Jaarverslag Verloskundigen Plein
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

2013
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In opdracht van: het bestuur van het Verloskundigen Plein
Voorbereid door: Saskia Walgemoed, Directeur Verloskundigen Plein
Datum: woensdag 30 juli 2014

Missie en doelen
Het Verloskundigen Plein is een toonaangevend collectief van verloskundigen in en rondom Zwolle, verenigd in de
Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken ua. De leden werken samen met alle professionals in de geboortezorg voor een optimale zorgverlening aan de zwangere+. Daarbij staan de wensen - zoals keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit - van de cliënten centraal.
Het Verloskundigen Plein is officieel op 8 maart 2012 opgericht. Het tweede jaar (2013) stond in het
teken van de volgende doelen:

!

De samenwerking met de gynaecologen bevorderen
Doel 1: het realiseren van een VSV

gerealiseerd

Doel 2: het realiseren van de visie ‘Samen Zorgen Voor Morgen’

gerealiseerd

Doel 3: het realiseren van het geboortehuis

niet gerealiseerd (na een lang traject op basis
de randvoorwaarde van de 2e lijn: geen
verlies aan winstgevendheid)

De leden ondersteunen in de onderhandeling met zorgverzekeraars
Doel 4: het CVO ondersteunen

gerealiseerd (o.a. petitie)

Het Verloskundigen Plein profileren
Doel 5: het realiseren van ‘een gezicht, een stem’

continu proces

Doel 6: het realiseren van (free) publicity

continu proces

Doel 7: het up to date houden van on- en offline communicatiemiddelen

continu proces

Informatiestromen in goede banen leiden
Doel 7: het up to date houden van on- en offline communicatiemiddelen

continu proces

Doel 8: landelijke en regionale ontwikkelingen oppakken en volgen

gerealiseerd

Doel 9: het realiseren en verspreiden van beleid/plannen/activiteiten

continu proces

Structurele verbinding/samenwerking tussen leden bevorderen
Doel 5: het realiseren van ‘een gezicht, een stem’

continu proces

Doel 9: het realiseren en verspreiden van beleid/plannen/activiteiten

continu proces

Doel 10: het realiseren van periodieke contactmomenten van zowel
inhoudelijke als persoonlijke aard

gerealiseerd (nieuwjaarsborrel, evaluatie en 2
themabijeenkomsten)
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Organisatie
De organisatie is conform bijgaand organisatieschema georganiseerd. Het Verloskundigen Plein heeft
geen medewerkers. De directeur werkt op basis van een Overeenkomst van Opdracht op uurbasis
(gemiddeld 16 uur per week). Bij Echo Enzo BV zijn twee medewerkers in loondienst als secretaresse
(elk 24 uur per week). De echoscopisten werken op verrichtingenbasis voor Echo Enzo BV.

!

Zowel Echo Enzo BV als het Verloskundigen Plein worden geleid door een bestuur bestaande uit
verloskundigen, die lid zijn van het Verloskundigen Plein. Het bestuur van het Verloskundigen Plein
bestond in 2013 uit:

!
•
•
•
•

Myrna Knol: voorzitter
Hetty Baerveldt: secretaris
Annemarie Gaasbeek: penningmeester
Jose van Dalen: algemeen bestuurslid + vice-voorzitter

!
Vanaf 1-6-2013 is Alieke de Roon verbonden aan het Verloskundigen Plein als extern bestuurslid.
!

Het bestuur kwam tot de zomervakantie eenmaal per 4 weken bij elkaar en na de zomervakantie eenmaal per 3 weken (in totaal 14 vergaderingen). Daarnaast waren er 4 Algemene Ledenraad Vergaderingen.

!

Het bestuur van Echo Enzo BV bestond in 2012 uit:
• Wilma Dijks: penningmeester
• Hetty Baerveldt: algemeen bestuurslid
• Marjan Hoftijzer: algemeen bestuurslid

!

Het bestuur kwam in 2013 2 keer bij elkaar. Een van de secretaresses was daarbij aanwezig als notuliste en de directeur van het Verloskundigen Plein trad op als voorzitter van de vergadering.

!

Het Verloskundigen Plein heeft geen vaste kantoorruimte. Als postadres wordt gebruik gemaakt van de
locatie van Echo Enzo BV aan de Dokter Stolteweg 21 in Zwolle. Daar vinden ook regelmatig de bestuursvergaderingen en overleggen plaats. Net als de Algemene Ledenraad Vergaderingen.

