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FEDERATIE VAN VSV’s
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• Inleiding
• Mededelingen
• Spreekuur juridische zaken
• Het Basiskader VSV
• Taakverdeling Federatie en CPZ
• Masterplan Overheid
• Bestuur uitbreiding en taakdifferentiatie
• Landelijk digitaal zorgpad zwangere in kwetsbare situatie
• Capaciteitsproblemen!!!!!
• Bijpraten ontwikkelingen (kort)

Wat gaan we doen
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• Geluid uit!
• Chat gebruiken
• Actief meedoen / handjes opsteken bij vragen

Mededelingen
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• Beslommeringen nemen toe
• Nog geen duidelijk “ model” voor VSV’s
• In de toekomst juridische entiteit onvermijdelijk
• Wetgeving wijzigt
• Zorgstandaard stelt eisen

• Dus: Juridisch spreekuur Titia Hollman van ZinZ
• Uitgebreider in November?

Spreekuur Juridische Zaken



Nieuwe wetten gevolgen voor VSV’S?

Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies



Hebben nieuwe wetten gevolgen voor VSV’s? 

• Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders): per 1.1.2022

• WMCZ 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen): ingegaan

• WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen): ingegaan

• Wtza en WMCZ zorgweAen, WBTR niet



Wtza

• gekoppeld aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

• vervangt het oude systeem van de WTZi (2 categorieën)
–Meldplicht (ongeacht aantal zorgverleners) tenzij LRZa
– Toelatingsvergunning (MSZ en > 10 zorgverleners) - omzetting
– Eisen bestuursstructuur (> 25 zorgverleners en MSZ > 10)
– Financiële jaarverantwoording

• doel  & toezicht IGJ



Conclusie Wtza

• Wet geldt voor de bij VSV/IGO aangesloten 
zorgaanbieders en (solistisch) zorgverleners 
• Maar VSV/IGO valt niet onder de wet zolang zelf 

geen Wkkgz-zorgaanbieder
• Betekent overigens niet …. (bijv. ZIG)



WMCZ

• ook gekoppeld aan Wkkgz
• > 25 zorgverleners of > 10 zorgverleners (overnachting) 
• verplichte cliëntenraad (CR) volgens eisen van de wet



Conclusie WMCZ 

• Wet geldt voor bij VSV/IGO aangesloten 
zorgaanbieders en (solisRsch) zorgverleners 
• Maar zolang VSV/IGO zelf geen zorgaanbieder wet 

niet van toepassing
• Betekent echter niet …. (bijv. ZIG)



WBTR

• Vooral technische exercitie (ingegaan 1 juli 2021)
• Staat los van wel/geen zorgaanbieder
• Voor VSV/IGO met vereniging/stichting/coöperatie relevant
• Regelt o.m. 
–wettelijke grondslag RvC en one-tier board 
– belang van onderneming centraal
– verbod op persoonlijke/tegenstrijdige belangen
– belet of ontstentenis regeling



actie vereist?

• Alleen in geval van een rechtspersoon
• Uitgangspunt: wet geldt sowieso
• Statutenwijziging niet verplicht 
• Pas bij e.v. statutenwijziging (al is dat over 20 jaar) moet je opnemen:
– verbod m.b.t. aantal stemmen bestuur en RvC/RvT
– regeling belet of ontstentenis bestuurders en commissarissen

• Dan meteen ook handig statuten in lijn te laten brengen met de WBTR
• Verder: bezoldigingsbepaling even checken in statuten



Beslisboom

• Vervolg vanuit Federatie
• Toestemmingsvereiste loslaten; niet altijd nodig
• Een ‘nee’ moet namelijk gerespecteerd worden
• Mogelijkheden WGBO en AVG andere insteek
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Spreekuur Juridische Zaken
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• Nog geen scherp takenpakket
• Steeds meer eisen zonder financiën
• Noodzaak tot bepalen wat is “regulier” en wat extra
• Hoe kijkt u naar de visie van het Bestuur dat het VSV door de 

zorgverleners (met ondersteuning ) moet worden gerund

Het basiskader VSV
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• De Federatie heeft met 'het VSV basiskader' een raamwerk ontwikkelt dat
duidelijk de uitbreidingen in VSV-verantwoordelijkheden en -taken schetst ten 
opzichte van de reguliere beroepswerkzaamheden én inzicht geeft in de extra 
kosten die de gewenste en noodzakelijke samenwerking met zich 
meebrengen!

• We stellen graag met u vast of het VSV basiskader een reëel beeld geeft van:
• de nieuwe extra VSV-taken én
• de benodigde aanvullende vergoeding

Het basiskader VSV

• Daarna kunnen we vanuit die voorbereiding de gesprekken met 
alle partners in, om de afbakening gezamenlijk met hen verder 
vorm te geven.

https://federatievsv.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmVkZXJhdGlldnN2Lm5sJTJGbWVkaWElMkYxMmVfbGFuZGVsaWprZV9iaWplZW5rb21zdF92YW5fVlNWc18xMF9zZXB0ZW1iZXJfMjAyMSUyRjIxMDgzMV81X2NvbmNlcHRfb3B6ZXRfVlNWX0Jhc2lza2FkZXJNRC5wZGY=&sig=4ZgFuJLXM9V8sofTo9Zw6piUPdbSmaactA4pQusN8Ntu&iat=1631032449&a=67854692&account=federatievsv%2Eactivehosted%2Ecom&email=5%2Btbo3M43%2BsmiyATEBo0ugAYVJ8MZRdrDf79Nmh50JY%3D&s=799b11230cedd344575f49e69223c98a&i=2A4A1A8
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Het basiskader VSV
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Het basiskader VSV

