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1 Voorwoord van het bestuur 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Terugblikkend kan 
gesteld worden dat 2017 echt een overgangsjaar was, een jaar waarin we de balans 
opgemaakt hebben en nieuwe keuzes gemaakt hebben voor de toekomst. Met als hoogtepunt 
het definitieve besluit om de Stichting Gezondheidscentrum Corlaer en Stichting OranjeVeste 
te fuseren en per 1 januari 2018 verder te gaan als Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.  
 
Bij een nieuwe organisatie hoort ook een nieuw beleidsplan. Samen met de zorgverleners van 
ons samenwerkingsverband hebben we het beleidsplan 2018 – 2020 opgesteld als vervolg op 
het oude beleidsplan wat ten einde liep. Het nieuwe beleidsplan voorziet in een aanscherping 
en verdere focus van onze activiteiten met de nadruk op resultaat. We gaan uit van passende 
zorg voor iedere inwoner van Nijkerk, vormgegeven door de drie pijlers persoonsgericht, 
proactief/preventief en integraal. De inwoners van Nijkerk ontvangen daarbij een 
samenhangend en persoonsgericht aanbod van zorg door een goede en efficiënte 
multidisciplinaire samenwerking tussen de zorgverleners.  
 

 
 
Het ten uitvoer brengen van ons beleid en bijbehorende zorgplannen vereist een stevig 
fundament van organisatie & cultuur, bekostiging en ICT. In 2017 hebben we daar verdere 
stappen in gezet. Ook hebben we afscheid genomen van eerder gemaakte keuzes, zoals het 
PGD-platform van Patient1 wat in onvoldoende mate bijdroeg aan de doelstellingen die wij 
ons gesteld hebben. In 2017 zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en is na een gedegen 
selectietraject gekozen voor VitalHealth.  
 
Het value-based-healthcare-contract rondom COPD is geëvalueerd met Zilveren Kruis. 2017 
was het laatste jaar van het driejarig contract en de behaalde resultaten en evaluatie waren 
aanleiding voor beide partijen om het contract te verlengen en de mogelijkheid te creëren om 
deze ook op te schalen richting andere chronische aandoeningen. M.a.w. de stichting 
Gezondheidscentra Nijkerk zet ook in de toekomst vol in op de triple-aim-doelstellingen en 
gaat hier op een innovatieve wijze resultaatafspraken aan met de preferente zorgverzekeraar.  
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Het jaar 2018 wordt een belangrijk en tevens spannend jaar voor de stichting. Het landelijk 
O&I-beleid en het inkoopbeleid O&I van Zilveren Kruis, wat concreet neerkomt op het 
formeren van grote regio’s, heeft grote consequenties voor ons samenwerkingsverband. 
Medio 2018 zal duidelijk worden wat dit voor de stichting betekent en welke consequenties 
hieraan verbonden zijn. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat we ons uniek regionaal 
samenwerkingsverband in stand kunnen houden, waarbij we onze lokale en regionale 
identiteit en focus weten te behouden.  
 
Tot slot; zoals gemeld zijn de stichtingen Gezondheidscentrum Corlaer en Oranjeveste per 1 
januari 2018 gefuseerd tot de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk en de stichtingen houden 
per die datum op te bestaan. Onderhavig jaarverslag is dan ook in feite het jaarverslag van 
beide stichtingen. 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Namens Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 
 
 
 
Sam Siemssen       
Bestuurder-directeur      
 
Willy Oldenburger 
directeur zorg 
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2 Over Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 
De Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een zorggroep en GEZ tegelijkertijd en zij 
exploiteert het gezondheidscentrum Corlaer op de Henri Nouwenstraat en het 
gezondheidscentrum De Nije Veste op de Oranjelaan. Zij vormt een krachtig multidisciplinair 
samenwerkingsverband, waar meer dan 200 zorgverleners in Nijkerk bij aangesloten zijn. Bij 
beide stichtingen zijn zelfstandige praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, 
een apotheek en een veelheid aan andere eerstelijns disciplines aangesloten. De inwoners 
van Nijkerk ontvangen een samenhangend en persoonsgericht aanbod van zorg door een 
goede en efficiënte multidisciplinaire samenwerking tussen de zorgverleners in de centra en 
vanuit een aantal satellietpraktijken. 

2.1 Missie en visie 
De missie van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is:  
Als multidisciplinair samenwerkingsverband zijn wij de faciliterende schil om de inwoner en 
zorgverlener heen. Hiermee geven wij richting aan ziekte en zorg, gezondheid en welbevinden 
in een veranderende wereld. 
 
Dit doen we door als multidisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband nauw samen te 
werken met de andere partners in het zorgveld en het sociale domein. Wij leveren goede zorg 
van hoge kwaliteit bij ziekte aan de inwoners van Nijkerk en werken actief mee aan het 
vergroten van het welbevinden. De mens staat centraal waarbij de regie zoveel mogelijk bij 
de patiënt ligt. We focussen daarbij niet alleen op ziekte en zorg maar ook op gezondheid en 
gedrag. We geloven in de mogelijkheden en kracht van het individu en in zijn/haar vermogen 
om zich aan te passen.  
 
Onze visie is:   
Ieder individu heeft recht op de voor hem/haar passende zorg waarbij de eigen kracht, eigen 
verantwoordelijkheid en eigen regie zoveel als nodig is gestimuleerd en ondersteund worden. 
 
Passende zorg is zorg die allereerst aangepast is aan de behoeften en mogelijkheden van de 
patiënt en die nodig is volgens de medische standaarden. We geven invulling aan onze visie 
vanuit de volgende drie pijlers: 
 

• Persoonsgerichte zorg: dat wil zeggen zorg die allereerst aangepast is aan de 
behoeften en mogelijkheden van de patiënt en die nodig is volgens de medische 
standaarden. De mens staat centraal met eigen regie en verantwoordelijkheid en 
ervaringsdeskundigheid. Samen met de zorgverlener in de rol van co-expert en coach 
wordt de behandeling en vervolgstappen bepaald (op basis van shared decision 
making). Ieder mens is uniek en dient ook als individu behandeld te worden. We gaan 
uit van wat de patiënt nog kan en wil, gaan samen op zoek naar en sluiten aan bij zijn 
of haar motivatie en behoefte. 