!
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Samenwerking
In 2013 heeft het Verloskundigen Plein samengewerkt met:
• Verloskundigen van het Verloskundigen Plein, te weten: Bakerraad in Zwolle, 't Hart in Raalte,
Kampen, de Kiem in Zwolle, het Klaverblad in Elburg, Mami in Wezep, de Morgen in Dalfsen, Sifra in
Genemuiden en het Verloskundig Huys in Zwolle.
• Verloskundigen van de kring Meppel, klinische verloskundigen van Isala en verloskundigen in het
CVO en VSV.
• Maatschap gynaecologie van Isala, in het bijzonder Harm de Haan (voorzitter maatschap tot 1-8), Jan
den Boon (voorzitter maatschap vanaf 1-8), Bas Nij Bijvank en Hans Beekhuis
• RvE Obstetrie & Gynaecologie van Isala, in het bijzonder Sido Lublink
• KNOV, in het bijzonder Jos Beckerhof, Peter Buisman, Willem Jan Lieve en Johan Zoutberg.
• Andere coöperaties, in het bijzonder Cooperatieve Verloskundigen Nijmegen e.o. (Carola Groenen),
EVC Midden NL (Patricia Koster) en EVAA (Joke Klinkert)
• Zorgverzekeraar Achmea via CVO en in het bijzonder Marjolein Dijns (1e lijns zorginkoper
geboortezorg), Chandra Verstappen (relatiemanager) en Ramona Visser (relatiemanager)
• IGZ
• Kraamcentra Naviva, de Kraamvogel en Monique Boer
• Zorgverleners anders dan kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen in het VSV.
• Dockwerk, in het bijzonder Walter Stuifzand

!
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Activiteiten

!

Januari 2013:
• Nieuwjaarsborrel voor de coöperatie in restaurant Samen.
• 11-1 Opening nieuwe locatie praktijk Kampen
• Samenwerking gynaecologen en Isala via kernteam over o.a. financiering geboortehuis.
• Dokie en Jose worden de bestuursleden namens de eerstelijns verloskundigen in het VSV.

!

Februari 2013:
• 14-2 ALV over huishoudelijk reglement, management statuur, gedeeld lidmaatschap, Cin! en evaluatie functioneren ALV.

!

Maart 2013:
• 6-3 afspraak met Robbin Thieme Groen over de toelatingsovereenkomsten; worden in aller ijl geformuleerd en getekend.
• 7-3 Evaluatie 1 jaar Verloskundigen Plein.
• Het kraamcentrum gaat vanwege ruimtegebrek niet door (uitstel, geen afstel).
• Voorstel om Alieke als extern bestuurslid aan te trekken, zodat Jose alleen de linking pin met het VSV
is.
• 28/29-3 Eerste bezoek IGZ voor inspectie van VSV Zwolle.

!

April 2013:
• 3-4 eerste verkenningen Achmea inkoopbeleid geboortezorg
• afspraak met accountant over de financiële jaarverslagen van de coöperatie en Echo Enzo BV.
• Een geboortehuis per augustus gaat vanwege de financiering ervan niet lukken.

!

Mei 2013:
• 21-5 afspraak met Robbin Thieme Groen om ‚lucht te klaren’ over inspectiebezoek
• 22-5 Eerste overleg met gemeente Zwolle over voortgang prenatale voorlichting.
• 23-5 ALV over taakverdeling bestuur, Cin!, winstverdeling, toelichting op de implementatie van Samen Zorgen Voor Morgen en terugkoppeling inspectie VSV.
• De maatschappelijke Business Case gaat van start.

!

