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Vraagstelling / te nemen besluit: 

– Stemt u in met het werkplan 2020? 

– Stemt u in met de conceptbegroting 2020? 

– Kan de ALV zich vinden in het eindmodel voor de contributiesystematiek? 

– Kan de ALV zich vinden in de voorgestelde route vanaf 2020? 

– Hoe kijkt de ALV aan tegen de voorgestelde lidmaatschapsvormen? 

Werkplan 2020 
In 2017 is het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 gemaakt. Dat document beschrijft de trends en 

ontwikkelingen, de gevolgen voor de patiënt en professional, de gevolgen voor de eerstelijns 

organisaties (de leden van InEen) en tot slot de koers die de vereniging InEen hierin moet nemen 

en de rol die daarbij past. Het werkplan 2020 vloeit voort uit dit Meerjarenbeleidsplan en net als 

in 2019 zijn de input vanuit de beleidsadviescommissies en de uitwerking van ontwikkelingen 

zoals het Hoofdlijnenakkoord in het werkplan verwerkt.  

Het huidige Meerjarenbeleidsplan loopt tot 2020. Dit betekent dat na 2020 een nieuwe 

beleidsperiode voor InEen start. In het werkplan 2020 staan daarom ook de (toekomstige) 

ontwikkelingen die een plek zullen krijgen in een nieuw Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2021-2024, 

en het proces dat we willen volgen om tot het nieuwe MJBP te komen.  

 

We horen graag of de ALV kan instemmen met het InEen-werkplan 2020. 

Begroting 2020 
Bijgevoegd is de concept begroting 2020. Hieronder een korte toelichting. 

 

Inkomsten 

Voor de raming van de inkomsten is uitgegaan van a) de geprognotiseerde contributie-

inkomsten zoals we die op basis van Q3 2019 kennen, minus enkele opzeggingen en een 

aanpassing in het contributiebedrag voor EDC’s en b) de in Q3 geprognotiseerde overige baten. 

De geprognotiseerde contributie-inkomsten zijn daarmee niet geïndexeerd. 

De aanpassing van de contributiesystematiek (zie volgende punt) maakt wel dat er een grotere 

onzekerheid aan de inkomstenkant is dan voorgaande jaren.  

 

Algemene kosten 

De kosten voor verenigingszaken nemen toe, dat komt vooral doordat we in de begroting deze 

keer de totale kosten van de Tweedaagse hebben verwerkt. In voorgaande jaren namen we 

alleen de uit de contributie gefinancierde bijdrage vanuit InEen mee in de begroting. 
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Voor de personele kosten is rekening gehouden met reguliere cao-verhogingen en eventuele 

periodieke verhogingen. De personeelskosten algemeen nemen daardoor met 13K toe. Dit betreft 

alle personeelskosten minus de kosten die worden doorberekend aan de programma’s 

(programmamanagers en beleidsmedewerkers 100%, directie 50%). De doorbelaste 

personeelskosten stijgen met circa 60K. 

De bureaukosten dalen t.o.v. de begroting 2019, dit heeft onder andere te maken met lagere 

structurele huur- en servicekosten in de Domus en het feit dat de huidige inrichting is 

afgeschreven. 

 

Activiteiten 

Voor de programma-activiteiten is in 2020 527K beschikbaar. Dat is 55K minder dan begroot in 

2019, en fors minder dan de op basis van Q3 geprognotiseerd uitgaven in 2019. In die prognose 

zitten wel enkele 'incidentele’ kosten (nasleep Cao gezondheidscentra, Landelijke kennistoets), 

maar niettemin zal er goed gekeken moeten worden naar de diverse programma-activiteiten in 

2020. De daling van het budget voor de programma-activiteiten komt onder meer doordat de 

personele kosten vanwege cao-ontwikkelingen toenemen, maar de contributie (ook) in 2020 

niet geïndexeerd wordt. 

 

Resultaat 

Het resultaat voor 2020 komt uit op 0K.  

 

Het bestuur stelt u voor de begroting 2020 goed te keuren. 

Contributiemodel & lidmaatschap 
In bijgaande notitie is een voorstel voor een contributiesystematiek beschreven waarin de 

contributie niet langer afhangt van de omzet aan ketenzorg of GEZ, maar via vaste bedragen per 

inwoner in een adherentiegebied berekend wordt. Dit model kennen we al voor de 

huisartsenposten. Het voorstel is dat nu in te voeren voor alle ledengroepen van InEen. 

De overgang van het huidige contributiemodel naar het nieuwe model leidt in sommige regio’s 

tot verschuivingen in de contributiebedragen. Om schokeffecten voor de leden en een 

continuïteitsrisico voor InEen te voorkomen wordt een overgangsregeling voorgesteld.  

 

Vragen aan de ALV: 

– Kan de ALV zich vinden in het eindmodel voor de contributiesystematiek? 

– Kan de ALV zich vinden in de voorgestelde route vanaf 2020? 

– Hoe kijkt de ALV aan tegen de voorgestelde lidmaatschapsvormen? 



 

INEEN 
WERKPLAN 2020 

 

NOVEMBER 2019 



 

COLOFON 

© InEen, november 2019 

 

Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren. 

Anderen kunnen daarvoor een verzoek indienen bij InEen, via info@ineen.nl. 
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1 | OP WEG NAAR EEN VOLGENDE FASE 

 

Meerjarenbeleid 

Vanuit de vereniging InEen ondersteunen we eerstelijnsorganisaties door informatie te 

verstrekken, goede voorbeelden te delen, ontmoetingen te organiseren en bewustzijn te 

creëren. Maar ook via belangenbehartiging en beleidsvorming op landelijk niveau en door leden 

te adviseren en te ondersteunen bij gesprekken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Zo bouwen 

we als vereniging met onze leden aan een krachtige eerste lijn.  

 
In 2018 stelde InEen het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 op. Dit 
beschrijft de verwachte trends en ontwikkelingen in de zorg voor deze 
jaren, zoals krapte op de arbeidsmarkt en toename van het aantal 
ouderen en chronisch zieken. Aan de hand van de gevolgen voor de 
patiënt en de professional besteedt het plan aandacht aan de 
betekenis voor organisaties in de eerste lijn. Op basis daarvan is het 
beleid van InEen voor 2018 tot en met 2020 geformuleerd. Het 
Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 vormt sindsdien het uitgangspunt 
voor de werkplannen van InEen. Ook voor het werkplan voor 2020. 
 