• Preventieve en proactieve zorg: we richten ons op de verschuiving van ziekte en zorg 
naar gezondheid en gedrag met nadruk op preventie, waarbij wij de verbindende factor 
en schakel zijn. We spelen tevens in op populatiegerichte zorg. Daarbij kijken we op 
populatieniveau in Nijkerk hoe het met de gezondheid gesteld is en richten we ons 
proactief op hoog-risicogroepen. Samen met de patiënt en op basis van shared 
decision making wordt gekeken welke preventieve maatwerk en interventies mogelijk 
en nodig zijn.  
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• Integraal, verankerd in de gemeenschap en in samenhang: we zetten in op substitutie 
en transmurale samenwerking. “Wat in de eerste lijn kan dichtbij en wat in de tweede 
lijn moet verder weg.” Het voorkomen van onnodige (en vaak ook dure) 2de-lijns 
behandelingen, terwijl het ook prima in de 1ste lijn kan. Zinnige en zuinige zorg, dat 
wil zeggen zorg op de juiste plek, betaalbaar en geen onnodige zorg. Goede 
samenwerking met wijkverpleging, gebiedsteam en het sociale domein om te komen 
tot een wijkgerichte zorgaanbod en aanpak, dichtbij en toegankelijk. Samen met de 
gemeente en welzijnsorganisaties een wijkzorginfrastructuur inrichten en een integrale 
benadering met alle domeinen, omdat diverse factoren gezondheid bepalen en 
bevorderen (ook onderwijs en bedrijven/werkgevers).  

 

 

2.2 Bestuur en directie 
Er is gekozen is voor een eenvoudig besturingsmodel bestaande uit een Raad van Toezicht 
en bestuur/directie met daarnaast een zorgraad waarmee maximale betrokkenheid van de 
zorgverleners gegarandeerd wordt. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

• Arie Jongejan – voorzitter 
• Wim Eggenkamp – organisatie en ICT 
• Jos Kempers – financiën 
• Dieter van de Castel – juridisch 

 
Bestuur/directie wordt gevormd door: 

• Sam Siemssen – voorzitter en algemeen directeur 
• Willy Oldenburger – directeur Zorg 
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Binnen de stichting wordt organisatorisch een onderscheid gemaakt tussen facilitaire 
activiteiten en activiteiten voor de zorgontwikkeling (splitsing inhoud en organisatie). De 
huisartsenpraktijken uit Nijkerkerveen, Zwartebroek, Bij De Haven en Spoorstraat hebben zich 
als satellietpraktijken verbonden aan de Stichting en maken dus deel uit van de zorggroep. 

2.3 Zorgraad en werkgroepen 
In 2017 is vooruitlopend op de fusie een nieuwe zorgraad geformeerd met afgevaardigden 
van alle disciplines. De rol en verantwoordelijkheden van de zorgraad zijn in de statuten van 
de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk vastgelegd en tevens door middel van eigen 
reglementen. De zorgraad heeft de primaire taak tot behartiging van de belangen van de 
zorgverleners binnen de stichting. De zorgraad heeft een proactieve rol in de totstandkoming 
van beleid en strategie van de stichting, alsmede het initiëren van projecten, 
zorgvernieuwingsprogramma's en het stimuleren van de samenwerking binnen de 
gezondheidscentra. De zorgraad committeert zich aan de missie van de stichting. 
 
De zorgraad dient goedkeuring te verlenen aan de jaarplannen, jaarbegroting en 
beleidsplannen. Hiermee wordt een maximale betrokkenheid gegarandeerd. Ze wordt 
gevormd uit een afvaardiging van de verschillende disciplines onder de deelnemers. De 
huidige zorgraad bestaat uit zes leden en is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de 
volgende disciplines: huisartsen (2 leden), fysiotherapeuten (1 lid), apotheker (1 lid), 
psycholoog (1 lid) en overige disciplines zoals diëtisten en ergotherapeuten (1 lid). De 
zorgraad kwam in 2017 zeswekelijks bijeen samen met de directie. Wander Kars (huisarts) is 
voorzitter van de zorgraad. Het technisch voorzitterschap ligt bij de directeur zorg. 
 
De bedoeling van een werkgroep is het bevorderen van passende zorg rond een patiënten-
groep in samenwerking met elkaar en volgens ons visie/beleidsplan. Er zijn werkgroepen 
actief voor de patiëntengroepen chronische zorg, ouderen, ggz en jeugd alsmede kwaliteits-
bewaking. De werkgroep bestaat uit minimaal 1 vertegenwoordiger van alle deelnemende 
praktijken binnen de gezondheidscentra die zich met de patiëntengroep bezighouden. Als 
extra kunnen er vertegenwoordigers van niet-deelnemers aangesloten zijn, zoals mensen van 
Sigma, NSG, gebiedsteam, wijkverpleging. Werkgroepleden vertegenwoordigen hun directe 
collega’s: ieder heeft de verantwoordelijkheid om input te vragen van en zaken terug te 
koppelen naar collega’s (daarmee borgen we de verbinding met de werkvloer). Werkgroepen 
hebben vaste aandachtspunten die elk jaar terugkomen en zij kunnen projecten initiëren.  
 
Een werkgroep komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar om: 

o verbinding te zoeken onderling, elkaar te inspireren, informatie uit te wisselen 
o programma’s/projecten te bespreken die gewenst zijn of lopen  
o een thema te bespreken 

Elke werkgroep heeft een voorzitter en/of een stuurgroep die plannen en begroting bewaakt 
en vergaderingen voorbereidt.  
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2.4 Besturen Stichting Gezondheidscentrum Corlaer en 
Stichting Oranjeveste 

Vanwege de fusie is eind 2017 afscheid genomen van het bestuur van de Stichting 
Gezondheidscentrum Corlaer en van het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting 
Oranjeveste.  

