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Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht(SGU). 

Het betreft een verslag van een jaar dat een andere invulling kreeg dan bij het vaststellen van de begroting en jaarplannen 

bedacht. Vanaf midden maart is het werk van alle onderdelen van de stichting in hoge mate bepaald door de pandemie m.b.t. 

COVID. In dat licht bezien moet het onderstaande verslag ook gelezen worden als  een weergave van de ontwikkelingen binnen 

de SGU en onze omgeving  met in acht name van de (on)mogelijkheden als gevolg van een pandemie.

Inleidend 

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) wordt gevormd door drie zelfstandige gezondheidscentra in de wijken Lunetten 

en Hoograven in Utrecht Zuid en in Leidsche Rijn in de wijk Het Zand. De SGU is een koepelstichting waarmee naast de 

individuele zorgverlening per centrum en discipline op zorg groep niveau zorg gecontracteerd wordt. De onder de SGU 

ressorterende gezondheidscentra zijn in zelfstandig stichtingen ondergebracht. Administratie en bedrijfsvoering zijn per 

gezondheidscentrum overeenkomstig ingericht. Daarnaast is de apotheek in Lunetten in een BV ondergebracht. 

Raad van Toezicht en bestuur zijn op SGU niveau ingesteld en zijn verantwoordelijk voor het besturen van en toezichthouden op

alle onder de SGU vallende stichtingen en BV’s.  Vanuit maatschappelijk ondernemerschap wordt in Lunetten naast fysiotherapie 

en medische fitness ook fitness op commerciële basis aan bewoners van de wijk geboden vanuit FitLunetten BV.  De Stichting 

Wijkgezondheidscentrum Lunetten is 100% aandeelhouder van FitLunetten evenals van de Apotheek Lunetten BV.  De interne 

organisatiestructuur is per discipline, per centrum opgezet waarmee het managementteam bestaat uit 5 vertegenwoordigers 

van het primaire proces, de stafleden en de bestuurder.

Zorg in de wijk

Al enkele jaren is een transitie gaande waarin zorg dichtbij bewoners wordt verzorgd en ondersteund. Vanuit dat perspectief zal 

de vraag naar zorg in de eerste lijn blijven toenemen. Dat vraagt om verdere gaande samenwerking en samenhang en een 

hogere mate van doelmatigheid, mede gegeven vergrijzing. Zowel het macro-economisch beschikbare budget als de 

arbeidsmarkt vragen om zorg in de wijk die doelmatig, klantgericht en effectief is georganiseerd.  Een uitdaging pur sang, zeker

in een pandemisch jaar. Een sterke, brede, geïntegreerde 1e lijn heeft daarin een sleutelpositie, maar dat vraagt, naast interne

doelmatigheid, ook goede afstemming en samenhang tussen medisch en sociaal domein, alsmede tussen wijk en stedelijk. 



De SGU biedt met haar multidisciplinaire, wijkgerichte en samenhangende zorg in al haar centra die mogelijkheid en zet daarvoor mede 

ontwikkelingen in gang vanuit dit toekomstgerichte- en duurzame perspectief. De SGU ziet hier voor zichzelf ook een verbindende rol. Leidend 

zijn kwaliteit van zorg en dienstverlening, gedreven professionals en transparantie in resultaten en verantwoording. Om stappen te blijven 

zetten is een gezonde organisatie noodzakelijk die zowel ruimte biedt aan verbreding, versterking en innovatie als om samenhang. Het 

afgelopen jaar heeft de SGU zowel intern (de toekomstbestendigheid van de disciplines en centra), als extern, met behoud van autonomie, 

onderzocht waar samenwerking met partners versterkt kon worden. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie en 

infrastructuur van de eerste lijn bevorderen deze ontwikkeling en zullen leiden tot een stedelijke organisatie die de infrastructuur voor goede 

samenwerking faciliteert als mede de chronische zorg organiseert. 

Strategische samenwerking

SGU is aangesloten bij de koepels InEen, de landelijke brancheorganisatie voor o.a. gezondheidscentra en bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS), 

een netwerk dat zich richt op een stadsbrede belangenbehartiging en samenwerking van de Utrechtse husartsen. Daarnaast participeert de 

SGU in Trijn, een samenwerkingsverband dat de Regionale Transmurale Afspraken organiseert. Ook participeert de SGU in de stadsbrede GEZ-

ontwikkeling om met de gemeente samen afspraken te maken en door te ontwikkelen naar een zgn. stadsbrede O&I organisatie waarin 

afspraken met verzekeraar, gemeente en andere zorgaanbieders vorm krijgen.