Ontwikkelingen 2020  

Het werkplan 2020 borduurt voor een belangrijk deel voort op activiteiten die in de voorgaande 

jaren zijn opgestart. Tegelijkertijd realiseren we ons dat sinds het opstellen van het Meerjaren-

beleidsplan de tijd niet stil heeft gestaan. De krapte op de arbeidsmarkt is inmiddels dagelijks 

voelbaar, veranderingen in wetgeving hebben consequenties voor leden, de zorg voor de meest 

kwetsbare groepen in de samenleving staat zichtbaar onder druk. Daarom houden we in het 

werkplan 2020 rekening met ontwikkelingen die nog niet in het meerjarenbeleidsplan zijn 

benoemd en kijken we telkens waar activiteiten geïntensiveerd kunnen worden. Zo zal er meer 

aandacht uitgaan naar de gevolgen van het huisartsentekort en de nieuwe wetgeving voor 

zzp’ers. Maar ook de soms moeizame regionalisering en de vormgeving van JZOJP zal meer tijd 

en aandacht krijgen in 2020. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Het werkplan 2020 is het laatste werkplan dat gebaseerd wordt op het Meerjarenbeleidsplan 

2018-2020. In 2020 werken we - samen met de leden - toe naar een nieuwe beleidsperiode, 

waarbij we opnieuw starten met een analyse van de meest relevante ontwikkelingen in de zorg, 

de beroepsgroep en de maatschappij. Vanuit die analyse werken we toe naar thema’s die 

relevant zijn voor de werkzaamheden van InEen in de komende jaren.  

 

Denk daarbij aan bijvoorbeeld de toekomst van het huisartsenvak, dit in vervolg op de vaststelling 

van de vernieuwde kerntaken en -waarden. De druk op de huisarts neemt toe en met de 

veranderingen in de samenstelling van de beroepsgroep zal gekeken moeten worden naar 

(organisatie)modellen voor zowel de dag als de avond, nacht en weekenden om de 

huisartsenzorg toekomstbestendig te houden. 

https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/InEen-meerjarenbeleidsplan-2018-2020-interactief.pdf
https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/InEen-meerjarenbeleidsplan-2018-2020-interactief.pdf
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Of aan de krapte op de arbeidsmarkt, die de urgentie om te innoveren vergoot, onder meer door 

inzet van technologie, taakherschikking en te experimenteren met andere werkprocessen in de 

huisartsenzorg, maar ook in de zorgketen. Eerstelijnsorganisaties zullen daar een belangrijke rol 

kunnen en moeten spelen. 

 

De komende maanden zullen we in diverse sessie en bijeenkomsten samen met de leden, 

stakeholders, beleidsmakers, huisartsenverenigingen en zorgverzekeraars alle ontwikkelingen 

en wensen in kaart brengen en bekijken welke nieuwe activiteiten opgepakt moeten worden en 

welke bestaande activiteiten minder prioriteit krijgen. Daarbij kijken we uiteraard ook naar de 

samenwerking met de LHV en het NHG, en wat we gezamenlijk kunnen doen. Dit zal leiden tot 

een nieuw meerjarenbeleidsplan 2021-2024, waarover de ALV in de loop van 2020 beslist.  
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2 | ACTIVITEITEN VAN INEEN 

 InEen heeft haar werkzaamheden opgedeeld in zes programma’s: multidisciplinaire zorg, acute 

zorg, kwaliteitsbeleid, bekostiging, bedrijfsvoering en organisatie, informatiebeleid en personeel 

& arbeid. Er zijn veel dwarsverbanden tussen de programma’s en in het dagelijkse werk zorgen 

we voor de nodige synergie en afstemming. Ook zijn er overstijgende thema’s, zoals innovatie, 

JZOJP en de gevolgen van stelselwijzigingen, waaraan medewerkers vanuit verschillende 

programma’s samenwerken.  

 

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten die aandacht van het bureau van InEen 

vragen:  

– Informatievoorziening aan leden via het ledenplatform LINK, weekberichten, 

nieuwsbrieven, social media en vaktijdschriften zoals De Eerstelijns. 

– Het actief volgen van ontwikkelingen binnen en buiten de zorg om tijdig relevante zaken 

voor leden in kaart te brengen. 

– De vraagbaakfunctie voor leden. 

– Het organiseren van de Tweedaagse en netwerk- en themabijeenkomsten over actuele 

vraagstukken, om kennis te delen en ontmoeting en uitwisseling tussen leden te 

faciliteren.  

– Het organiseren van (deel)ledenvergaderingen en beleidsadviescommissies. 

– Het uitvoeren van benchmarks (huisartsenposten en ketenzorgorganisaties) en enquêtes. 

– Belangenbehartiging naar landelijke stakeholders en de politiek. 
 
Na vaststelling van dit werkplan door de algemene ledenvergadering van InEen gaan het 
bestuur, het bureau en de beleidsadviescommissies (op sommige onderwerpen in nauwe 
samenwerking met LHV en/of NHG) aan de slag met de realisatie ervan. Uiteraard houden we 
gedurende 2020 ruimte om te anticiperen en reageren op politieke en maatschappelijke 
actualiteiten.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten per programma in 2020. 

2.1 Multidisciplinaire zorg  
 

InEen zet zich in voor persoonsgerichte, proactieve, samenhangende zorg en 24/7 

continuïteit van zorgnetwerken. Vooral voor de meer kwetsbare groepen vraagt dat 

veel aandacht en inzet, veelal met verbinding tussen eerstelijnszorg, wijkverpleging, 

ggz en het sociale domein. De integratie van zorgprogramma’s voor chronische 

aandoeningen staat daarbij hoog op de agenda. 