 
Het bestuur van Stichting Gezondheidscentrum Corlaer bestond in 2017 uit: 

• Dieter van de Castel, voorzitter 
• Anke Barsema, secretaris 
• Jos Kempers, penningmeester 
• Erik-Jan Bos, algemeen bestuurslid 
• Eric Blom, algemeen bestuurslid 

 
Het bestuur van Stichting OranjeVeste bestond in 2017 uit: 

• Sam Siemssen, voorzitter 
• Jan van de Krift, secretaris 
• Peter van Harten, penningmeester 
• Willy Oldenburger, directeur zorg 
• Anne Marie Visser, algemeen bestuurslid 

 
Beide besturen hebben in 2017 acht keer regulier vergaderd. Vanuit beide stichtingen is een 
gezamenlijke directie in 2014 geformeerd en dit is ook in 2017 in stand gehouden. Beide 
besturen hebben de dagelijkse uitvoering gedelegeerd aan de directie. De directie werd in 
2017 gevormd door Sam Siemssen (algemeen directeur) en Willy Oldenburger (directeur 
zorg).   
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2.5 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg en maakt in haar toezicht 
houden gebruik van ontwikkelingen in de zorg en de omgeving. Bij het uitvoeren van haar 
toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de Raad van Toezicht het 
belang van de zorgverlener en patiënt en de continuïteit van de zorgverlening centraal.  
 
Reglement 
Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert 
het ‘Reglement Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Nijkerk’. De leden van de 
Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT2). 
De statuten en de reglementen van het Bestuur en de Raad van Toezicht bepalen de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht ook in relatie tot het 
Bestuur. De Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen 
de behandeling van de strategische koers, zelfevaluatie en evaluatie bestuur, het jaarverslag 
met de jaarrekening, strategische koers en jaarplannen/begroting. De leden van de Raad van 
Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht. 
 
Overleg 
De Raad van Toezicht van Stichting OranjeVeste kwam in 2017 drie keer met het bestuur 
bijeen, dit is exclusief de twee strategiebijeenkomsten samen met de zorgraad zorgverleners. 
Tijdens de evaluatie is een deel van de bijeenkomst zonder de aanwezigheid van de 
bestuurder vergaderd, waarna terugkoppeling heeft plaatsgevonden en de bijeenkomst 
gezamenlijk is voortgezet. In februari 2017 heeft het evaluatiegesprek plaatsgevonden. 
 
Gegevens leden, honorering en rooster van aftreden 
De Raad van Toezicht van de Stichting OranjeVeste bestond in 2017 uit: 

• Henk van der Steeg – voorzitter (tot mei 2017) 
• Arie Jongejan – voorzitter (vanaf mei 2017) 
• Wim Eggenkamp – financiën 

 
De zittingstermijn van Henk van der Steeg liep in mei 2017 ten einde en tijdens de vergadering 
van de Raad van Toezicht in mei werd afscheid van hem genomen en werd Arie Jongejan 
benoemd tot nieuwe voorzitter en werd, gelet op de fusie, besloten om de Raad van Toezicht 
niet uit te breiden. Vanaf mei bestond de Raad van Toezicht uit de heer Jongejan en de heer 
Eggenkamp. Beiden bleven aan als toezichthouder van Stichting OranjeVeste om de fusie in 
goede banen te leiden. 
 
De leden van de Raad van Toezicht hebben over het jaar 2017 een bezoldiging ontvangen 
ad. € 5.000,-- (exclusief BTW). De voorzitter heeft over het jaar 2017 een bezoldiging 
ontvangen ad. € 6.500,-- (exclusief BTW). De bezoldiging valt ruim binnen het maximum van 
de WNT2. 
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Ondertekening fusiedocumenten Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 

 
 
 
De Raad van Toezicht van de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk bestaat vanaf 1 januari 
2018 uit: 

• Arie Jongejan – voorzitter 
• Wim Eggenkamp – organisatie en ICT 
• Jos Kempers – financiën 
• Dieter van de Castel – juridisch 

 
 
Rooster van aftreden: 
 

naam aantreden aftreden Herkozen en 
aftredend per 

Arie Jongejan Q1 2018 niet bekend  
Jos Kempers Q1 2018 Q1 2019  
Dieter van de Castel Q1 2018 Q1 2020  
Wim Eggenkamp Q1 2018 niet bekend  
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2.6 HR en personeel 
De stichting had in 2017 gemiddeld 6 fte in dienst op basis van een volledig dienstverband. In 
totaal waren 9 mensen in dienst voor de receptie, voor projectleiding en de uitvoering 
zorgprogramma’s. Daarnaast is de algemeen directeur en de directeur zorg in dienst van de 
stichting. Gedurende 2017 is ook een secretarieel medewerker in dienst genomen voor 12 uur 
per week. Streven van de stichting blijft om zo min mogelijk mensen in vaste dienst te nemen 
en alleen met tijdelijk contracten te werken. De projectleiders worden in dienst genomen met 
een tijdelijk contract voor de projectduur. 
 
 
 
 

 

 
team Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 
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3 De gezondheidscentra 
De stichting exploiteert het gezondheidscentrum Corlaer aan de Henri Nouwenstraat en het 
gezondheidscentrum De Nije Veste aan de Oranjelaan. 
 