Juni 2013:
• rondleidingen in nieuwe ziekenhuis
• 17-6 spontane actie wordt opgezet in samen werking met andere Achmea-regio’s Utrecht en A’dam
tegen contracteerbeleid 2014 (24-uurs petitie).
• 18-6 Bijeenkomst geboortezorg Achmea; Achmea wil in 2014 dezelfde tarieven gaan gebruiken als in
2013, daarom gaan we met zoveel mogelijk collega’s naar de bijeenkomst van Achmea.
• 24-6 oriënterend gesprek met Marieke de Boer voor mediation tussen verloskundigen en gynaecologenmaatschap
• I.v.m. overvolle agenda gaat het bestuur na de zomervakantie iedere 3 weken vergaderen.
• Voorstel voor prenatale groepsvoorlichting Zwolle is positief ontvangen bij de gemeente en wordt
voorgelegd aan de wethouder.
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Juli 2013:
• 4-7 bijeenkomst met Achmea, KNOV en vertegenwoordiging regio’s over contracteerbeleid 2014 en
verder n.a.v. commentaar en commotie tijdens bijeenkomst 18-6
• 15-7 tweede bezoek IGZ voor inspectie VSV Zwolle

!

Augustus 2013:
• nieuwe Isala ziekenhuis in gebruik
• 28-8 evaluatie visie Samen Zorgen Voor Morgen
• 29-8 eerste van vele overleggen met KNOV over strategische samenwerking met de regio’s (Nijmegen, Utrecht, A’dam en Zwolle)

!

September 2013:
• 2-9 opening nieuwe locatie praktijk ´t Hart
• 12-9 ALV (financieel & kwaliteitsjaarverslag 2012, besluit dividend 2013, besluit minimum lidmaatschap 33%, gebruik Facebook in vakantie en bij ziekte, evaluatie visie Samen Zorgen Voor Morgen en
beperkte vertegenwoordiging coöperatie in werkgroepen en overleggen)

!

Oktober 2013:
• 3-10 Algemeen Overleg (AO) Tweede Kamer over ontwikkelingen geboortezorg (infographic mBC
slaat aan)
• De brief over de evaluatie visie Samen Zorgen Voor Morgen is verstuurd aan het kernteam. Er is nog
niet op gereageerd. 2e lijn heeft andere prioriteiten (nieuwe ziekenhuis).
• 10-10 Bijeenkomst kring met zowel 1e als 2e lijns verloskundigen

!

November 2013:
• 1-11 Eigen Kracht manifestatie provincie Overijssel
• 5-11 afspraak met VWS (Lidwien Verweij) en Tweede Kamer (vertegenwoordigers VVD en PvdA)
• 8-11 visitatie NVOG
• 13-11 overleg met Nelleke Gosker over SEO’s in Meppel
• 14-11 eerste informatiebijeenkomst voor de gehele achterban van de coöperatie
• 21-11 ALV
• 22-11 CPZ congres
• 26-11 Bijeenkomst geboortezorg Achmea
• 28-11 eerste overleg tussen coöperatie en kraamzorg

!

December 2013:
• 13-12 voorbereidingsgesprek o.l.v. Dockwerk over sterke eerste lijn coöperatie-VSV

!
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2014
Op basis van de missie, de visie en de strategieën, luiden de doelen voor 2014:

Duidelijke en eenduidige communicatie:
1. extern communicatiebeleid ontwikkelen en implementeren -> sterke 1e lijn
2. intern communicatiebeleid ontwikkelen en implementeren -> 1 gezicht, 1 stem
Draagvlak in de organisatie:
2. intern communicatiebeleid ontwikkelen en implementeren -> 1 gezicht, 1 stem
3. inzet van de juiste persoon op de juiste plek in en namens het Verloskundigen Plein
4. het realiseren van periodieke contactmomenten van zowel inhoudelijke als persoonlijke aard
5. het vergroten van de daadkracht door doelmatige bedrijfsvoering en organisatie
Samenwerking in de keten:
6. samen met de maatschap en RvE Obstetrie/Gynaecologie Isala ‘SamenZorgenVoorMorgen’ inhoud
geven
7. het vertegenwoordigen van de leden van het Verloskundigen Plein in gesprekken met ketenpartners
en zorgverzekeraar
8. landelijke en regionale ontwikkelingen oppakken en volgen
9. de waarde en toegevoegde waarde van de (eerstelijns)verloskunde als belangrijk onderdeel van
doelmatige geboortezorg aantonen

!

Door middel van duidelijke en eenduidige communicatie en meer draagvlak in de
organisatie de samenwerking in de keten verbeteren.
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9 verloskundigen praktijken
in en om Zwolle

ledenraad
Verloskundigen Plein

bestuur
Verloskundigen Plein

directeur

dagelijks bestuur
Echo Enzo BV

medewerkers
Echo Enzo BV
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