Tot slot; sinds 2015 is de SGU samen met eerstelijns partners in Hoograven en Lunetten een GEZ (Geïntegreerde Eerste-lijns Zorg) werkzaam 

met de naam Utrecht Zuid Eerstelijn Samenwerking (UZES). In UZES werken we samen aan nieuwe zorgprogramma’s en preventieactiviteiten 

(allen multidisciplinair) die de verbinding met welzijns- en wijkactiviteiten voor bewoners versterken om zo persoonsgericht gezondheid te 

bevorderen. In 2022 zal UZES opgaan in de stedelijke O&I organisatie.

Ontwikkelingen in 2020.

De verdere invulling van een werkstructuur waarin de centra zelf in the lead  zijn is in 2020 verder opgepakt; met onderlinge samenhang waar 

mogelijk. COVID maakte dat eenvoudiger omdat de noodzaak en urgentie van samen zorg leveren door zorgbeperkingen 

(luchtwegspreekuren), ziekte, richtlijnen en andere noodzakelijke aanpassingen vanzelf ontstonden. Zo ook zijn gezamenlijke afspraken 

gemaakt over zorgverlening in crisistijd en een draaiboek met handvatten en speregels voor zorgverleners en patiënten.

Interne ontwikkelingen: 

Voor de interne ontwikkeling zijn vooral cliënt- en personeelstevredenheid leidend, naast goede huisvesting. Allen dragen bij aan 
kwaliteitsontwikkeling en ondernemingsresultaat. Cliëntenparticipatie krijgt vorm via grotere betrokkenheid van wijkbewoners; de
cliëntenraad is uitgebreid en waar nodig treedt zij op als adviseur van het primaire proces en draagt bv bij aan de klachtenafhandeling; het 
uitbreiden van de Cliëntenraad blijft echter wel een punt van zorg. De klachten zijn professioneel en transparant afgehandeld en hebben 
waar gewenst opvolging gehad. En net als in andere jaren is aan alle accreditatie eisen voldaan; alle centra en disciplines zijn geaccrediteerd



Huisvesting: 

De toekomstige huisvesting van Lunetten blijft een zorg qua snelheid van uitvoering. Nog steeds is de wens om in het huidige wijkcentrum de 
Musketon alle zorg en welzijn in een pand onder te brengen, maar de gesprekken hiervoor met de gemeente verlopen langzaam; mede 
vanwege de wensen van de bewoners. Voor Hoograven is overleg met de verhuurder vervolgd om het centrum te moderniseren en in een
verbeterd centrum te kunnen werken; ook dit proces verloopt trager dan gewenst; net als op het Zand, waar  gesprekken gaande zijn over 
herbezetting van de ruimte van de apotheek.

Apotheek Lunetten:

Eind 2019 heeft de RvT besloten om voor de apotheek een overname partner te zoeken. Structurele verliezen met als gevolg van het
ontbreken van synergiemogelijkheden doordat de apotheek een standalone apotheek is maakten dat de SGU van mening is dat de 
continuïteit van dienstverlening en personeel beter in een andere constellatie tot zijn recht kan komen. Dit overname proces is begin 2020 
van start gegaan, met de pandemie en vertraging erbij, en is eind 2020 nog niet afgerond. De verwachting is dat dit in 2021, in de vorm van 
overname door de Hoogravense Apotheken plaats zal vinden.

Frans van Eck,

Directeur-bestuurder. 



Jaarverslag Raad van Toezicht 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht(SGU). 
Net voor het schrijven van deze bijdrage van de Raad van Toezicht (RvT) ontvingen wij het bericht dat onze voorzitter van 
de RvT, Marianne Burgman, geheel onverwacht is overleden. Zij is bijna 8 jaar met verve verbonden geweest aan de Raad 
van Toezicht. De Raad van Toezicht is geschokt door haar overlijden. In het verslagjaar is zij zeer aanwezig en betrokken 
geweest bij diverse elementaire onderwerpen die in dit jaar speelden. Dat zij daarover niet meer zelf kan rapporteren spijt 
ons zeer. De leden van de RvT proberen dan ook haar aanwezigheid in het verslagjaar een plaats te geven.