 

Belangrijke activiteiten 2020 

– Ontwikkelen van een raamwerk voor de integratie van zorgprogramma’s met input van de 

leden en hun achterban. Aan het raamwerk wordt een onderzoeks- en ontwikkelagenda 

gekoppeld (mogelijk gefinancierd door VWS). 

– Uitvoeren van het Plan van Aanpak voor de implementatie en opschaling van 

persoonsgerichte zorg via o.a. het voortzetten van een deel van de activiteiten van Zelfzorg 

https://link.ineen.nl/
https://link.ineen.nl/umbraco/kennisbank/weekberichten-ineen/
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Ondersteund, het uitvoeren van het project ter bevordering van Samen Beslissen, participatie 

in het project dat volgt op de campagne over ‘3 goede vragen/gezamenlijke besluitvorming’ 

met de Patiëntenfederatie als penvoerder en deelname aan het project voor transmurale 

toepassing van keuzehulpen (met Patiëntplus). 

– Bevorderen van de implementatie van integrale zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen 

volgens het stappenplan uit de Handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ en monitoren van de 

ervaringen van patiënten en zorgverleners (o.a. huisartsen) via het Programma Langer 

Thuis/RIVM.  

– In stand houden en uitbreiden van samenwerkingsinitiatieven tussen huisartsenzorg en ggz, 

onder andere door het uitwisselen van goede voorbeelden, het verzamelen van 

kwaliteitsinformatie, het inzichtelijk maken van sturingsinformatie aan de hand van 

patiëntenstromen in de zorgketen en lobby voor een passende bekostiging. 

– Een bijdrage blijven leveren aan het vervolg op het gezamenlijke traject ’Ontwikkelen 

toekomstvisie huisartsenzorg’ van LHV, NHG, VPH en InEen.  

– Het uitvoeren van een inventarisatie van initiatieven en activiteiten onder de verschillende 

ledengroepen van InEen op het terrein van onder andere palliatieve zorg, jeugdzorg, 

preventie en leefstijl (o.a. Gecombineerde Leefstijlinterventies). Hierbij gaat ook aandacht uit 

naar initiatieven die zich richten op het anders organiseren van de zorg voor ‘veelgebruikers’ 

binnen de huisartsenzorg. Dit alles ter voorbereiding op de nieuwe meerjarenbeleidsagenda 

van InEen voor 2021-2024. 

2.2 Acute zorg  
 

Veranderingen in de omvang en inhoud van de zorgvraag leggen een druk op de acute 

huisartsenzorg. InEen vervult in 2020 een aanjagende én verbindende rol door 

oplossingen voor de korte en lange termijn uit te werken. Denk daarbij aan 

taakherschikking, triage en scenario’s voor een andere (organisatorische) inrichting van de 

acute huisartsenzorg.  
 
Belangrijke activiteiten 2020:  

– Werken aan een toekomstbestendige acute huisartsenzorg door intensieve samenwerking 

met ketenpartners in onder meer de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorg en de 

uitwerking van de landelijke agenda acute zorg.  

– Optimaliseren en borgen van het primaire proces op de huisartsenpost door de beschikbare 

capaciteit (van ondersteunend personeel en huisartsen) efficiënter in te zetten door onder 

meer taakherschikking te bevorderen en (technische) innovaties te identificeren, kennis 

hierover te delen en het gebruik hiervan te stimuleren.  

–  Voortzetting van het project ‘werkdruk in de ANW’ (samen met LHV en VPH). Dit behelst o.a. 

het faciliteren van pilots waarin wordt onderzicht hoe organisatorische, juridische en/of 

financiële belemmeringen weg genomen kunnen worden ten einde de anw-zorg optimaal te 

kunnen inrichten. In 2020 ligt de focus hiervan met name op het project ‘SPOED=SPOED, 

minder huisartsen in de nacht, meer fitte huisartsen overdag’. 

– Afronding van het project ‘Grip op Triage’ (samen met NHG en NTS).Versterken van de keten 

acute zorg door implementatie van de Handreiking integrale zorg voor kwetsbare ouderen 

thuis en de generieke module acute psychiatrie in de avond, nacht en weekenden. 
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– Bevorderen en uitbreiden van gegevensuitwisseling op de huisartsenpost (via LSP) en de 

inzet van e-health op de huisartsenpost. 

2.3 Kwaliteitsbeleid  
 

InEen ondersteunt de implementatie van het ‘Kwaliteitsbeleid op maat’. De intrinsieke 

motivatie en het lerend vermogen van de professional zijn hierbij het uitgangspunt voor 

kwaliteitsverbetering. De implementatie van Kwaliteitsbeleid op Maat ligt in het 

verlengde van de implementatie en opschaling van persoonsgerichte zorg (zie paragraaf 

2.1 Multidisciplinaire Zorg). Door deze zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, kunnen de 

programma’s elkaar versterken. InEen zet zich in 2020 in om hiervoor bij stakeholders draagvlak 

te creëren en de noodzakelijke randvoorwaarden te realiseren. De hieronder benoemde 

activiteiten sluiten aan bij de visie ‘Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg’ van InEen, LHV en 

NHG.  
 

Belangrijke activiteiten 2020:  

– Ondersteunen van de verdere implementatie van het ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ volgens het 

implementatieplan. Dit voorziet in het aanreiken van instrumenten die de door de leden op 

maat kunnen worden toegepast. Het betreft onder meer het beheer en onderhoud van de 

‘Bouwplaats’ op LINK, het faciliteren van regionale bijeenkomsten, het organiseren van 

webinars en vragenuurtjes via ZOOM en vlogs. 

– In samenwerking met het NHG en de LHV uitvoering geven aan de uitwerking van het 

implementatieplan dat deel uitmaakt van de gezamenlijke visie ‘Kwaliteitsbeleid in de 

Huisartsenzorg’. Hierbij wordt vooral ingezet op twee deelprojecten gericht op het 

ontwikkelen van een handreiking ter bevordering van het gebruik van spiegelinformatie (met 

aandacht voor de betekenis van praktijkvariatie) en het ontwikkelen van een leidraad voor 

het organiseren van (multidisciplinaire) intervisiebijeenkomsten en intercollegiale toetsing. 

