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Het jaar 2020 stond ook voor de Julius Gezondheids centra 

grotendeels in het teken van de Covid-19-pandemie. Onze 

prioriteit lag bij het bereikbaar houden van onze zorg voor 

al onze patiënten. Veiligheid was daarbij essentieel.

Daarom besloten we al kort na de uitbraak patiënten met luchtweg
klachten op één centrale locatie (Terwijde) te ontvangen. Zo konden 
we enerzijds kwetsbare patiënten beter beschermen en anderzijds 
efficiënter omspringen met de – toen nog schaarse – beschermende 
middelen, zoals mondmaskers, handschoenen en schorten.

Ook ‘achter de schermen’ veranderde er veel. Wie kon, werkte thuis. 
We vergaderden online en ook verschillende trainingen werden 
gedig italiseerd en online aangeboden. We namen actief deel in de 
regionale crisisorganisatie om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen en om de inzichten en praktische ervaringen 
van de huisartsen op het gebied van Covid-19 te delen.

Financieel had Covid-19 behoorlijke gevolgen. Minder consulten leidden 
tot lagere inkomsten; meer inhuur van waarnemers en uitzendkrachten 
brachten extra kosten met zich mee. Onder de streep eindigden we 

onder het niveau van de begroting, maar dankzij de compensatie-
regelingen werd het verlies beperkt.

Ondertussen ging ook het gewone werk door en konden we in juni 
het Strategisch Beleidsplan 2020-2025 vaststellen. Ook wisten we 
gedurende het jaar onze organisatie te verstevigen en ons bijzondere 
zorgaanbod uit te breiden. Medio 2020 tekenden we een overeenkomst 
met ZorgNU over de samenwerking in de spoedpost Noordwest 
Utrecht, als gevolg van de opheffing van Primair.

De intentie is deze samenwerking met ZorgNU te intensiveren op het 
gebied van O&I en per 1 januari 2022 toe te treden tot de Coöperatie 
ZorgNU.

Ondanks alle beperkingen en gevolgen van de pandemie hebben we 
in 2020 met elkaar weer veel bereikt. We zijn onze medewerkers 
zeer dankbaar voor hun flexibiliteit en niet aflatende inzet in dit 
bijzondere jaar.

Voorwoord

Drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC, algemeen directeur-bestuurder 
Drs. F. (Fenneken) Meulink, medisch directeur-bestuurder
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Wat we in 2020 hebben bereikt

“We bieden speciale 

zorgprogramma's voor

o.a. chronisch zieken.”

Organisatieontwikkeling
Goede zorg vraagt om een goede organisatie. 
In 2020 hebben we twee bedrijfskundig mana
gers aangesteld voor de functie van locatie
manager. Met hun kennis en ervaring kunnen 
we ook op organisatorisch vlak verder profes
sionaliseren. In het verlengde hiervan hebben 
we meer verantwoordelijkheden en bevoegd
heden naar het management verlegd. Zo kreeg 
elke (locatie)manager een algemeen beleids
thema toebedeeld, waaronder onderwijs & 
opleiding, kwaliteit & veiligheid, ICT en regionale 
samenwerking. Door de activiteiten op deze 
thema’s centraal te coördineren houden we 
beter zicht op de kwaliteit en voortgang.

Ontwikkeling bijzonder zorgaanbod
LRJG biedt inwoners van Leidsche Rijn in de 
eerste plaats eerstelijns basiszorg, zoals huis
artsenzorg en fysiotherapie, preventieve zorg 
en diagnostiek. Maar onze ambities reiken 
verder. In 2020 hebben we ons bijzondere zorg
aanbod doorontwikkeld. De nadruk ligt hierbij 
op intensievere samenwerking met andere 
zorgdisciplines op specifieke aandachts-
gebieden. Zo bieden we speciale zorg-
programma’s voor chronisch zieken en 
psychische klachten, artroseprogramma’s en 
sportspreekuren, een medicatiespreekuur en 
een leefstijlprogramma. Ook hebben onze 
fysiotherapeuten een aan vullend zorgaanbod 
ontwikkeld voor veel voorkomende klachten.