Corona
De RvT heeft grote bewondering voor alle medewerkers die geconfronteerd werden met allerlei zaken die opeens als 
gevolg van de Corona pandemie moesten worden opgepakt. De RvT heeft zich bij elke ontmoeting met de bestuurder, de 
OR en de CR laten informeren over de hoge werkdruk, het welbevinden van de medewerkers en de wijze waarop zij 
ondersteund konden worden. Omdat buiten de SGU nauwelijks vervangende medewerkers konden worden gevonden, 
heeft de organisatie grotendeels met de bestaande medewerkers de klus moeten klaren. Het is aan hen te danken dat de 
patiëntenzorg overeind kon blijven. Hulde!

Als gevolg van de pandemie heeft de RvT tekortgeschoten in de contacten met de medewerkers en centra. Het niet bij 
elkaar mogen komen, is een enorme handicap voor de RvT om met de medewerkers contact te hebben. Wij proberen dat 
het komende jaar te herstellen. Ook de leden van de RvT, de bestuurder en andere gesprekspartners in het verslagjaar 
moesten het doen met digitale ontmoetingen, en dat blijft in het kader van een goed onderling contact slechts een 
hulpmiddel. Hopelijk kunnen we elkaar in 2021 weer ontmoeten.

Wijkgericht werken
Als gevolg van de pandemie werd wederom duidelijk hoe verschillend onze centra zijn. De omliggende wijken en bewoners 
bepalen voor een groot deel de aard van de zorg die nodig is en daarmee de inzet van medewerkers. Dat geldt zowel bij de 
intensiteit van gevraagde zorg, als ook medicijngebruik, herstel en chronische ziekten. Dit heeft ons weer bevestigd dat het 
wijkgerichte werken van groot belang is.

De SGU heeft enige jaren geleden de zorg in en voor de wijk als kerntaak benoemd. Ook in het verslagjaar wordt duidelijk 
dat alleen met gemeenschappelijke zorg, samenwerking van de diverse disciplines en open communicatie kwalitatief goede 
zorg kan worden geboden. Hetzelfde geldt ook voor de relatie met de wijkteams. Het is volgens de RvT een kwestie van tijd 
dat sprake zal zijn van geheel geïntegreerde zorg en welzijn. Met name in grote steden als Utrecht en de daarbij horende 
complexiteit van patiënten/inwoners. De SGU wil daar een voorname rol in spelen, herkenbaar voor 
samenwerkingspartners, verzekeraar en gemeente.



Inleiding 

Apotheek
Voor integrale zorg aan de bewoners van een wijk is de samenwerking met een apotheek essentieel. De SGU heeft altijd 
gevonden dat een apotheek in de directe omgeving van een zorgcentrum aanwezig moet zijn. Dat is de reden dat de RvT 
altijd aanwezigheid van de apotheek binnen SGU is blijven steunen, ondanks de verliezen die er werden geleden. In het 
verslagjaar is een procedure gestart om de apotheek beschikbaar te houden, maar dan in een andere structuur. Na het 
verslagjaar heeft de SGU een overeenkomst kunnen sluiten met de Hoogravense apotheek om enerzijds de 
beschikbaarheid van de apotheek te behouden en anderzijds de financiële exploitatie te verbeteren. De RvT vertrouwt 
erop dat de apotheek zijn wijkfunctie kan behouden en de medewerkers van de apotheek hun weg in de nieuwe structuur 
weten te vinden.

Inzicht in het financiële resultaat
De Raad van Toezicht is positief over de ontwikkelingen in het financiële inzicht van de SGU. Gesprekken in de 
Auditcommissie hebben geleid tot aanvullende rapportages waardoor de prestaties per centrum inzichtelijker zijn 
geworden en de Raad haar toetsende rol goed kan vervullen. Afgelopen jaar was er een goede samenwerking met de 
bestuurder in de ontwikkeling hiervan.

Externe ontwikkelingen loondienstcentra
Ook in het verslagjaar is de structuur van loondienstcentra een onderwerp van gesprek geweest in de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht. De bestuurder heeft de Raad regelmatig geïnformeerd over de gesprekken tussen de centra, de 
verzekeraars en de NZa. Volgens de RvT mag er financieel gezien geen verschil zitten tussen het bieden van werk in 
loondienst of als zelfstandig gevestigde zorgverleners. Gezien het feit dat dezelfde discussie ook bij de ziekenhuizen wordt 
gevoerd wordt het hoog tijd dat op dit punt knopen worden doorgehakt. De Raad van Toezicht volgt deze ontwikkeling 
nauwgezet in het kader van de toekomst van de SGU.