– Bijdragen aan de beschikbaarheid van spiegelinformatie via onder andere de indicatoren uit 

de landelijke benchmark ‘Transparante Ketenzorg’, het doorontwikkelen van de innovatieset 

als onderdeel van de benchmark, het bevorderen van het verzamelen en benutten van 

patiëntervaringen via implementatie van de PREM Chronische Zorg en andere vormen van 

patiëntervaringsonderzoek en het stimuleren van het gebruik van de (regionale) 

praktijkspiegels van VEKTIS. 

– Verkennen van de wensen, behoeften en mogelijkheden voor het doorontwikkelen van de 

Zorggroepenatlas i.s.m. het RIVM (bijv. overige aandoeningen naast diabetes en 

patiëntervaringen).  

– Afstemming zoeken met (landelijke) stakeholders over de uitwerking van het 

‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ en de visie ‘Kwaliteitsbeleid in de Huisartsenzorg’. In samenspraak 

met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en toezichthouders wordt ingezet op 

respectievelijk ‘Inkoop op Maat’, ‘Transparantie op Maat’ en ‘Toezicht op Maat’. 
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2.4 Bekostiging, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling  
 

InEen streeft naar sterke eerstelijns organisaties, die met mandaat van de aangesloten 

zorgprofessionals werken aan een brede regio- en wijkagenda.  Organisaties hebben 

daar een passende en bestendige financiering voor nodig. De afgelopen jaren zijn 

daarvoor betaaltitels ontwikkeld en zijn er in het HLA afspraken gemaakt over de 

benodigde investeringen. 

In de praktijk blijkt het maken van goede afspraken met o.a. de zorgverzekeraars weerbarstig. 

InEen ondersteunt de leden daarbij door zowel op landelijk als regionaal niveau gesprekken te 

voeren met ministerie en zorgverzekeraars, kennis te delen, handvatten voor te maken plannen 

en organisatiemodellen aan te reiken.  

 

Belangrijke activiteiten voor 2020 zijn: 

– Samen met de LHV werken aan een modernisering van de bekostiging van huisartsenzorg en 

multidisciplinaire zorg. Daarbij is een goede balans tussen regio, wijk en praktijk belangrijk. 

Ook zetten we de eerste stappen naar een modernisering van de bekostiging van HDS'en.  

– Het samen met partijen monitoren en implementeren van de afspraken uit het HLA 2019-

2022. 

– Het ondersteunen van de leden bij de contractering door verzekeraars. Er zullen onder meer 

periodiek onderzoeken/analyses worden gedaan, zoals de jaarlijkse enquête contractering. 

Met de uitkomsten gaat InEen in gesprek met relevante partijen. 

– Een nieuwe impuls geven aan de implementatie van de betaaltitels voor O&I, met nadruk op 

een goede (financiële) verdeling van taken en activiteiten op praktijk-, wijk- én regioniveau. 

Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de benodigde declaratiesystematiek. 

– In 2020 wordt het gedachtegoed uit de InEen/LHV/NHG visienotitie ‘Regionalisering: sterker 

door structurele samenwerking en organisatievorming in de regio’ verder verspreid. Dit doen 

we door middel van de ondersteuning bij de ontwikkeling van regioplannen, het vormgeven 

en uitdragen van goede governance-modellen en het stimuleren van de samenwerking 

tussen de leden van InEen en de LHV- kringen. Daarbij zal een tripartite opgesteld overzicht 

met minimale taken en activiteiten voor regionale organisaties een belangrijke rol spelen, 

ook voor de jaren na 2020. 

– De InEen-visie ‘Bestuur in beeld’ uit 2015 wordt geactualiseerd. 

– Ondersteuning van leden bij fiscale vraagstukken.  

2.5 Informatiebeleid  
 
Goede en veilige gegevensuitwisseling is van belang voor het leveren van goede zorg. 
Hierin valt nog veel winst te behalen, zowel op praktijk- als op systeemniveau. 
Inmiddels staat dit thema hoog op beleidsagenda’s en worden er veel nieuwe 
initiatieven ingezet, onder andere door het Ministerie van VWS. InEen wil aan deze 
ontwikkelingen een actieve bijdrage leveren, vanuit het perspectief dat voor succesvolle 
gegevensuitwisseling een goede organisatiestructuur nodig is. Dit biedt kansen en 
mogelijkheden voor de leden van InEen. Daarnaast willen we ook praktische ondersteuning 
bieden aan leden. In veel gevallen trekken we intensief samen op met NHG en LHV. De 
tripartiete visie op digitalisering geeft daar richting aan.  
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Het programma Informatiebeleid wordt gekenmerkt door veel dossiers met een grote mate van 
continuïteit. Veel dossiers kennen een meerjarig karakter. 
 

Belangrijke activiteiten 2020: 

– Ondersteunen van regio’s het bij formuleren van regionaal strategisch informatiebeleid. 

– Voortzetting van het project om toetsbare eisen voor eerstelijns XIS’en te formuleren. 

Uitbreiding met eisen voor informatiesystemen voor huisartsenposten. 

– Implementatie van de HIS-KIS-uitwisseling via het LSP. 

– Uitvoering van het programma OPEN. 

– Verbeteren van de gegevensuitwisseling voor de multidisciplinaire zorg rondom 

thuiswonende kwetsbare ouderen. 

– Implementatie van de multidisciplinaire richtlijn Medicatieoverdracht in de keten. 

2.6 Personeel & Arbeid  
 

Verschillende sectoren binnen en buiten de zorg putten deels uit dezelfde vijver van 

beschikbaar arbeidspotentieel. Meer dan ooit moet de eerstelijnszorg krachten bundelen 

bij het vinden, binden en behouden van voldoende personeel. InEen helpt de aangesloten 

organisaties onder andere in het denken over zorgnetwerken van zorgprofessionals, zowel 

fysiek als digitaal, en over gedeeld werkgeverschap.  
 
Belangrijke activiteiten 2020: 

– Ondersteunen en delen van voorbeelden van het vormgeven en inzetten van strategisch 

toekomstgericht personeelsbeleid. Dat doen we door middel van projecten gericht op 

gedeeld werkgeverschap, binding en behoud van professionals aan de organisatie en 

wendbaar organiseren.  

