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Politiek
2017 was een politiek roerig jaar.
Na de Tweede Kamerverkiezingen in
maart, volgde de langste formatie ooit,
met als uiteindelijk resultaat het kabinet
Rutte III met 4 partijen.
De zorg voor ouderen bleef volop in de belangstelling. In de Troonrede sprak koning
Willem-Alexander uit dat voor de verpleeghuis
zorg volgend jaar meer geld beschikbaar is.

Het doel is om meer liefdevolle zorg te
kunnen bieden aan de meest kwetsbare
ouderen, door de inzet van meer personeel.
Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in verpleeghuizen, wordt in 2018 een
eerste stap gezet met een budgetverhoging
van € 435 miljoen. Deze intentie is in het
regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
uitgebreid verwoord.

ActiZ
Rutte III zorgde voor extra activiteit.
We overhandigden het kabinet onze boodschap
‘Samen investeren’ met daarin 4 speerpunten:

1

Voldoende middelen en reële tarieven

Voldoende en goed personeel
2 	
3

4

We legden contacten met nieuwe Kamerleden door:
	Persoonlijke felicitaties
	Ontmoetingen en werkbezoeken
	Zomerschool, samen met ANBO bij één van
onze leden.
Voor onze vereniging betekende 2017 het jaar waarin
alle leden samen de nieuwe verenigingsstructuur
realiseerden. We hebben een nieuwe directeur en
een nieuwe voorzitter benoemd.

Minder regels
Investeren in technologie

Lobbyinzet
Wlz

Verder Wlz:

Met betrekking tot het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg
Incidentele eerste € 100 miljoen in 2017 voor
organisaties die hun prestaties op korte
termijn moesten verbeteren
	Tweede structurele € 100 miljoen voor implementatie via ophoging van de tarieven 2017
In 2018 € 435 miljoen extra in tarieven verwerkt voor
eerste investeringen in uitvoering kwaliteitskader

•	Afschaffen van nieuwe
ontwikkelplannen om
•	Regeling voor GGZ-B
de afslag op het tarief te
cliënten in verpleeghuizen
verkleinen
zodat ze kunnen blijven
•	Woonplaatsbeginsel bij de
wonen zonder Wlz-indicatie
Wlz-zorginkoop afgewend
•	Overgangsregeling
•	NHC en NIC voor 2018
huishoudelijke hulp voor
niet onderhandelbaar
MPT-cliënten uit de Wmo
voor zorgkantoren
naar de Wlz
•	Aanpassing in Wlz
•	Kostprijsonderzoek
overeenkomst 2018 mbt
naar de tarieven i.r.t. de
implementatie kwaliteitsveranderende zorgvraag
kader
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Wijkverpleging
Verkregen € 170
miljoen additionele
middelen
Bezuiniging van
€ 100 miljoen
politiek afgewend

Bestuurlijk akkoord wijk
verpleging
Daarin garantiestelling middelen
2018 t.b.v. beroepskwaliteit en
afspraken over:
• Arbeidsmarkt
•	Samenwerking tussen zorg
en sociale domein
• E-health
• Zorg op de juiste plek
•	Verbetering proces
contractering

Ontwikkelagenda wijkverpleging 2017–2019
met andere stakeholders opgesteld over
kwaliteit van zorg, arbeidsmarkt en opleiden,
substitutie en ‘samenwerken, verbinden en
versterken’

Samenwerkingsafspraken
V&VN en NWG m.b.t.
professionalisering wijkverpleegkundige beroepsgroep

Visie op wijk
verpleging
‘wijkverpleging in
context’ opgesteld

Revalidatie & Herstel
	€ 55 miljoen extra, waarvan € 30 miljoen voor
uitbreiding van extra capaciteit ELV-bedden en
€ 20 miljoen voor initiatieven op het gebied van
regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur
	Aanpassingen regelgeving Nza voor GRZ, zoals
vergoeding e-health inzet
	Wetenschappelijke agenda GRZ
	Alle GRZ aanbod in VVT database en via
Kiesvoorjezorg openbaar beschikbaar

Arbeidsmarkt

	€ 30 miljoen voor opleiden
extra medewerkers

	Handreikingen inkoopbeleid GRZ en ELV voor
alle verzekeraars
	Factsheet ontwikkelingen GRZ sinds 2013 en
serie vlogs/blogs GRZ voor meer landelijke bekendheid
Kostprijsonderzoek en inhoudelijk onderzoek
ELV i.r.t. andere zorgvraag
	Afschaffing verwijsbrieven ELV
	Aanpassingen NZA beleidsregels:
bekostiging psycholoog in ELV