Samenwerking medezeggenschap
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar meerdere malen overlegd met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De 
hiervoor genoemde onderwerpen kwamen daar ter sprake. De Ondernemingsraad heeft daarnaast haar feedback gegeven 
ter voorbereiding van het jaargesprek door de Raad van Toezicht met de bestuurder. 
De RvT hecht zeer aan een goede invulling van de medezeggenschap. Helaas merken wij op in de besprekingen met de OR 
en CR dat het werk nog op een te beperkt aantal schouders rust. Wij waarderen het werk van de leden van deze raden en 
wensen toe dat zich meer mensen aanmelden om hieraan deel te nemen.

Mariette Vos – Lambooy
Wnd voorzitter 



Wie zijn wij

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) is de koepel boven de 3 aangesloten multidisciplinaire gezondheidscentra en een fitness organisatie in de wijk 

Lunetten. 2 van de 3 centra liggen in Utrecht zuid en 1 centrum is gevestigd in Leidsche Rijn. 

Sinds 2015 is de SGU onderdeel van de Geïntegreerde Eerstelijns organisatie Utrecht Zuid (UZES). Een samenwerking met de zelfstandige 1ste lijn organisatie 

Nieuw Plettenburgh (huisartsen maatschap, fysiotherapie en apotheek) en de solist huisarts uit Lunetten.

In de gezondheidscentra hebben zelfstandige disciplines spreekuur: Saltro, diëtiste, verslavingszorg, verloskundige, psychologen, podotherapeuten, 

logopedisten, buurtteam, JGZ, GGZ etc.

De Ondernemingsraad (OR) 

eind 2014 is de OR opgericht, en bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers 

uit de aangesloten centra. De leden van de OR zijn: Julia Machielsen (POH-ggz; 

VZ),Gonnie Vollebregt (POH), Marie Jose Vos (apotheker), Paulien Drijkoningen 

(huisarts), Rianne Slieker (fysiotherapeut) en Corina van Zanten (assistente). De OR 

heeft 12 maal vergaderd, waarvan 6 keer met de bestuurder en daarnaast met de RvT, 

het LOH en de CR 

De cliëntenraad (CR)

Bestaat uit 3 patiënten die ingeschreven zijn in de aangesloten gezondheidscentra en 

woonachtig in de een van de wijken. 

De leden van het CR zijn: Dick Kroon, Tineke Meulenkamp (vz) en Dunya Vermaat. Er 

zijn vacatures voor alle centra. De CR kwam in 2020 6 maal bij elkaar met de bestuurder 

en had speciale aandacht voor de klantenbejegening in de SGU, de huisvesting Lunetten 

en de nieuwe wet op de medezeggenschap.

Lokaal Overleg Huisartsen / 

fysiotherapie (LOH)

Sinds 2017 is de SGU cf de CAO 

verplicht om met een afvaardiging 

van de huisartsen overleg te 

voeren over de werkwijzen, 

inrichting van de praktijk en 

contracten met de zorgverzekeraar 

betreffende de huisartsenzorg. 

De SGU heeft een LOH opgezet 

die 4 maal bijeen kwam de 

genoemde onderwerpen te 

bespreken en af te stemmen met 

de OR. 

Met de fysiotherapeuten werd 6 

maal overlegd over hun jaarplan en 

arbeidsvoorwaarden na de 

opzegging van de CAO. Hierover is 

eind 2020 overeenstemming 

bereikt over een nieuwe 

adviesregeling.

.

Medewerkers

Alle medewerkers (+/- 80) van de 

aangesloten gezondheidscentra zijn in 

dienst van de SGU en vallen onder de 

nawerking van de CAO 

gezondheidscentra, dan wel onder de CAO 

huisartsenzorg welke in 2020 voor 

medewerkers in de huisartsenzorg van 

toepassing is. 

Sinds eind 2014 heeft elke discipline zijn 

eigen coördinator die verantwoordelijk is 

voor het reilen en zeilen van de discipline. 

Deze coördinator heeft zitting in het MT. 

De heer Frans van Eck is bestuurder.

Bestuur SGU

De Raad van Toezicht bestond uit: mevr. 