– Ondersteunen en delen van voorbeelden in anders werken (door betere samenwerking, 

gebruik van sociale innovatie en taakherschikking) en anders en/of efficiënter organiseren 

(door inzet van technologie en gebruik van data). 

– Bewustzijn creëren en stimuleren dat landelijk en in de regio wordt samengewerkt aan 

arbeidsmarktvraagstukken met organisaties in het sociale domein, gemeenten, 

ziekenhuizen, ROAZ-verband, regionale werkgeversorganisaties en zorgverzekeraars.   

– Continueren en starten van projecten met het fonds SSFH gericht op het vergroten van de 

instroom, doorstroom en het behoud van professionals. Bijvoorbeeld projecten gericht op 

imagoverbetering van het werken van professionals (in loondienst) in de eerste lijn, het 

faciliteren van voldoende stageplaatsen, anders opleiden en duurzame inzetbaarheid in de 

huisartsenzorg (het SSFH-programma ‘Goed voor elkaar’ is daar een voorbeeld van).  

– Uitwerken van de afspraken uit de Cao Huisartsenzorg 2019-2020, waaronder het 

(her)beschrijven en (her)waarderen van functies. Daarnaast de afronding van de 

ontmanteling van de Cao Gezondheidscentra/AHG met leden en andere betrokken 

werkgeverspartijen.  

– Ondersteunen bij voorbereiding en implementatie van wetten, zoals de Wet Arbeidsmarkt in 

balans. 
  



 

© InEen WERKPLAN 2020 9/8 
 

3 | COMMUNICATIE EN VERENIGINGSZAKEN 

Twee belangrijke pijlers van de vereniging lopen door alle programma’s heen: 

belangenbehartiging en kennisdeling. Deze worden ondersteund vanuit de afdeling 

communicatie en verenigingszaken van InEen. 

3.1 Communicatie 
 

Leden moeten in een effectieve belangenbehartiging en door de kennis en 

ondersteuning die zij krijgen aangereikt de meerwaarde van hun lidmaatschap ervaren. 

InEen stelt zich tot doel met een duidelijke boodschap richting stakeholders en politiek te 

treden en de zichtbaarheid van de leden van InEen bij deze doelgroepen te vergroten. Daarnaast 

zijn de communicatie-inspanningen gericht op het beschikbaar maken van kennis en 

ondersteuning vanuit de InEen-programma's en het verbinden van leden zodat zij van elkaar 

kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.   

 
Belangrijke activiteiten 2020:  

– Het vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van (de standpunten van) InEen bij 

leden, individuele huisartsen en stakeholders (zoals ketenpartners, zorgverzekeraars, 

overheden, politiek), op basis van een heldere communicatiestrategie. 

– Het verder uitbouwen van het mediabeleid zodat de boodschap van InEen en InEen-leden 

effectief wordt uitgedragen in online en offline (vak-)media.  

– Doorontwikkelen van het ledenplatform LINK, met als doel LINK hét communicatiemiddel 

van en voor de leden van InEen te laten zijn en daarmee een bijdrage te leveren aan het 

uitwisselen van kennis en ervaringen.  

– Doorontwikkelen van de overige communicatiemiddelen van InEen (weekbericht, 

nieuwsbrief, website) op basis van de communicatiestrategie en gericht op het vergroten van 

de herkenbaarheid en zichtbaarheid van InEen en InEen-leden. 

– Het communiceren van de activiteiten en producten van de InEen-programma's. 

– Een bijdrage leveren aan de communicatieve ondersteuning van tripartite programma’s (van 

InEen, LHV en NHG). 

– Gerichte PA-activiteiten rondom actuele thema’s die van belang zijn voor InEen-leden, waar 

mogelijk in samenwerking met andere landelijke koepels, bijvoorbeeld met LHV en NHG en 

binnen het samenwerkingsverband EerstelijnsPartners. 

3.2 Verenigingszaken 
 

Samenwerking met de verschillende huisartsen(beroeps)verenigingen is noodzakelijk 

om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. We werken intensief samen met de 

LHV en het NHG, op basis van een tripartite werkplan op de onderwerpen ANW, ICT en 

informatiebeleid, regionalisering, kwaliteit en toekomst huisartsenzorg.  
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Vanaf 2020 gaan de besturen van InEen en LHV periodiek gezamenlijk vergaderen, daarnaast 

worden er vaker gezamenlijke ledenbijeenkomsten georganiseerd. Beide om tot nog meer 

synergie te komen tussen de (vertegenwoordigers van) zorgprofessionals en hun organisaties. 

 

Versterken van de eerste lijn en vormgeving van multidisciplinaire zorg en acute zorg betekent 

ook versterken van de samenwerking met andere partners in de eerste lijn zoals de 

Patiëntenfederatie Nederland, beroeps- en brancheorganisaties voor medisch-specialistische 

zorg, apothekers, verpleegkundigen en paramedici, partners uit het sociale domein en acute 

zorg. Dit doen we via bilaterale contacten en door te participeren in samenwerkingsverbanden 

binnen de eerste lijn, zoals de EerstelijnsPartners.  
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Begroting InEen 2020
 Begroting 

2020 

 Begroting 

2019 

 Prognose 

2019 

(Rapportage 

Q3) 

Baten (structureel) 3.025                 3.025                 3.046                

Contributie 2.957                 3.023                 2.973                 

Overige baten 68                      2                         73                       

Lasten 3.026                3.026                3.022                 

Algemene kosten 1.157                 1.162                1.048                

Verenigingszaken 292                    284                    278                    

Bestuurskosten 137                       134                      128                      

Ledenbijeenkomsten 97                         69                        97                         

Bestuurscommissies/werkgroepen 40                        58                        36                        

Diverse verenigingszaken 18                        24                        17                         

Personeelskosten en overhead 668                    655                    571                     

Bruto uitbetalingen personeel 1.950                  1.855                  1.806                  

Overige personeelskosten 74                         101                      114                      

Doorbelasting personeel en overhead aan activiteiten -1.356                 -1.300                 -1.349                 