Het gezondheidscentrum Corlaer 
De stichting beheert en exploiteert het gezondheidscentrum Corlaer en huurt het pand aan de 
Henri Nouwenstraat sinds 2010 van de Woningstichting Nijkerk (WSN). Gezondheidscentrum 
Corlaer heeft in totaal 2400 m2 vloeroppervlakte. In 2017 zijn met WSN de onderhandelingen 
gestart over het openbreken en tussentijds verlengen van de huurovereenkomst waarbij 
tevens een compensatie geboden wordt voor gederfd huurgenot vanwege de geluidshinder 
door de vloer bij fysiotherapie. In 2018 worden deze gesprekken voortgezet en de verwachting 
is dat er medio 2018 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten wordt met een substantieel 
lager huurbedrag. In het centrum is geen leegstand, behalve dat de huurder Medipoint de huur 
per februari 2021 opgezegd heeft en inmiddels het pand heeft verlaten. 
 
In 2018 zal een verdere inventarisatie plaatsvinden onder de huidige huurders over de 
specifieke huurderswensen en -eisen. Meerdere praktijken hebben te kennen gegeven uit te 
willen breiden. Ook willen de huurders een beter gefaciliteerde gemeenschappelijke kantine 
en multifunctionele ruimte. Alle wensen en eisen zullen in een nieuw vlekkenplan vastgelegd 
worden en in 2018 zullen we een begin maken met het gedeeltelijk herinrichten van het 
centrum. Feit blijft wel dat het centrum vol zit en we niet aan alle wensen zullen kunnen 
voldoen. Het klimaatsysteem blijft een punt van aandacht. Afgelopen jaar is hier veel tijd en 
aandacht naar uitgegaan samen met WSN en installateur. Sindsdien zijn de klachten 
aanzienlijk afgenomen. Er was sprake van veel achterstallig onderhoud en uiteenlopende 
verwachtingen. In 2018 zullen we een begin maken met het grootonderhoud in combinatie 
met het opnieuw inrichten van het pand. 
 
Binnen het centrum is een polikliniek van het St Jansdal Ziekenhuis gevestigd, een vestiging 
van Icare Wijkverpleging en een vestiging van het Gebiedsteam van de Gemeente. In de 
polikliniek van het St Jansdal worden o.a. diagnostische faciliteiten geboden zoals longfunctie 
en echoscopie. Daarnaast houden elf medisch specialismen poliklinisch onderzoek. Het 
Eerstelijns Diagnostisch Centrum Saltro is eveneens in het pand gevestigd en levert 
fundusonderzoek en bloedafname. 
 

 
Gezondheidscentrum Corlaer 
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Het gezondheidscentrum De Nije Veste 
De Stichting beheert en exploiteert het multidisciplinaire gezondheidscentrum De Nije Veste 
aan de Oranjelaan. De Nije Veste heeft in totaal 3.200 m2 vloeroppervlakte, dat is inclusief de 
locatie Bij de Veste aan de overkant. De Nije Veste heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld 
tot een multifunctioneel gezondheidscentrum dat voldoet aan de eisen van deze tijd.  
 
Binnen het centrum is naast diverse eerstelijns praktijken ook een polikliniek van het Meander 
Medisch Centrum gevestigd, alsmede een vestiging van Icare Wijkverpleging. In de polikliniek 
van het Meander worden o.a. diagnostische faciliteiten geboden zoals bloedafnames, röntgen 
en echoscopie. Daarnaast houden elf medisch specialismen poliklinisch onderzoek. Het 
centrum is volledig verhuurd en er kan niet aan de uitbreidingswensen voldaan worden van 
de bestaande huurders.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezondheidscentrum De Nije Veste 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Bij de Veste 
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4 Facilitair en administratie 
 
Facilitaire diensten 
De receptie van het gezondheidscentrum Corlaer wordt samen met het St Jansdal ingevuld 
en gedeeld, waarbij de stichting de medewerkers van het St Jansdal gedeeltelijk inhuurt. De 
bezoekers van het centrum voelen zich gezien en worden warm ontvangen. Daarnaast is een 
beheerder in dienst van de stichting. De beheerder is verantwoordelijk voor alle operationele 
zaken met betrekking tot het pand en stuurt alle facilitaire externe partijen aan. 
 

 
Medewerkers receptie GC-Corlaer 

 
De receptie van het gezondheidscentrum De Nije Veste wordt met een aantal enthousiaste 
medewerkers van de stichting ingevuld. Zij ontvangen de gasten van het centrum op een 
bijzonder gastvrije en vriendelijke wijze waarmee het centrum zich echt onderscheidt. 
Daarnaast is een beheerder in dienst van de stichting. De beheerder is verantwoordelijk voor 
alle operationele zaken met betrekking tot het pand en stuurt alle facilitaire externe partijen 
aan.  

 
Medewerkers receptie gezondheidscentrum De Nije Veste 
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Administratieve diensten  
De administratie wordt verzorgd door de administratieve medewerker. Deze wordt aan-
gestuurd door de directeur. Op dit moment is de administratie goed en professioneel ingericht 
en ingeregeld.  Accountantskantoor Schuiteman en Meerwijk Allister groep hebben in 2017 
ondersteuning geboden bij de opstelling van de jaarrekeningen en controles. 
 
Telefonie en ICT 
Begin 2017 zijn wij een overeenkomst met LanTel aangegaan voor de telefonie. Helaas heeft 
het bedrijf het overeengekomen serviceniveau niet waar kunnen maken. Het afgelopen jaar 
zijn een veelheid van calamiteiten en storingen geweest, waardoor de gezondheidscentra niet 
of slecht bereikbaar waren. Met LanTel worden op dit moment gesprekken gevoerd om tot 
een oplossing van de problemen te komen. Mocht het serviceniveau in 2018 nog steeds 
ondermaats zijn dan zullen we overstappen op een andere provider. 
 
Digitale ondersteuning en informatievoorziening aan de patiënt blijft een prioriteit. In 2017 
hebben we besloten om afscheid te nemen van Pazio als leverancier en de digitale diensten 
zoals e-consult, agenderingsfunctie en herhaalrecepten en hebben we de overstap gemaakt 
naar Pharmeon voor deze diensten. Ook kunnen we met Pharmeon een huisartsen-app 
lanceren met deze diensten.  
 