M. Burgman (voorzitter), dhr G. Welling, 

mevr. E. Kalkhoven, mevr. M. Vos-

Lambooij en de heer P Baks. 

De Raad van Toezicht is kritisch in haar 

toezichthoudende rol en heeft tevens als 

klankbord een adviserende rol richting de 

bestuurder. De governance code wordt 

gehanteerd. Voorzitter en leden van de 

Raad van Toezicht ontvangen een 

vergoeding van resp. € 5.000/€ 3.000 per 

persoon per jaar. De wettelijke fiscale 

inhoudingen worden hierop toegepast.

Onderwerpen in 2020 waren de 

continuïteit van de SGU als organisatie in 

verhouding tot Corona en daarnaast een 

veranderend zorglandschap en de 

voorgenomen verkoop van de apotheek.

Adviesorganen

De directeur is als bestuurder aangesteld 

voor alle aangesloten stichtingen. De 

Raad van Toezicht controleert de 

bestuurder. 

De directeur heeft als advies orgaan het 

MT, de OR, het Lokaal overleg 

Huisartsen/Fysiotherapie en de 

cliëntenraad. 

Het Management team (MT) is 

samengesteld uit leidinggevenden van alle 

disciplines uit alle centra; huisartsen, 

apotheker en fysiotherapeut. 

Sinds 2018 participeert eveneens de 

praktijkmanager Hoograven in het MT. 



Functies en fte in dienst van de SGU (eind 2020)

Lunetten/Hoograven/het Zand Lunetten Lunetten/Het Zand SGU

huisartsenzorg apotheek fysiotherapie staf

Coördinerend huisarts Beherend apotheker Coördinerend fysiotherapeut Directeur-bestuurder 

(2 -> 1,53 fte) (1 -> 0,83 fte) (3 -> ,67 fte) (1 -> 1 fte)

Huisartsen Apotheker Fysiotherapeuten Financieel manager 

(14 -> 8,29 fte) (1 -> 0,59 fte) (6 -> 4,26 fte) (1 -> 0,95 fte)

Praktijkmanager Teamleider apotheek Administratief medewerker Personeelsadviseur

(1 -> 0,63 fte) (1 -> 0,95 fte) (1 -> 0,63 fte) (1 -> 0,73 fte)

Hoofdassistentes 

(2 -> 1,95 fte)

Apothekersassistentes 

(7 -> 4,90 fte)

Manager Fit-Lunetten

(1 -> 0,84 fte)

Manager huisartsenzorg

(1 -> 0,28 fte)

Centrumassistentes incl. in opl.

(15 -> 10,71 fte)

Administratief medewerker apo 

(1 -> 0,63 fte)

Fitness trainers

(3 -> 1,32 fte)

GEZ coördinator

(1 -> 0,66 fte)

Baliehulp

(1 -> 0,79 fte)

Kwaliteitsfunctionaris/RIE

(1 -> 0,5 fte)

Praktijkondersteuner Somatiek

(5 -> 2,32 fte)

Praktijkverpleegkundige Somatiek

(4 -> 2,34 fte)

Officemanager

(1 -> 0,63 fte)

Administrateur

(vacature)

Praktijkondersteuner GGZ

(5 -> 1,89 fte)

Praktijkverpleegkundige GGZ

(1 -> 0,63 fte)

Verpleegkundig Spec. GGZ

(1 -> 0,74 fte)

Administratief medewerker HA

(1 -> 0,37 fte)
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Ontwikkelingen in 2020     2020 stond in het teken van Corona

2020 is voor vrijwel alle geledingen in de zorg een uitzonderlijk jaar geweest vanwege de Corona pandemie, die ook in 2021 zijn stempel blijft drukken. Vanaf maart ging 

het land in ‘lockdown’ en werd alles anders. Hierdoor zijn veel reguliere projecten afgeremd of in beperkte vorm door gegaan. Groepsbijeenkomsten werden in het begin 

afgelast en later vooral in online sessies gerealiseerd, veelal in afgeslankte vorm. Tegelijk maakte de bestaande organisatie ook mogelijk dat er gemakkelijk werd 

geschakeld voor samenwerking binnen de centra en wijk om de Corona-zorg goed te laten verlopen. Zo is in de beginfase er een gezamenlijk spreekuur voor 

luchtwegklachten geweest en werd zeer regelmatig overlegd via videoverbinding.