Kwaliteit en veiligheid
Opleiding en kwaliteitsontwikkeling
Als gevolg van de Covid-19 maatregelen 
konden we enkele geplande ontwikkelings
activiteiten, waaronder de onderlinge uitwisse
ling van personeel, niet uitvoeren. Sommige 
trainingen werden afgelast, andere kregen een 
aangepaste vorm.

Incidenten en calamiteiten
We vinden het belangrijk te leren van onze 
fouten en daarmee de kans op herhaling te 
beperken. Incidenten die binnen onze centra 
plaatsvinden worden door lokale VIM (Veilig 
Incident Melden) commissies onderzocht en 
geregistreerd. In 2020 ging dit vooral om 
proces matige incidenten rondom laboratorium
uitslagen, urineonderzoek, invalassistentes en 
privacy. We registreerden drie mogelijke data
lekken; geen van deze gevallen hoefden te 
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worden gemeld bij de Autoriteit Persoons gegevens. Ook 
waren er drie meldingen van prikincidenten en drie agressie
meldingen. Dit laatstgenoemde aantal zal in werkelijkheid 
hoger liggen, aangezien agressie in de zorg helaas nog altijd 
toeneemt. 

In 2021 zullen we procedures en protocollen met betrekking 
tot incidenten en calamiteiten herzien.

Klachten
Opvallend was dat met name tijdens de lockdowns in het 
voor en najaar het aantal klachten afnam. Het totaal aantal 
klachten kwam in 2020 uit op 99 (2019: 121). Klachten 
hadden met name betrekking op diagnose of medisch 
handelen, facturen, bejegening en Julius Online. We hebben 
de klachten met de betreffende cliënten naar tevredenheid 
kunnen afhandelen en hebben, waar van toepassing, 
verbeter maatregelen genomen.

Medezeggenschap
In het kader van de Wet medezeggenschap cliënten 
zorgsector (Wmcz), die in 2020 van kracht werd, zijn we 
gestart met het werven van leden voor de cliënten raad. 

Inmiddels zijn er vijf geschikte kandidaten bereid gevon
den om zitting te nemen in de op te richten cliënten raad. 
Voor de zomer van 2021 hopen we de raad te kunnen 
installeren.

Medewerkers
Voor onze patiënten is het belangrijk dat zij op het juiste 
moment en op de juiste plek de juiste zorg krijgen van 
de juiste zorgverlener. Gekwalificeerde, bekwame en 
enthousiaste medewerkers zijn cruciaal voor het leveren 
van deze hoogwaardige zorg. Als werkgever hechten wij 
groot belang aan hun ontwikkeling en welbevinden.

Veilig en goed georganiseerd (thuis)werken
Waar mogelijk werkten onze medewerkers vanaf maart 

ARROW-CIRCLE-RIGHTARROW-CIRCLE-LEFT

Opvallend was dat
met name tijdens de lockdowns
in het voor- en najaar
het aantal klachten afnam.

Wat we in 2020 hebben bereikt

ARROW-CIRCLE-RIGHTARROW-CIRCLE-LEFT



2020 thuis. Dit was niet voor iedereen altijd even makkelijk. 
Toch hebben we ook de voordelen van het thuiswerken 
ervaren en zullen dit in de toekomst blijven ondersteunen. 
Voor medewerkers die niet thuis konden werken hebben we 
alle mogelijke maatregelen getroffen om veilig te kunnen 
blijven werken. Slechts één medewerker liep via een collega 
een Covid-19 besmetting op; er vonden geen besmettingen 
via patiënten plaats.

Persoonlijke aandacht en waardering
Veel medewerkers stonden dit Covid-19-jaar onder druk. 
Leidinggevenden hebben hier extra aandacht aan besteed. 
Ook konden medewerkers voor een preventief consult 
terecht bij de arbodienst. Om onze waardering te uiten 
voor de extra inspanningen hebben we gedurende de hele 
periode met enige regelmaat diverse kleine attenties uit
gereikt. Ook hebben we aan alle zorgprofessionals die 
volgens de richtlijn van VWS in aanmerking kwamen de 
zorgbonus van € 1000 uitgekeerd.

Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. In april startten 
we de arbeidsmarktcampagne ‘Alles in de buurt’ voor de 

werving van huisartsen en doktersassistenten. Dit leverde 
positieve reacties op en resulteerde in goed gekwalificeerde 
sollicitanten. Ook in 2020 zijn we medewerkers zelf blijven 
opleiden en bleef zij-instroom mogelijk. Zo wisten we de 
meeste vacatures succesvol in te vullen. Het totale aantal 
medewerkers nam met zes medewerkers toe, van 
126 (86,0 fte) in 2019 naar 132 (93,1 fte) eind 2020.

Arbeidsvoorwaarden
In de zomer van 2020 is voor de afdeling fysiotherapie een 
eigen arbeidsvoorwaardenregeling geïmplementeerd. Deze 
vervangt de in 2019 opgezegde cao Gezondheidscentra.
Graag houden we onze medewerkers vitaal en duurzaam 
inzetbaar. Om dit te stimuleren hebben we in het najaar 
twee werknemersregelingen geïntroduceerd: de fiets-
regeling en een bijdrage voor een sportabonnement.

Opleiding en ontwikkeling
De maatschappij verandert en onze medewerkers bewegen 
hierin mee. Leidinggevenden hebben hierbij een belangrijke 
taak; zij zijn de ogen en oren van de organisatie, een steun
pilaar voor medewerkers en dragen in belangrijke mate mee 
aan de werksfeer binnen de teams. Ook in 2020 hebben we 
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hen coaching en ontwikkelingsprogramma’s 
aangeboden.

Verzuim
Sinds 2020 werken we samen met een nieuwe 
arbodienst. Ons gezamenlijke doel is langdurig 
verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Dit jaar 
kregen alle leidinggevenden uitleg over de visie 
op verzuim. In 2021 krijgt deze sessie een 
vervolg met het herkennen van stress- en 
burnoutsignalen.

Het gemiddelde verzuimpercentage was in 2020 
6,7% (exclusief zwangerschappen). Dit is hoger 
dan onze norm (4,0%) en ook hoger dan in 2019 
(5,8%), met name door een toename van het 
langdurig verzuim (5,7%).

Onderzoek en onderwijs
We hechten veel waarde aan gedegen weten
schappelijk onderzoek en werken hierin nauw 
samen met verschillende regionale onderzoeks
groepen, het UMCU en andere onderwijs-
instellingen. Enerzijds doen we dit door onder-
zoekers (geanonimiseerde) data te leveren met 
betrekking tot onze zorgprogramma’s. Anderzijds 
vervullen onze zorgprofessionals een actieve rol. 
Zo bieden we diverse opleidings en stageplaat
sen, geven onze professionals onderwijs en 
participeren zij in onderzoeks- en innovatie-
projecten. In 2020 hebben we, ondanks Covid-19, 
de academisering en alle opleidingsplekken 
grotendeels kunnen voortzetten. Bovendien was 
de pandemie aan leiding voor enkele interessante 
Covid-19- gerelateerde studies en innovaties.

Bedrijfsvoering
In het kader van de afbouw van de GEZgelden en 
opbouw van regio-organisaties gefinancierd met 
O&I-gelden door de zorgverzekeraar, hebben we 
medio 2020 het besluit genomen aansluiting te 
zoeken bij Coöperatie ZorgNU. In december 2020 
tekenden beide partijen de intentieverklaring en 
in 2021 zullen we de samenwerking verder vorm
geven. Doel is per 1 januari 2022 toe te treden tot 
Coöperatie ZorgNU. De Raad van Toezicht heeft 
hiervoor toestemming gegeven.

Ook tekenden we medio 2020 een samen-
werkingsovereenkomst met ZorgNU als gevolg 
van de overname van de spoedpost Noordwest 
Utrecht vanwege de opheffing van Primair.

Financieel
De omzet eindigde in 2020 circa € 5000 boven 
de begroting op € 11,0 miljoen. Deze stijging is 
geheel toe te schrijven aan overheidscompensaties 
met betrekking tot Covid-19. De lasten kwamen 
echter hoger uit dan begroot, onder andere door 
hogere kosten voor waarnemers en uitzendkrach
ten. Het totale resultaat was € 336.412 negatief en 
lag € 136.412 onder de begroting.