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een nieuw webbureau en -provider en overgestapt 
naar het bureau eHealth88 als full-servicebureau. De huidige leverancier voldeed niet aan 
onze eisen qua professionaliteit en kennis. Ons hele IT-landschap is onder de loep gehouden 
en opgeschoond. We hebben afscheid genomen van de leveranciers die niet pasten binnen 
onze architectuur en zienswijze op professionele ondersteuning en kennisniveau.  
 
AVG en databeveiliging 
De stichting ziet zich geplaatst voor de uitdaging om de informatievoorziening zo in te richten 
dat deze voldoet aan de eisen die de wet aan privacybescherming stelt. Hierbij wordt zowel 
gedacht aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als aan de nieuwe 
Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) die de Wbp op 25 mei 2018 
vervangt. Daarnaast streeft GC-Nijkerk ernaar te voldoen aan de NEN7510, norm voor 
informatiebeveiliging in de zorg. 
 
In 2017 hebben we eerste stappen gezet om te voldoen aan de AVG. Zo werd een globale 
AVG-scan uitgevoerd waaruit diverse actiepunten volgden, zoals het opstellen van een 
register van verwerkingen, verwerkersovereenkomsten, een privacyreglement e.d. Ook werd 
geconstateerd dat de organisatie nog niet voldoet aan de eisen van de NEN 7510. In 2018 
zullen de benodigde acties opgepakt worden zodat we voldoen aan de AVG en de NEN7510. 
Dit onderwerp blijft in 2018 onverwijld hoog op de agenda en zal met de hoogste urgentie 
behandeld worden.  
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5 Cijfers 2017 

5.1 Financieel 
Binnen de stichting wordt organisatorisch een onderscheid gemaakt tussen facilitaire 
activiteiten (gebouw) en activiteiten voor de zorgontwikkeling. De kosten huisvesting (huur en 
servicekosten) worden volledig opgebracht door de huurders van het centrum waarmee een 
strikte scheiding is met de ontvangen zorggelden. De huisvesting wordt kostenneutraal 
geëxploreerd.   
 
De zorggelden (ketengelden en GEZ-bijdrage) zijn besteed aan zorg en zorgprogramma’s, 
innovatie en overhead (personeel, ICT, communicatie en administratie). Het jaar 2017 is 
afgesloten met een positief resultaat waarbij we binnen de begroting zijn gebleven. De 
stichting heeft haar vermogenspositie verder zien groeien en heeft een uitstekende 
liquiditeitspositie. Besloten is om in 2018 een gedeelte van de vrije reserves aan te wenden 
voor zorgvernieuwing en -verbetering en een versnelling aan te brengen bij een aantal 
zorgprojecten. Ook worden de bestemmingsreserves voor NijkerkFit! alsook kwetsbare 
ouderen volledig aangewend in 2018. De onderhoudsvoorziening is verder gegroeid en in 
2017 is een begin gemaakt met het groot onderhoud in gezondheidscentrum De Nije Veste 
conform de verloopstaat bouwfonds. In 2018 zal groot onderhoud plaatsvinden in gezond-
heidscentrum Corlaer. 
 
Voor de ketenzorg en GEZ-instellingen geldt de sociaal-culturele vrijstelling omzetbelasting 
(btw) voor coördinerende werkzaamheden (overhead binnen ketenzorg) en de GEZ-module, 
die per 1 januari 2016 is ingegaan. Deze vrijstelling is echter niet met terugwerkende kracht. 
Derhalve is er een nabetaling van btw aan de orde over de ontvangen tarieven van 2013 t/m 
van 2015. De naheffing is inmiddels ontvangen en zal in 2018 betaald moeten worden. De 
zorgverzekeraars hebben zich bereid verklaard om de naheffing inclusief boete en rente 
volledig te vergoeden.  
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5.2 Patiënten 
Bij de stichting stonden gedurende 2017 gemiddeld 33.500 patiënten ingeschreven met de 
volgende onderverdeling en kenmerken: 
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6 Communicatie en publicaties 
 
Gedurende 2017 is Nijkerk meerdere malen in de pers verschenen. Ook zijn verschillende 
partijen bij ons op werkbezoek geweest om ervaring en kennis uit te wisselen. Goed om te 
zien dat Nijkerk nationaal en internationaal op de kaart staat en ook benoemd wordt als 
voorloper. We hebben veel aandacht besteed aan interne activiteiten en communicatie met 
als doel om het beleid goed in te bedden en de onderlinge samenwerking en verbinding te 
versterken. Onderstaand wordt een opsomming gegeven van de verschillende activiteiten, 
uitingen en persberichten. 
 
Persberichten 
November 2017 Bijeenkomst Zet een Stap (Nijkerk Nieuws) 
December 2017 Fusie Gezondheidscentra Nijkerk (Nijkerk Nieuws) 
 
Delegaties 
10 maart 2017 workshop voor Zorgverzekeraars Nederland 
18 augustus delegatie Japan 
25 september 2017 delegatie Japan 
Diverse presentaties over Longzorg Nijkerk o.a. op symposium PeriScaldes Zeeland 
 
 

 
Japanse delegatie bezoekt Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 | P a g i n a  
 

Jaarverslag 2017 Gezondheidscentra Nijkerk  
 

Activiteiten 
9 maart en 23 mei 2017 heidagen 
19 mei en 9 november 2017 personeelsborrels team GC-Nijkerk 
1 juli 2017 drakenbootrace met team GC-Nijkerk 
8 september 2017 jaarlijkse BBQ met beide centra 
15 december 2017 kerstmarkt GC-Nijkerk bij de Postkamer 
 
Nieuwsflits 
Receptie GC-Corlaer verzorgde in maart, juni, september en december 2017 de nieuwsflits, 
een nieuwsbrief voor en door alle medewerkers en zorgverleners van beide gezondheids-
centra. Hierin worden nieuwe medewerkers voorgesteld, staat een bijdrage van de directie 
m.b.t. de ontwikkelingen en plannen voor GC-Nijkerk en wordt lief en leed gedeeld. 
 