Door de gemeente werd een aantal maal per jaar een bijeenkomst in de wijk georganiseerd waar naast inhoudelijke onderwerpen gepresenteerd door diverse 

organisaties netwerken een belangrijk onderdeel was. De Corona lockdown zorgde ervoor dat deze meetings geen plaats gevonden hebben. In plaats daarvan is er 

vanaf september om de 6 weken een digitaal wijkoverleg georganiseerd. Hierbij sloten aan: diverse medewerkers van gemeente zowel van wijk als stadsniveau, Jou, 

brede school, wijkverpleging, sociaal makelaar (Dock) en vanuit de SGU de coördinator. De gesprekonderwerpen waren met name in het begin hoe gaat je organisatie 

om met de lockdown en wat kunnen we voor elkaar betekenen. 

Patiënten portaal
Sinds 5 jaar kunnen patiënten van de SGU gebruik maken van het patiënten 

portaal. 24/7 kan er herhaalmedicatie besteld worden, een e-consult gevraagd of 

een afspraak gemaakt worden. Per 1 juli 2020 is digitaal inzage in het medisch 

dossier toegevoegd. Een nieuwe landelijke wetgeving, die eraan moet bijdragen 

dat patiënten beter inzicht krijgen in hun eigen gezondheid. Ter stimulering van 

deze wetgeving is er door de zorgverzekering aan de praktijken per patiënt een 

bedrag beschikbaar gesteld om medewerkers op te leiden en tijd vrij te maken om 

de inzage te promoten bij patiënten. Op regio niveau is een coalitie gevormd om dit 

in samenwerking vorm te geven. Er zijn 3 projectleiders voor Utrecht aangesteld 

die de zorgverleners en de patiënten meenemen in deze ontwikkelingen. Vanaf 

2021 zullen naast de patiëntenportalen ook PGO’S (Persoonlijke 

GezondheidsOmgeving) voor patiënten beschikbaar zijn. 

Patiënten aantallen aangesloten SGU organisaties

Ingeschreven patiënten

op naam huisarts

Lunetten Hoograven Het Zand

31-12-2018 8924 5226 7820

31-12-2019 8905 5158 8136

31-12-2020 8860 5177 8680

Klanttevredenheid

In 2020 is aan de patiënten, die gebruik maakten van de diensten 

in onze gezondheidscentra gevraagd of zij digitaal, na een bezoek 

aan huisarts, een korte enquête in wilde vullen. In de 

huisartsendiscipline is de toestemming om het formulier toe te 

mogen zenden gekoppeld aan het huisartsen informatiesysteem 

(Promedico). Helaas zijn er maar weinig patiënten die 

toestemming geven om 1x per jaar een enquête formulier te willen 

ontvangen. Daarnaast is het percentage patiënten dat de enquête 

volledig invult en terugstuurt erg klein. Te klein om tot een 

representatief aantal te komen. Naar aanleiding hiervan hebben 

we met Qualiview, de leverancier om de tafel gezeten en gaan in 

2021 op een andere manier patiënten vragen wat ze vinden van 

onze dienstverlening.

Zowel bij de apotheek als bij de fysiotherapie worden er meer 

ingevulde enquête formulieren ontvangen. De resultaten hiervan 

zijn terug te zien in de jaarverslagen van de disciplines.

Gebruik patiënten 

portaal 

LUN HGR Het Zand

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Aangemelde 

gebruikers

3860 3442 2024 1829 1338 1272

Aantal actieve 

gebruikers

2155 1992 974 907 1135 1072

Actieve gebruikers 

met app

178 81 156

Nieuwe 

aanmeldingen 

721 52 355 35 381 375

Totaal aantal login’s 12569 10574 4695 3857 6143 5664

Recept herhalingen 2440 2567 761 577 1661 1493

Afspraken (is maart 

2020 uitgezet)

341 1533 221 620 181 805

E-consult 1595 854 351 149 528 357

Dossier opgehaald 1687 815 846



Extern
Voor de externe ontwikkeling zijn vooral 

cliënttevredenheid en maatschappelijk draagvlak 

leidend. Beide zijn essentieel voor het 

ondernemingsresultaat en de 

toekomstbestendigheid.

Resultaten acties: 

Wijkgezondheidzorg krijgt vorm in samenhang met 

partners.

UZES is het aanspreekpunt voor multidisciplinaire 

zorg in Utrecht Zuid.

Rond Het Zand is de samenwerking versterkt zowel 

met de collegae gezondheidscentra, de gemeente en 

de Gezonde Wijk Alliantie.