	Verhoging subsidie kleine leden van 50% naar
60-70% vanuit de sectorplanplus-middelen

	Extra middelen arbeidsmarkt
aanpak: € 275 miljoen verpleeghuizen en € 72 miljoen integrale
agenda zorg en welzijn

	Partner in formulering en uitvoering
van de Arbeidsmarktagenda 2023

Wmo

Vastgoed
	Verlaging korting van 10% naar 4% op de NHC
via rente-aanpassing
	Door VWS ingetrokken landelijke regeling zorginfrastructuur voor 2018 weer op de politieke agenda
voor 2019 met aandacht voor andere woonvormen

Lagere administratieve
lasten door toename
consistente toepassing
van de standaarden van
het programma i-Sociaal
Domein

Vereniging en verenigingsstructuur

Aantal leden:

Nieuwe leden:

Opzeggingen:

Fusies:

Faillissementen:

395

26

4

11

5

Betrokkenheid bij vereniging

6

10

ALV’s
met 500
bezoekers

Nieuwe verenigingsstructuur

67

regiobijeenkomsten
met 278
bezoekers

53

deelnemers
aan de ActiZ
Benchmark
Zorg

online
netwerken
met 3117
deelnemers

	10 interviews met 39 bestuurders
93 deelnemers aan 3 werkconferenties
	62 leden in nieuwe verenigingsstructuur:
12 per kerngroep en commissie en
2 bestuursleden

Top 3 best bezochte bijeenkomsten
Communicatienetwerkdag
1 	

3458

‘binden en boeien’ van personeel

locaties
in de VVT
database
met 347
kenmerken

121

bijeenkomsten
met 2658
deelnemers

Congres ondernemen in zorg
2 	
‘Van data naar daadkracht’
3 	Meetup verzuim: inzichten en aanpak

Informatievoorziening en dienstverlening
Directiemail

(74x)

Nieuwsbrief
ActiZ op maat (81x)

Nieuwsbrief
Ezin&Zorg (5x)

Nieuwsbrief
Jeugd (21x)

Nieuwsbrief
Verenigingsstructuur (8x)
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750

17.000

32.934

1.177

750

Ontvangers

Infolijn Arbeidszaken totaal aantal vragen:
Top 3 – Best gelezen op ActiZ.nl

ActiZ.nl

1
2
3

CAO VVT
Eerstelijnsverblijf
Geriatrische revalidatiezorg

5632

Top 3 meest gestelde vragen:
1
2
3

ORT
Vakantie/bijzonder verlof
Eindejaarsuitkering

Zichtbaarheid en beeldvorming in 2017
Pers

Hot topics

Persvragen		

Radio/TV interviews

Artikelen landelijke dagbladen

253			

81			 143

 	
Kwaliteit
verpleeghuiszorg
 Personeelstekort

Social media:
Website bezoekers

Twitter volgers

Facebook likes

LinkedIn volgers

ActiZ

375.177

10.785

2.132

6.140

NED7

484.788

1.015

13.400

E-Zin & Zorg

41.232

3.057

3.657

Zorg voor Beter

1.560.208

15.362

10.566

ZorgkaartNederland

12.770.542

16.954

2.537

Kies voor je zorg

272.664

1.074

333

Woonz

500.000

1.465

11.065

Daarzitmeerachter

31.215

1.512

3.610

787

Social campagnes

#wijblijventhuis

#ikwaardeerje

actie i.s.m. ANBO: aandacht voor
belang van de wijkverpleging

beroepsgroep in het zonnetje
tijdens de Dag van de Verpleging

#aanhetwerkvoorouderen

#wzw2017

lancering van de landelijke
arbeidsmarktagenda

podium voor activiteiten bij leden
in de Week van Zorg & Welzijn

KCWZ

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ondersteunt
zorgorganisaties en woningcorporaties in de ontwikkeling
van nieuwe woonzorgconcepten.

129.000 bezoeken aan de website
22 nieuwsbrieven naar 3521 abonnees
	15 bijeenkomsten met ruim 1300
deelnemers
	52 presentaties/workshops op andere
bijeenkomsten
198 vragen om informatie via de ledenservice