Communicatie 
Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en de website van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 
is operationeel gegaan. 
 
 
 

 
Nieuwe website Stichting Gezondheidscentra Nijkerk 
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7 Samenwerkingspartners 
Door zowel gezondheidscentrum Corlaer als gezondheidscentrum De Nije Veste is actief de 
samenwerking gezocht met meerdere partijen binnen en buiten de gemeente Nijkerk. Alleen 
door samen te werken kunnen we de zorg in Nijkerk verbeteren en toegankelijk houden. 
Samenwerkingspartners zijn gezocht op alle terreinen van gezondheid en zorg waarmee we 
invulling konden geven aan onze doelen. We hebben samenwerkingspartners op 
kennisgebied, op zorginhoud en binnen het sociale domein. Concreet kunnen we de volgende 
samenwerkingsverbanden en partijen noemen: 
 

Ø Gemeente Nijkerk: binnen de gemeente Nijkerk hebben we actief de samenwerking 
opgezocht met het sociale domein. Dit heeft met name geleid tot een betere 
samenwerking met de gebiedsteams, Sigma en de Bibliotheek. Daarnaast waren we 
actief betrokken in projecten zoals het Dialoog (samen aan zet), Positief Nijkerk en de 
digitale verwijskaart. We hebben goede relaties met de wethouders opgebouwd en 
voeren gesprekken over mede ontwikkelen Gezondheidsnota Nijkerk. 

Ø Digitale sociale kaart: meegewerkt met de ontwikkeling van de digitale sociale kaart 
Nijkerk www.wegwijzernijkerk.nl. Met gemeente en Sigma, bibliotheek en jeugd en 
jongerenwerk vormen we de redactieraad. 

Ø Wijkverpleging en verzorging: binnen de regio is de samenwerking opgezocht met 
Beweging 3.0, Icare en Amaris. Goede samenwerking met de thuiszorg is essentieel 
voor zinnige en zuinige zorg waarbij mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Ø Optimedis: met het bedrijf Optimedis wordt nauw samengewerkt in het 
longzorgproject en op het gebied van populatiemanagement. Optimedis vervult de rol 
van integrator in het triple-aim-verhaal. 

Ø Overige spelers en kennispartners: zoals Raedelijn, JVEI, Zorgbelang Gelderland, 
GMNL, GezondNL en IPH. Met deze partijen werken we nauw samen in projecten, 
pilots en door kennisuitwisseling. Met de gezondheidscentra Midden Nederland wordt 
periodiek overlegd, informatie en kennis uitgewisseld en daar waar zinvol gezamenlijk 
projecten opgepakt. 
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8 Ontwikkelingen in de zorg 
 
We zijn in 2017 aan het einde van de periode van het beleidsplan 2014-2017 aangekomen. 
Er zijn grote stappen gemaakt in de doelstellingen die we met elkaar gesteld hebben in 2014 
en we kunnen hier met voldoening op terugkijken: 
 
Gezondheidscentra ontwikkelen zich samen met andere partijen tot een Nijkerks 
samenwerkingsverband waarbinnen geïntegreerde zorg aan de inwoners van de 
gemeente Nijkerk wordt geleverd. 

• Sinds 2014 is er een enorme ontwikkeling geweest in de samenwerking tussen de 
beide gezondheidscentra en ook in de samenwerking tussen de verschillende 
disciplines. De onderlinge gesprekken hebben inmiddels een andere dynamiek. Waar 
eerder het verdedigen van eigen belangen en toko merkbaar was, is er inmiddels een 
gesprek vanuit vertrouwen en het gezamenlijk optrekken ten behoeve van de 
gezondheid van de inwoners van Nijkerk. 

• De samenwerking met externe partijen in de gemeente Nijkerk (m.n. gemeente en 0e 
lijn) heeft ook ontwikkelingen doorgemaakt. Met name op strategisch niveau zijn er 
veel verbindingen gelegd en worden zaken gezamenlijk opgepakt. Voor goede 
samenwerking in de toekomst is investering nodig m.n. op zorgverlenersniveau om 
elkaar te leren kennen en vertrouwen en goed met elkaar te kunnen communiceren. 
 

In ons samenwerkingsverband staat de cliënt centraal met de mogelijkheid om zelf 
regie te voeren over gezondheid en ziekte.  

• Bij dit punt hebben we met elkaar een ontwikkeling doorgemaakt naar breed draagvlak 
en naar concrete uitwerking van onze visie. Het is goed mogelijk nu een doorstart te 
maken en dit punt in de komende jaren integraal in te bedden in onze zorgprocessen, 
met alles wat daarbij nodig is (competenties, ICT-ondersteuning, verandering van 
werkprocessen). 
 

We bieden de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment. 
• Afgelopen jaren zijn we op diverse terreinen bezig geweest om substitutie vorm te 

geven van zowel 2e naar 1e lijn als van 1e naar 0e lijn. Deels wordt met veel 
enthousiasme hieraan gewerkt, deels is het moeizaam, m.n. vanwege ervaren 
werkdruk van onze zorgverleners en onbekendheid/onvoldoende vertrouwen in 0e lijn. 
We zijn hier met elkaar wel wijzer in geworden en zien goede vervolgstappen voor de 
komende jaren. Ondersteuning vanuit de stichting is daarbij van belang. 
 

Het samenwerkingsverband werkt met een kwaliteitsbeleidsplan volgens de richtlijnen 
van InEen. 

• We hebben onze kwaliteit in de afgelopen jaren getoetst aan de richtlijnen van InEen 
en verbeteringen aangebracht, met name op het gebied van patiëntenparticipatie en 
de wijzigingen rond de nieuwe wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. 
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We zijn op zorggebied in 2017 met een aantal concrete zaken bezig geweest. 