Vervolgstappen extern
• Delen met stakeholders (BO, KNOV, NVOG, NVZ, VWS, CPZ, Consortia, NZa, 

ZiN, ZN) 
• Bespreken met VWS
• Bespreken met Stakeholders (belangrijk onderdeel masterplan)

Voorbereiding op
• Toelichting combi registratie (VSV’s) + normativeren ambitieniveau (Federatie)
• Consultatieronde(s)
• Mogelijk Opzet kostenonderzoek (# VSV’s) onderbouwing tariefverzoek Nza

Suggesties voor bestuur Federatie zijn welkom (info@federatievsv.nl) 

mailto:info@federatievsv.nl
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• Hoe kijkt u naar de visie van het Bestuur dat het VSV door de 
zorgverleners (met ondersteuning ) moet worden gerund

Het basiskader VSV
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• Historische context
• Recente ontwikkelingen
• Heroriëntatie op taken
• Hoe te komen tot goede afspraken

Voorbeeld: PDCA cyclus op kennisnet geboortezorg Wegwijzer leren en verbeteren

Taakverdeling CPZ en de Federatie
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• Rapport RIVM
• Streven naar uitvoering aanbevelingen
• 5 pijlers ( WG Kwaliteit, WG Organisatie, WG bekostiging en 

financiering, WG Preventie en Leefstijl, WG ICT)
• Streven naar Bestuurlijk Akkoord met alle partijen

Federatie 
• Basiskader
• Financiering
• ICT

, 

Masterplan Overheid 
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Het aantal taken en verantwoordelijkheden van de Federatie en daarmee de 
werklast van het bestuur is sterk toegenomen. 
Om Om op verantwoorde wijze de komende jaren de toegenomen taken van het 
bestuur effectief te kunnen uitvoeren en doelen te realiseren (vertegenwoordiging 
én realisatie van financiering voor alle VSV’s) is differentiatie van 
verantwoordelijkheden en de daarbij behorende mandatering in het bestuur te 
regelen. 

Het bestuur van de Federatie stelt voor om dit te organiseren met de volgende 2 
wijzigingen.
I. Een onderscheid in een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) 
II. Een concrete indeling van bestuursleden t.a.v. taken.

Bestuursuitbreiding en taakdifferentiatie
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Bestuursuitbreiding en taakdifferentiatie
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Huidig Bestuur
• Eric Hallensleben (voorzitter)
• Marlies Kluiters (bestuurslid)
• Martien Kroeze (penningmeester, secretaris)
• Dita Schipper (bestuurslid)

Kandidatenbestuursleden algemeen bestuur
• Lian Siebelt
• Sandra Simons
• Marije Droogendijk
• Ingrid vd Veen
• … (kandidaat vanuit MT ziekenhuis)

Bestuursuitbreiding en taakdifferentiatie
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Consent verlengen termijn startbestuur
• Eric Hallensleben
• Marlies Kluiters
• Martien Kroeze

Consent inrichting nieuwe bestuur-structuur (AB + DB) 

Bestuursuitbreiding en taakdifferentiatie
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Uitgangpunt

• Landelijke opzet voor het raadplegen van de juiste contacten per gemeente 
• Gestart in de Veenkoloniën
• Opdracht van VWS om dit landelijk beschikbaar te maken

Landelijk digitaal Zorgpad
Zwangere in kwetsbare situatie
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Proces

• Nu pilot met 5 gemeentes, testen en optimaliseren van proces
• Key users
• Gemeentelijke variabelen en VSV-variabelen
• Redactieraad
• Eind 2021 live

Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie
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Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie
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Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie
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Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie
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Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie
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Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie



40

Oproep

• VSV-protocollen graag aanleveren bij de federatie!

• Koppelen aan gemeentes obv Perinedgegevens verzorgingsgebied

Landelijk digitaal 
Zorgpad Zwangere in kwetsbare situatie
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• Serieus probleem
• Geen centrale regie
• Taak Federatie?
• Aankaarten bij politiek?
• Aankaarten bij Beroepsbelangenverenigingen
• Andere acties?

Capaciteitsproblemen
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• Speurtocht naar verdeelmodel (Nza en VWS)
• Actualisatie Zorgstandaard

Graag input naar:
Marlies Kluiters: marlies.kluiters@federaSevsv.nl
Of 06-22475020

• Eenheid van Taal
• Onderzoeken
• The PRImaRy CaRE InduCtIon of labor (PRICE) study
• COnSnuity of MIdwifery Care (COMIC)-studie 

Bijpraten Ontwikkelingen 

mailto:marlies.kluiters@federatievsv.nl
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Na laatste subsidieronde (juni 2021):

65%

34%

1%

9 regionale partnerschappen 

aantal VSV in partnerschappen

aantal VSV in groeimodel

VSV nog onbekend



Stand van zaken subsidie aanvragen 

• 5 regionale partnerschappen 
aanvraag ingediend in juni 2021

• 4 aanvragen zijn al gehonoreerd 
bij eerdere tranche

• Aanvragen worden beoordeeld 
door VWS
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FEDERATIE VAN VSV’s

Dank voor uw aandacht

Wij gaan aan de slag en 
houden u op de hoogte!