Onze gezondheidscentra zijn actief partner in 

preventieve projecten zoals DM Challenge, Jump in, 

beter weten, meten doen; OM U 3.0 en 

schuldhulpverlening.

De positie van de SGU in stad en regio steviger.

Relaties met bestaande partners zoals gemeente en 

netwerkpartners zijn versterkt; Met de HUS wordt 

intensief samengewerkt o.a. op gebied van 

ouderenzorg en spoedzorg, 2 huisartsen van de 

SGU zijn werkzaam als kaderarts voor de stad op 

deze onderwerpen.

Relaties met partners in de wijken zoals buurtteams, 

scholen, welzijn zijn geborgd en de implementatie 

van de EPA proeftuin zorgt voor een succesvolle 

aanpak van de GGZ in de wijk. Ook binnen de O&I 

ontwikkeling in de stad speelt de SGU een duidelijke 

en constructieve rol als trekker van een aantal 

inhoudelijke en organisatorische thema’s en als 

kwartiermaker van de organisatie i.o. dit zal in 

2021 worden vervolgd en afgerond.

Intern
Voor de interne ontwikkeling zijn vooral cliënt- en personeelstevredenheid leidend. Beide dragen 

bij aan kwaliteitsontwikkeling en ondernemingsresultaat.

Resultaten met acties:
Handboek Corona

Een aantal maanden Corona pandemie heeft er in juli 2020 toe geleid dat er een evaluatie heeft 

plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van medewerkers uit de centra, OR en CR. 

Het bleek dat er veel gebeurt was wat een enorme impact heeft gehad op de medewerkers. 

Duidelijkheid in de steeds veranderende richtlijnen van de overheid en de landelijke zorg 

organisaties was een van de vragen die unaniem gehoord werd bij de evaluatie. Er is SGU-breed 

een Corona-werkgroep gevormd die een handboek hebben gemaakt wat gepubliceerd is op 

intranet en in een roadshow gepresenteerd aan alle medewerkers. Een van de verbeterpunten uit 

handboek is het Corona MT wat wekelijks bij elkaar kwam en de wijzigingen in de richtlijnen 

besprak en publiceerde naar de medewerkers. Dit Corona MT is in 2021 ook nog actief. Naast de 

medewerkers zijn ook de patiënten meegenomen in de veranderende richtlijnen door een aparte 

Corona pagina op de websites van de centra.

Klachten en incidenten

Cliëntenparticipatie krijgt vorm via grotere betrokkenheid van wijkbewoners. De cliëntenraad is 

tevens adviseur van het primaire proces. Het aantal klachten is goed in beeld gebracht en heeft 

opvolging gehad zowel intern als met de klagers. Het aantal klachten in 2020 was gelijk aan 2019; 

namelijk 13. 

Kwaliteitsbeleid

Aan alle accreditatie eisen is voldaan. Op basis van de aandachtspunten worden deze per 

centrum uitgewerkt naar een actieplan. Ook het zgn RI &E beleid is ter hand genomen en met de 

OR verder vormgegeven. 

De organisatie ontwikkeld door.

Leidinggevende kwaliteiten van de coördinatoren zijn verder ontwikkeld; stafondersteuning staat in 

dienst van het primaire proces. Afdelingsplannen zijn gecommuniceerd en hebben draagvlak; alle 

jaarplannen zijn herijkt en met concrete doelen voor 2021 vertaald ook al speelt hier een ‘corona’ 

effect mee dat ingezet beleid begin 2020 niet volledig van de grond gekomen is en in 2021 

vervolgd wordt. Maandelijkse managementrapportage biedt een goede ondersteuning aan het 

primaire proces.

Er bestaat een beeld van de toekomstige huisvesting.

De gezondheidscentra het Zand en Hoograven blijven op hun huidige locatie werkzaam. Op het 

Zand werd in 2020 nog gezocht naar een nieuwe huurder voor de apotheek ruimte die per 2021 

gevonden is. Voor Hoograven wordt onderzocht of er verbeteringen in het pand kunnen worden 

aangebracht om zo toekomstbestendig te kunnen werken. In Lunetten is een verbouwplan met de 

gemeente ontwikkeld voor de Musketon; na verbouwing moet het centrum multifunctioneel 

worden gebruikt voor zorg en welzijnsdoeleinden. Beide laatst genoemde trajecten verlopen traag. 