Bureaukosten 180                    205                    181                    

Huisvestingskosten 74                         108                      77                         

Totaal automatisering en telefoon 77                          62                         76                         

Advieskosten bureau 8                           10                        7                           

Overige bureaukosten 21                        26                        20                        

Accountantskosten 18                       17                       18                       

Activiteiten 1.868                1.864                1.974                

Personeelskosten activiteiten 1.341                 1.282                1.280                

Materiële kosten activiteiten 527                     582                    693                    

Kwaliteitsbeleid 27                          73                          37                          

Bekostiging, bedrijfsvoering en organisatie ontwikkeling 42                         50                         72                          

Multidisciplinaire Zorg 28                         28                         28                         

Acute zorg 55                         55                         77                          

Informatiebeleid 33                          124                       94                         

Project Benchmark HAP 35                          -                             -                             

Project Benchmark Ketenzorg 67                         50                         66                         

Personeel en Arbeidsmarkt 38                         66                         90                         

Cao werkgeversbijdrage 38                         -                             -                             

Communicatiebeleid 35                          95                         192                       

De Eerstelijns (Tijdschrift voor leden) 80                         -                             -                             

Weekberichten en Nieuwsberichten 23                         -                             -                             

Juridische en fiscale zaken 20                         25                         30                         

Extra bestuursvergoeding tlv programma's 8                            12                         6                            

Verenigingszaken en externe relaties -                             5                            1                            

Resultaat excl incidentele activiteiten -0                        -0                        25                        



Incidentele activiteiten -                          -                          -                          

Baten incidentele activiteiten -                          -                          -                          

Personeelskosen incidentele activiteiten -                          -                          -                          

Materiële kosten incidentele activiteiten -                          -                          -                          

Resultaat incl. incidentele activiteiten -0                        -0                        

Verdeling resultaat:

Mutatie vrije reserve -0                        -0                        

Bestemmingsreserve extra programmabudget -                           -                           
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Vraagstelling / te nemen besluit: 

– Kan de ALV zich vinden in het eindmodel voor de contributiesystematiek? 

– Kan de ALV zich vinden in de voorgestelde route vanaf 2020? 

– Hoe kijkt de ALV aan tegen de voorgestelde lidmaatschapsvormen? 

Aanleiding 
Het huidige contributiemodel 2018-2020 van InEen (bijlage): 

– gaat uit van een benadering per ledengroep; 

– is grotendeels gebaseerd op omzet aan infrastructuur; 

– gaat uit van het solidariteitsprincipe, dat wil zeggen ‘groter’ betaalt meer, met een 

afvlakking naar boven toe; 

– kent een minimumcontributie van € 1500,-, mede om schaalvergroting te bevorderen; 

– is eenvoudig van opzet (alle activiteiten - belangenbehartiging, ondersteuning, 

informatievoorziening - worden in principe vanuit de contributie gefinancierd).  

 

De totale contributie (een kleine € 3 mln) wordt in 2019 voor 43,5% gedragen door de 

huisartsenposten, voor 49,6% door gezondheidscentra, GEZ-verbanden en zorggroepen 

tezamen, en voor 6,8% door de eerstelijns diagnostische centra en de ROS’en tezamen. 

 
De contributie voor zorggroepen, GEZ-verbanden en gezondheidscentra is gebaseerd op hun 
omzet aan ketenzorg resp. GEZ-financiering. Met de komst van de nieuwe O&I-betaaltitels is dat 
niet toekomstbestendig, aangezien de verwachting is dat de O&I-financieringsstroom 
uiteindelijk overal via een regio-organisatie gaat lopen. 

De huidige systematiek was beoogd nog tot en met 2020 te gelden, met als uitgangspunt dat de 

nieuwe O&I-financiering naar verwachting pas per 2019 echt tot wijzigingen zou gaan leiden. De 

gegevens uit 2019 zouden op zijn vroegst in 2020 kunnen worden uitgevraagd voor de 

contributie 2021 

In principe gaat die redenering nog op, alleen zou toepassing ervan in 2020 al tot vreemde 

situaties kunnen leiden in regio’s waar de vorming van regio-organisaties al echt van de grond 

komt (vooral in Zilveren Kruis-gebied en vanaf 2020 ook in VGZ-gebied). Immers, een GEZ-

organisatie die zich aansluit bij de regio-organisatie wordt voor de contributie 2020 nog 

aangeslagen voor de GEZ-omzet 2018, terwijl de organisatie in 2020 geen/minder rechtstreekse 

O&I-middelen krijgt. Voor de regio-organisatie/zorggroep geldt in feite het omgekeerde: meer 

O&I-middelen lopen via de regio-organisatie, maar InEen slaat ze daar volgens de huidige 

contributiesystematiek nog niet voor aan.  

vergadering Algemene Ledenvergadering 
datum 26 november 2019 
agendapunt 4 
  
onderwerp Contributiemodel en 

lidmaatschap 
Aard Besluitvormend 

bijlagen Contributiesystematiek 2018-2020 
contactpersoon Anoeska Mosterdijk 
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Dit brengt risico’s voor InEen met zich mee in de vorm van opzeggende leden, veel discussie over 

de hoogte van de contributie en verlies van contributie-inkomsten. De ALV heeft daarom in mei 

2019 ingestemd met het instellen van een werkgroep, die als opdracht meekreeg: 

1 Het onderzoeken van scenario’s voor de uiteindelijke contributieregeling, en 

2 Het ontwikkelen van een overgangssystematiek.  

 

Daarnaast kon de werkgroep voorstellen doen voor een eventuele differentiatie in lidmaat-

schapsvormen. Vanuit kleinere GEZ-organisaties, die zich aansluiten bij regio-organisaties, is de 

vraag gekomen om een soort lidmaatschap ‘light’, omdat de betreffende organisaties wel graag 

toegang houden tot de diensten en activiteiten van InEen. Te denken valt aan o.a. ontvangst 

weekberichten en deelname aan bepaalde bijeenkomsten. De gezondheidscentra met 

dienstverband geven aan graag een eigenstandige groep binnen InEen te willen blijven, ook als 

zij zich aansluiten bij een O&I-organisatie. Zij willen dus ook de mogelijkheid van een eigen 

lidmaatschap behouden. 