Ook in 2021 zal Covid-19, zeker tot de zomer
maanden, nog een flinke impact hebben op onze 
bedrijfsvoering. Omdat voor 2021 nog geen 
compensatieregelingen zijn aangekondigd 
houden we rekening met een exploitatieverlies.
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Meest opvallende kenmerken van 
onze wijken (t.o.v. gemiddeld gemeente 
Utrecht):
• Veel kinderen t/m 18 jaar; relatief weinig ouderen.
• Veel niet-westerse allochtonen in Parkwijk, Terwijde 

en Leidsche Rijn Centrum.
• Veel autochtonen in Vleuterweide en Veldhuizen.
• Veel eenoudergezinnen, veel gezinnen zonder kinderen, 

zeer veel gezinnen met kinderen, weinig alleenstaande 
huishoudens.

• Demografische verschillen tussen de wijken zijn klein.

0 – 15 jaar

15 – 25 jaar

25 – 45 jaar

45 – 65 jaar

65+

Autochtoon

Westerse migratieachtergrond

Niet-Westerse migratieachtergrond

Ongehuwd

Gehuwd

Gescheiden

Verweduwd

Laag opleidingsniveau

Middelbaar opleidingsniveau

Hoog opleidingsniveau

INWONERS NAAR LEEFTIJD INWONERS NAAR ACHTERGROND

INWONERS NAAR BURGERLIJKE STAAT INWONERS NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

24,4%

21,6%

9,4%

5,6%

23,1%

10,7%

24,3% 66,9%

55,8%

33,3%

9,9%

36,2% 45,1%

31,4%

2,4%

Patiëntenpopulatie Leidsche Rijn en Vleuten de Meern*

* Bron: https://allecijfers.nl/wijk/wijk-09-leidsche-rijn-utrecht en https://allecijfers.nl/wijk/wijk-10-vleuten-de-meern-utrecht 
(Op basis van bronnen van veel verschillende officiële leveranciers van open data).ARROW-CIRCLE-RIGHTARROW-CIRCLE-LEFT
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Medewerkers

Financieel

28,2%

10,7%

15,4%

2,6%

21,8%

16,2%

5,1%

MEDEWERKERS
2020 (FTE)

93,07

Verpleegkundig specialist (i.o.)

Praktijkondersteuner

Centrumassistent (i.o.)

Locatiemanager

Fysiotherapeut

Huisarts

Directie & staf
2019: 126 (86,0 fte) 2020: 132 (93,1 fte)

in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

Baten 12.378.403 12.204.196 11.690.573

Lasten 12.714.815 12.404.196 11.686.064

Exploitatieresultaat –336.412 –200.000 4.509
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Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Goede zorg die toegankelijk is voor alle bewoners van Leidsche 

Rijn. Daar staan wij voor als Stichting Leidsche Rijn Julius 

Gezondheidscentra (LRJG).

Dat doen we door uiteenlopend zorgaanbod aan te bieden voor onze patiënten 
in hun eigen buurt. Onze vijf centra zijn gevestigd in Veldhuizen, Parkwijk, 
Terwijde, Vleuterweide en Leidsche Rijn Centrum. Samen staan zij klaar voor 
48.883 patiënten.

LRJG werd eind vorige eeuw opgericht om multi disciplinaire eerstelijnszorg te 
verlenen aan de toekomstige bewoners van de VINEXlocatie Leidsche Rijn, 
vanuit een academische context. Zorginnovatie, onderzoek en onderwijs op 
het gebied van huisartsgeneeskunde, fysiotherapie en verpleegkunde krijgen 
vorm binnen onze academische werkplaatsen.

Onze vijf locaties
• Terwijde
• Parkwijk
• Veldhuizen
• Vleuterweide
• Leidsche Rijn Centrum

Contact
Stichting Leidsche Rijn 
Julius Gezondheidscentra 
Rijnzathe 16 
3454 PV De Meern
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