8.1 Project Longzorg Nijkerk 
Het 3-jarige integrale value-based-shared-savingscontract voor longzorg met Zilveren Kruis 
liep van 2015 tot en met 2017. Dit laatste jaar was een jaar van verdere implementatie en van 
evaluatie. Dit heeft ons inzicht gegeven in wat dit ons in alle opzichten heeft opgeleverd in en 
wat we van dit project hebben geleerd. Zowel intern als met de zorgverzekeraar hebben we 
de mogelijkheden tot het verlengen en verbreden van het longzorgcontract verkend en onze 
visie op zorg besproken, met als positieve uitkomst dat ons contract niet stopt in 2018 maar 
vervolgd en verbreed kan worden. 
 
De evaluatie van de 4 assen van de quadruple aim: 

1. Verbetering van de gezondheid van de patiënt 
2. Verbetering van de door de patiënt ervaren kwaliteit 
3. Verbetering werkplezier zorgverleners 
4. Verbetering betaalbaarheid 

 
De leerpunten zijn kort samengevat in een infographic. Voor het uitgebreide evaluatierapport 
en de infographic zie www.gc-nijkerk.nl/over-gc-nijkerk/projecten/project-longzorg-nijkerk/ 
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8.2 Project Samen Gezond! 
Het thema zelfmanagement en zelfregie heeft de afgelopen jaren op diverse manieren onze 
aandacht gehad.  Naar aanleiding van de Plan en Scan in 2016 van Zelfzorg Ondersteund 
zijn we in 2017 gestart met programma Samen Gezond! We willen onze zorgverlening aan 
laten sluiten bij de vraag en behoefte van de patiënt. Met het project Samen Gezond! beogen 
we samenwerking tussen een goed geïnformeerde en actief betrokken patiënt en een 
proactief coachende zorgverlener. Het project is gestart in januari 2017 en loopt tot oktober 
2018. Voor de financiering van het project Samen Gezond! is deels financiering aangevraagd 
via de ‘Kom verder aanvraag’ bij Zelfzorg Ondersteund en daarvoor is goedkeuring verkregen.  
Het project Samen Gezond! is begonnen met twee startbijeenkomsten met een groot deel van 
de zorgverleners van de verschillende praktijken. 
 
 

 
 
 

Diverse onderdelen van het project gingen van start: 
• Een leertraject voor zorgverleners onder begeleiding van Vilans (video feedback, 

training met acteur, intervisie). Dit leertraject heeft wat opstartproblemen gekend.  
• De NCSI-methode die door de POH voor longzorg wordt ingezet wordt nu ook ingezet 

bij patiënten met diabetes en cardiale problemen. Deze methode helpt om de integrale 
gezondheidstoestand in kaart te brengen en met de patiënt samen te kijken welke 
stappen hij wil maken.  

• Ontwikkeling van ‘Gezondheidspunten’ voor patiënten om in een groep onder 
begeleiding met het ‘Zet een stap spel’ te werken aan eigen doel en actieplan: in 2017 
zijn 4 bijeenkomsten zijn geweest en die zijn zeer positief ervaren. Hiervoor wordt 
samengewerkt met bibliotheek en welzijn.  

• Inzet van KIS/PGO zowel online als op papieren om als team van zorgverleners en 
patiënt geïnformeerd te zijn en proactief te kunnen werken. Patiëntenparticipatie wordt 
vorm gegeven samen met Zorgbelang Gelderland, patiënten worden expliciet 
betrokken bij het project. 
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8.3 PGD project 
Het PDG-project met de SAG-aanvraag is afgerond. Er is een evaluatie geschreven. Het 
traject wordt door alle partijen als een zinvol leerproces ervaren. Voor onszelf zien we nog 
steeds en steeds meer de behoefte om een Persoonlijk Gezondheidsdossier in te zetten in 
onze samenwerking met de patiënt, alsook om de behoefte aan een ICT-systeem dat de 
onderlinge samenwerking faciliteert. We hebben geconcludeerd dat het PGD van Patiënt1 
onvoldoende past bij onze wensen en eisen. Wij hebben daarom in 2017 nogmaals een 
inventarisatie gedaan naar de behoefte en criteria vanuit zorgverleners en patiënten en zijn 
op zoek gegaan naar mogelijke partijen die ons een goed werkend platform met een 
combinatie van PGD en KIS kunnen leveren, voldoend aan onze criteria.  
 
 

 
 
 

8.4 Oncologie 
Gezien de verwachte toename in het aantal patiënten met kanker (vanwege de toegenomen 
vijfjaarsoverleving), de hogere zorgvraag van patiënten met kanker door onder andere 
vergrijzing en de verschuiving van de oncologische zorg van de tweede naar de eerste lijn 
zullen deze patiënten een steeds belangrijker aandeel van de totale huisartsenzorg verlangen. 
Via de regiotafel is er financiering voor een oncologieproject bij de huisartsen, waarbij de 
stichting het contract beheert. Het gaat erom bij oncologiepatiënten, in samenwerking met een 
oncologieverpleegkundige, behoefte aan (psychosociale) zorg te inventariseren en vorm te 
geven. Het project is gestart in de huisartsenpraktijk in Nijkerkerveen en het wordt in 2017 
uitgerold bij andere huisartsen in Nijkerk. Los daarvan is buiten ons om het Regionaal 
Oncologie Netwerk Nijkerk (RONN) opgezet en hebben we de samenwerking daarmee 
opgezocht. 
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8.5 Huisarts 2.0 
De huisartsen denken, onder leiding van een projectgroep in samenwerking met de directie, 
na over de toenemende zorgvraag in de toekomst en welke stappen er genomen moeten 
worden om er voor te zorgen dat zij daar de ruimte voor ervaren. Dit is gedaan door middel 
van literatuuronderzoek, bijwonen van bijeenkomsten rond dit thema, brainstormsessies, 
onder andere onder leiding van het Jan van Es Instituut. Dit heeft geleid tot concrete 
aanbevelingen die in 2018 verder uitgewerkt en opgepakt zullen worden. 
 