 

Er is een werkgroep ingesteld met de volgende deelnemers: Bart Smit (Mediis), Roland 

Ekkelenkamp (Medicamus), Nout Waller (Kcoetz), Paulien van Hessen (SAG), Eugen Zuiderwijk 

(KetenzorgNu), Desiree Buitenkamp (InEen) en Anoeska Mosterdijk (InEen).  

 

De werkgroep legt de volgende voorstellen voor aan de ALV: 

Contributie - Langetermijnmodel 
We streven naar bundeling van organisatiekracht in de regio. Er is – onder invloed van het 
inkoopbeleid van zorgverzekeraars – een beweging op gang gekomen naar de vorming van 
regionale (O&I) coalities c.q. samenwerkingsverbanden, waarin regio- en wijkmanagement een 
plek hebben/krijgen. Deze regionale coalities kunnen de vorm van een alliantie hebben, maar 
zich ook (door)ontwikkelen tot zelfstandige rechtsvormen (bijvoorbeeld een nieuwe coöperatie).  
 
Als we een aantal jaren vooruit kijken, is de verwachting dat Nederland is verdeeld in circa 50 
regio’s, met in elke regio een regio-organisatie waarbij een deel van de bestaande InEen-leden 
(zorggroepen, gezondheidscentra en GEZ-samenwerkingsverbanden) is aangesloten. De regio-
organisatie verzorgt een breed pallet aan samenhangende activiteiten op wijk- en regionaal 
niveau. Ook de huisartsenpost zal vaak onderdeel zijn van de regio-organisatie. 

 

Uitgaande van dat beeld stelt de werkgroep voor toe te werken naar een contributiesystematiek 

voor regio-organisaties die vergelijkbaar is met de huidige contributiesystematiek voor de 

huisartsenposten, namelijk een vast bedrag per inwoner in het adherentiegebied van de regio-

organisatie. In dit model is Nederland ingedeeld in x regio (O&I)-organisaties, en per inwoner 

wordt afhankelijk van de taken van de regio-organisatie een bedrag per inwoner berekend.  

 

Voor het bepalen van de hoogte van het contributiebedrag is de werkgroep uitgegaan van twee 

uitgangspunten: 

1. De begroting van InEen blijft dezelfde omvang hebben als nu het geval is; 

2. Alle activiteiten - belangenbehartiging, ondersteuning, informatievoorziening - worden in 

principe vanuit de contributie gefinancierd. 
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Uitgaande van een begroting van InEen rond € 3 mln euro zal in de toekomst per inwoner 18 cent 

betaald moeten worden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd: 8 cent voor de ANW-functie, 9 cent 

voor de O&I-functie en 1 cent voor de ROS-functie. 

 

In kaart brengen effecten 

Om te toetsen in welke mate dit model tot grote verschuivingen in de contributie gaat leiden, 

zijn enkele berekeningen gemaakt. Daarvoor maakte de werkgroep gebruikt van de gegevens 

van OPEN, CBS-gegevens, opgaven van zorggroepen voor de benchmark ketenzorg en de 

contributie bedragen van InEen. Voor de bepaling van de regio’s is de werkgroep grotendeels 

uitgegaan van de opgaven voor OPEN. Per regio zijn alle leden van InEen zo goed mogelijk 

‘verdeeld’ over de beoogde regio’s.  

 

Op basis van de eerste berekeningen wordt duidelijk dat het nieuwe model in sommige regio’s 

tot weinig en in andere tot grote veranderingen in de contributiebedragen leidt. De huidige 

contributie die per regio wordt betaald, is sterk afhankelijk van enerzijds de hoeveelheid 

ketenzorgprogramma’s en andere activiteiten van een zorggroep en anderzijds van het wel of 

niet aanwezig zijn van één of meerdere GEZ-verbanden en/of gezondheidscentra in een regio.  

Vooral in regio’s met grote stichtingen van (loondienst)gezondheidscentra zijn de effecten groot 

en gaat de contributie op regioniveau omlaag. Soms met een factor 3-4. Daar staat tegenover dat 

in andere regio’s de contributie door deze systematiek gaat verdubbelen. Zonder mitigerende 

maatregelen treden er dus forse verschuivingen in de contributie op.  

Contributie vanaf 2020 
De vraag is hoe we voor zorggroepen, gezondheidscentra en GEZ-samenwerkingsverbanden 

van de huidige naar de nieuwe situatie kunnen gaan, zonder dat er grote schokeffecten optreden 

en er een continuïteitsrisico voor InEen optreedt.  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft InEen gegevens nodig van leden en regio’s. De 

werkgroep stelt voor dit als volgt aan te pakken: 

– InEen gaat per regio een aantal zaken uitvragen bij de huidige leden, om een goed beeld van 

de regio’s te krijgen. De OPEN-regio’s nemen we als startpunt. 

– Het gaat om de samenstelling en omvang van de regio (wie doen mee en wat is het 

inwoneraantal van de regio), de status van de regio-organisatie (een alliantie/netwerk of een 

(nieuwe) zelfstandige rechtsvorm die het contract met de zorgverzekeraar gaat sluiten) en de 

omzet aan ketenzorg en GEZ in 2018 (om een goede vergelijking te kunnen maken).  

– Met deze gegevens wordt per regio de totale contributie bepaald volgens de bestaande en de 

nieuwe systematiek. Vervolgen wordt gekeken hoe groot de verschillen zijn. 

– De werkgroep stelt voor om, indien het huidige contributiebedrag per inwoner lager is dan 7 

cent of hoger is dan 11 cent, de regio in 3-5 jaar naar de nieuwe situatie toe te laten groeien. 

Daarbij is de snelheid van afbouw afhankelijk van de snelheid van opbouw.  

 

Wie is lid van InEen en krijgt vanaf 2020 de factuur voor de contributie? 

