eerdere investeringen.

mogelijk kunnen opgroeien. Aanvankelijk richtten we ons vooral

met name op landelijk gebied. En misschien nog belangrijker is dat

op de groep van 0 tot 4 jaar maar inmiddels ook steeds meer op

we heel goed luisteren naar de ervaringen en wensen van de ouders

de hele groep van 0 tot 18 jaar. We willen organisaties zo goed

en verzorgers van onze jonge doelgroep. Hierdoor kunnen we zo

mogelijk faciliteren zodat ze de meest optimale zorg kunnen

goed mogelijk pleiten en lobbyen en zorgen dat er voldoende

leveren voor deze soms kwetsbare doelgroep. Dat is belangrijk.

aandacht, tijd en geld aan jongeren wordt besteed.

Zeker in deze tijd waar kinderen en jongeren te maken hebben

‘Investeren in preventieve
jeugdgezondheidszorg vraagt ook
om moed en vertrouwen’

met veel externe druk en prikkels en waar de financiële druk

We werken vooral aan de preventieve kant. Dat betekent onder

op de gezondheidzorg groot is.

meer dat we ons hard maken om potentiële risicogroepen zo snel

Investeren in preventieve jeugdgezondheidszorg vraagt dan ook

mogelijk in kaart te brengen. Dat maakt een tijdige beoordeling

om moed en vertrouwen. Van de politiek en van professionals.

mogelijk en dat vergroot weer de kans op succesvol beïnvloeden

En wij moeten vooral volhardend zijn en alert blijven. Zodat ook

of ingrijpen. Wat hierbij enorm helpt, is dat we met een diverse

de jongste generatie krijgt wat ze verdient. Daarvoor zullen we

groep van bestuurders, managers en zorgprofessionals zijn. Het is

onverminderd doorgaan met het inspelen op de snel veranderende

erg verfrissend om met elkaar niet alleen bezig te zijn met beleid

wereld en wensen van onze doelgroep. Onder meer op het gebied

maar ook met de dagelijkse praktijk. De rode draad daarbij is reali-

van de sociale media. Want we moeten verbonden zijn en blijven,

Als Jeugd kijken wij veel mee, zo ook het afgelopen jaar. Bijvoor-

teitszin. We creëren kansen en boeken resultaten maar beseffen

juist in deze tijd.’

beeld naar de kwaliteitseisen die worden gesteld aan consultatie-

ook dat je de wereld niet zo maar even verandert.

‘We moeten verbonden zijn en blijven,
juist in deze tijd’

bureaus. Wat moeten de medewerkers daar weten en kunnen?
Maar ook naar zaken als openingstijden en bereikbaarheid. We
hebben ook veel aandacht besteed aan de opleidingen en de
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Highlights Jeugd 2019
Weg met kinderarmoede
ActiZ Jeugd is één van de 100 partners van
de in 2019 opgerichte Alliantie Kinderarmoede.
Het doel van de Alliantie Kinderarmoede is dat
in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van
armoede en er geen nieuwe gezinnen in
armoede vervallen.

Health Deal I-JGZ
ActiZ Jeugd sloot op 24 april 2019 samen met
de overheid, kennisinstellingen, jeugdgezond
heidszorg, belangenorganisaties en bedrijfs
leven, de Health Deal I-JGZ; innovaties voor
een nog gezondere jeugd.

Digitale roadmap
gegevensuitwisseling
ActiZ Jeugd, het NCJ en GGD GHOR
Nederland hebben een pitch ‘Duizend
digitale dagen’ gehouden over de
elektronische gegevensuitwisseling
tussen geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg.

Meer aandacht voor Thuisbegeleiding
In mei 209 vond de landelijke netwerkbijeenkomst
Thuisbegeleiding plaats, waar ook het Handboek
voor Thuisbegeleiding werd gepresenteerd. En in
2019 is een projectleider aangesteld voor de verdere
positionering, profilering en professionalisering van
Thuisbegeleiding.
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Belang van vaccinaties
ActiZ Jeugd neemt deel aan de
Rijksvaccinatie Alliantie om het
belang van vaccinaties zichtbaar
te maken.
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Digitale innovatie
Tijdens het congres ‘Samen Toekomst maken’,
georganiseerd door de Associatie voor Jeugd
samen met haar partners (waaronder GGD
GHOR Nederland, NCJ en ActiZ Jeugd) kwamen
kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over
(digitale) innovatie in het jeugddomein bij
elkaar op één plek.

JEUGD

BLIK OP DE (NABIJE)
TOEKOMST
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Blik op de (nabije) toekomst

Publieksonderzoek
‘Hoe wil Nederland oud worden?’

Toekomst zorg voor ouderen
Economisch onderzoek
In het rapport ‘Scenario’s ouderenzorg in beeld,
sectorbeeld ouderenzorg naar 2030-2040’ is een
voorspelling gemaakt wat economische en maat
schappelijke ontwikkelingen voor effect hebben op
de toekomstige uitgaven in de VVT-sector. Hierbij is
niet alleen gekeken wat het effect is van algemene
trends, zoals demografische ontwikkelingen, maar
ook naar een viertal scenario’s, die ActiZ eerder in
2018 heeft laten ontwikkelen.

Start ontwikkeling Denkkamers
ActiZ zet in op twee lijnen: het faciliteren en
stimuleren van het gesprek in de samenleving over
de toekomst zorg voor ouderen en het komen tot
handelingsperspectieven voor de toekomst.
Hiervoor worden in 2020 met externe partijen
de zogeheten ‘denkkamers’ ingericht.

Lobby contourennota

Wet zorg en dwang

Van start met de lobby voor de input
voor de contourennota, het plan voor
de toekomst van de zorg dat het
ministerie van VWS voor de zomer
2020 gereed wil hebben.

Stevige lobby heeft geresulteerd in: een over
gangsjaar, waarin duidelijkheid wordt verschaft
over bekostiging, het vereenvoudigen van het
stappenplan en verminderen van de administratieve
lasten. Voor de uitvoering van het stappenplan
van de Wet Zorg en Dwang heeft ActiZ in 2019
een animatievideo laten ontwikkelen.

Start maatschappelijk debat



INHOUD

VOORWOORD

HIGHLIGHTS
VERENIGING

ZORG THUIS

REVALIDATIE
& HERSTEL

In de communicatiestrategie 2019-2020 is opge
nomen dat ActiZ de samenleving nadrukkelijker wilt
betrekken als nieuwe doelgroep, onder andere met
als doel het maatschappelijk debat te entameren
en faciliteren. Het publieksonderzoek is een manier
geweest om die nieuwe doelgroep beter te leren
kennen en op aan te kunnen sluiten. Uit het onderzoek
blijkt dat Nederlanders niet of nauwelijks met elkaar
praten over de zorg voor ouderen in de toekomst.

WONEN
& ZORG

ARBEID

INFORMATISERING

JEUGD

BLIK OP DE (NABIJE)
TOEKOMST
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