 
 

 
Huisarts 2.0 

 
 
 
 

8.6 Ontwikkelingen in diverse werkgroepen 
Werkgroepen Diabetes en COPD en CVRM zijn samengevoegd tot werkgroep chronische 
zorg, omdat er veel generieke elementen zijn die voor al deze aandoeningen gelden en 
grotendeels dezelfde zorgverleners betrokken zijn. De werkgroepen chronische zorg en jeugd 
en ouderen zijn anders georganiseerd met de bedoeling meer verbinding te creëren tussen 
betrokken disciplines onderling. Bij de werkgroepen zitten naast eerstelijnszorgverleners ook 
mensen van de wijkverpleging, gebiedsteams, Nijkerk Sportief en Gezond en Sigma 
(welzijnsorganisatie). Onderwerpen die met name de aandacht hebben in de werkgroepen 
chronische zorg, ouderen, ggz, jeugd en kwaliteit, naast bovenstaande projecten, zijn: 
 

• Samenwerking rond kwetsbare ouderen met wijkverpleging, gebiedsteam en specialist 
ouderengeneeskunde (MDO’s). 

• Onderzoek naar het effect van de Nijkerk Challenge 2017 (i.s.m. UMC Utrecht Julius 
Centrum, C. de Wolf sr. is betrokken als co-auteur). Tevens onderzoek vanuit 
fysiotherapie GC-Nijkerk i.s.m. met Henk Bilo (internist) van de Isalaklinieken te 
Zwolle. Dit onderzoek betreft het effect van de diabetes challenge in de afgelopen 
jaren. Resultaten zijn beschikbaar in de loop van 2018. 

• Samenwerking rond jeugd ggz in tijd van transitie: met gemeente, gebiedsteams, 
scholen, huisartsen en basis- en specialistische ggz. 

• Rond kwaliteit: klachtenregeling volgens WKKGZ is ingeregeld en scholingsbeleid is 
opgesteld voor GC-Nijkerk. 
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Verder houden we ons als directie bezig met  
Ø gesprekken met onze samenwerkingspartners (zie hoofdstuk 7) 
Ø onze nieuwe websites evalueren en optimaliseren 
Ø gesprekken met beweging 3.0 en huisartsen over eerstelijnsverblijf 

 
8.7 Klanttevredenheidsonderzoek  
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk wil de inwoners van Nijkerk de best mogelijke zorg 
verlenen. In een tijd waarin de zorg op vele manieren onder druk staat, is het meer dan ooit 
van belang om toegevoegde waarde aan onze cliënten te leveren. Om te onderzoeken wat de 
ervaringen zijn van de bezoekers aan onze gezondheidscentra doen we klanttevreden-
heidsonderzoeken via Qualizorg. Dit om scherp te blijven op onze dienstverlening en deze 
waar nodig nog verder te kunnen verbeteren. 844 patiënten hebben de vragenlijst ingevuld 
(491 voor gezondheidscentrum De Nije Veste en 353 voor gezondheidscentrum Corlaer). We 
hebben vragen gesteld over de bereikbaarheid, contact en toegankelijkheid van de 
gezondheidscentra, de frequentie en het bezoek, de ervaring met de baliemedewerkers en de 
algemene indruk en beoordeling van beide centra. 
 
De telefonische bereikbaarheid en openingstijden zijn als goed ervaren (gem. 94% en 89%). 
De meeste contacten zijn met de huisartsenpraktijken en apotheek geweest. Men pakt daarbij 
eerder de telefoon dan dat men de website bezoekt (70% t.o. 28%). Op de website kon men 
goed de informatie vinden die men zocht (90%). De baliemedewerker is het eerste 
aanspreekpunt in het centrum en men werd over het algemeen binnen 5 minuten geholpen 
(91%) en de baliemedewerker besteedde voldoende tijd en aandacht aan de bezoeker (90%). 
Rapportcijfers voor de centra liepen uiteen van 7 tot 10.  
 
“Het is erg toegankelijk. Ik kom uit een dorp en daar ben ik gewend dat men heel betrokken 
is. En dat vind ik hier ook terug. Dat ervaar ik als zeer aangenaam en prettig.” 
 
 
Bij de open vragen gaf men aan dat beide centra er goed verzorgd uitzagen. De sfeer is prettig, 
de mensen vriendelijk en de zorgverleners werden als vakkundig ervaren. Ook gaf men 
meerdere keren aan de vele disciplines onder één dak als zeer prettig te ervaren. 
Verbeterpunten zijn er evenwel ook; parkeren bij beide centra werd op drukke tijden als 
problematisch en soms zelfs gevaarlijk (De Nije Veste) beschreven. Ook opvallend vaak 
werden de lange wachttijden bij de apotheek genoemd en was men soms niet geheel tevreden 
over de service en advisering medicatie.  
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9 Tot slot: 2018 en verder 
 
In 2018 zetten we verdere stappen in de verwezenlijking van onze visie en plannen zodat 
iedere inwoner van Nijkerk verzekerd is van kwalitatief hoogwaardige en samenhangende en 
persoonsgerichte zorg. We gaan niet drastisch een andere koers varen, wel zullen we 
accentverschuivingen aanbrengen en nog meer inzetten op zelfredzaamheid van de patiënt 
waarbij tegelijkertijd de zorgverleners ontlast worden. 
 
Het jaar 2018 wordt een belangrijk en tevens spannend jaar voor de stichting. Het landelijk 
O&I-beleid en het inkoopbeleid O&I van Zilveren Kruis, wat concreet neerkomt op het 
formeren van grote regio’s, heeft grote consequenties voor ons samenwerkingsverband. 
Medio 2018 zal duidelijk worden wat dit voor de stichting betekent en welke consequenties 
hieraan verbonden zijn. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat we onze uniek regionaal 
samenwerkingsverband in stand kunnen houden, waarbij we onze lokale en regionale 
identiteit en focus weten te behouden.  
 
Vol vertrouwen gaan we de toekomst in! 
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