Dat zal afhangen van de status van de regio-organisatie. Indien de regio-organisatie een 

(nieuwe) zelfstandige entiteit is die het O&I-contract met de zorgverzekeraar sluit, zal de regio-

organisatie lid zijn of worden van InEen en dus een contributiefactuur ontvangen. Voor de 

aangesloten organisaties met een zelfstandige rechtsvorm bestaat de mogelijkheid zelf ook lid 

te blijven van InEen. In dat geval verdelen de regio-organisatie en aangesloten organisatie(s) de 
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contributie en de overige rechten en plichten die samenhangen met het lidmaatschap onderling, 

in principe naar rato van ingeschreven patiënten. 

 

Indien de aangesloten organisaties besluiten het lidmaatschap en de contributieplicht volledig 

over te dragen aan de regio-organisatie vervallen de rechten (waaronder het stemrecht) en 

plichten die samenhangen met het lidmaatschap. Wel kunnen aangesloten organisaties toegang 

houden tot het weekbericht van InEen en LINK en bepaalde bijeenkomsten. 

 

Indien de regio-organisatie geen (nieuwe) zelfstandige entiteit is die het O&I-contract met de 

zorgverzekeraar sluit, kan de regio-organisatie geen lid worden van InEen. De aangesloten 

organisaties blijven ieder zelfstandig lid van InEen en behouden ook hun stemrecht. InEen zal de 

regio-organisatie wel aanschrijven en een voorstel doen voor de contributie op regio-niveau, in 

principe naar rato van ingeschreven patiënten. InEen zal de regio-organisatie vragen op basis 

van de O&I-financieringsafspraken in de regio een verdeling te maken tussen de aangesloten 

organisaties, zodat InEen de contributiefacturen separaat naar deze organisaties kan sturen.  

 

Alternatieven voor 2020? 

Voor 2020 kunnen de volgende alternatieven worden overwogen:  
1. Contributie per organisatie op basis van de huidige systematiek (omzet ketenzorg en/of GEZ 

in 2018), in combinatie met een hardheidsclausule.  
2. Contributie door de regio-organisatie, waarbij voor de berekening van de regio-contributie 

de omzet aan ketenzorg en GEZ-financiering van de aangesloten organisaties in 2018 wordt 
meegenomen. 

3. Een combinatie van bovenstaande opties. 

 

Voorstel van de werkgroep 
– In principe gaan we per 2020 over op de beschreven nieuwe contributiesystematiek, met 

daarin een overgangsperiode van 3 jaar (voor regio’s met een forse afbouw maximaal 5 jaar). 

– Daarvoor vraagt InEen conform voorstel diverse zaken uit bij leden. Op basis van die 

gegevens worden berekeningen gemaakt en een inschatting van de contributie-inkomsten in 

2020 en de jaren erop. 

– Indien er begin 2020 op basis van de berekeningen een te grote onzekerheid ontstaat over de 

(schok)effecten voor leden en/of de contributie-inkomsten, bijvoorbeeld omdat de 

samenstelling van regio’s of de status van de regio-organisatie nog te onzeker is, wordt voor 

2020 teruggevallen op alternatief 3. 

– In dat geval geldt in principe de huidige contributiesystematiek, individuele organisaties 

ontvangen een contributiefactuur zoals dat ook in 2019 gebeurt. Indien in een regio al een 

regio-organisatie is gevormd en een grote verschuiving van financiering heeft 

plaatsgevonden, meldt de regio zich bij InEen voor een maatwerkafspraak. Er wordt dan een 

contributie voor de regio berekend, uitgaande van de omzet aan ketenzorg en GEZ-

financiering in 2018 van de voormalige leden. 
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CONTRIBUTIESYSTEMATIEK 2018-2020 

In de Algemene ledenvergadering van november 2017 is besloten om de bestaande 

contributiesystematiek grotendeels in stand te laten, met een paar aanpassingen: 

 

Verlaging maximumcontributie 

De maximumcontributie wordt verlaagd van € 100.000 naar € 75.000. 

 

Huisartsenposten 

Handhaven van de huidige systematiek, te weten € 0,078 * inwonersaantal. 

 

EDC’s 

Per 2018 hebben meerdere EDC’s hun lidmaatschap van InEen opgezegd (zie ook agendapunt 

6). Voor de resterende EDC’s worden, afhankelijk van de omvang, twee contributiebedragen 

gehanteerd, te weten € 37.500 en € 21.000. 

NB de huidige EDC-leden betalen jaarlijks € 20.000. 

 

ROS’en 

Het voorstel is de contributiebedragen van 2017 met 3% te indexeren. Dit is in lijn met de 

indexatie die de NZa de afgelopen jaren heeft toegepast op de bedragen in de Beleidsregel 

Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling. 

 

Gezondheidscentra/GEZ-samenwerkingsverband  

Handhaven van de huidige systematiek, te weten 1,25% van de omzet aan GEZ. 

 

Zorggroepen 

Handhaven van de huidige systematiek, te weten 1,25% van 19% van de omzet aan ketenzorg. 

 

Eerstelijnszorgorganisaties met meerdere functies 

Handhaven van de huidige systematiek dat voor elke functie de contributie wordt bepaald en dat 

deze bij elkaar wordt opgeteld.  

 

Daarbij geldt aanvullend: 

1 Een eventuele contributiestijging ten gevolge van omzetstijgingen kan nooit meer zijn dan 

10% van het contributiebedrag in het jaar waarin wordt uitgevraagd. 

aan Werkgroep  contributie en 

lidmaatschap InEen 
cc  

van Anoeska Mosterdijk 

datum 9 september 2019 
onderwerp Contributiesystematiek 

bijlage  
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2 Het bestuur heeft de bevoegdheid om een hardheidsclausule te hanteren om onredelijke 

contributieverplichtingen te voorkomen (bijv. bij sterk terugvallende inkomsten ten opzichte 

van de grondslag).  

3 Deze systematiek geldt voor de komende drie jaar. De reden daarvoor is dat de nieuwe O&I-

financiering naar verwachting pas per 2019 echt tot wijzigingen gaat leiden. Deze gegevens 

kunnen op zijn vroegst in 2020 worden uitgevraagd t.b.v. de contributie 2021. 

4 De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Daartoe worden jaarlijks de noodzakelijke 

gegevens opgevraagd bij de leden. 
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