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Geachte heer Fox, beste Paul, 

 

Op 1 april 2022 start de Vereniging Transmurale Zorg (VTZ) als opvolger van STZ. Uw 

organisatie was eerder onderdeel van STZ, maar helaas kon u zich niet vinden in de 

toenmalige verdeling van contributie en stemmen. Het bestuur van VTZio heeft dat voorstel 

gewijzigd en een houdbare, transparante en logische verdeling van de kosten en stemmen 

vastgesteld. Het eindresultaat hiervan vindt u in deze brief.  

Zoals u kunt zien, levert een transparant, houdbaar en logisch model afwijkingen op ten 

opzichte van de bijdragen in eerdere jaren. Deze afwijkingen laten zowel stijgingen als 

dalingen zien voor individuele organisaties. Ik heb geprobeerd deze zo klein mogelijk te 

houden, maar het is duidelijk dat er tot op heden eigenlijk geen sprake was van een logisch, 

houdbaar en transparant model voor de verdeling van de kosten van transmurale 

samenwerking. Het huidige voorstel corrigeert dat. 

Als vereniging stellen wij ons als doel efficiënte steun- en zorgnetwerken in de regio te 

realiseren door: 

• te bevorderen dat de patiënt op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg krijgt; 
• kortere wachttijden te realiseren bij op- en afschaling. We bevorderen dat de patiënt zo 

snel mogelijk, op de juiste plek verder geholpen wordt;  
• het bevorderen van efficiënte en effectieve overdracht tussen zorgverlenende partijen, 

zodat medische en medicatiefouten worden voorkomen; 
• het gevoel van regie bij de patiënt te versterken. We zetten in op heldere informatie voor 

de patiënt en mantelzorger, zodat – ook bij overdracht – snel goede keuzes gemaakt 
kunnen worden; 

• te stimuleren dat de organisatie van zorg zo dicht mogelijk plaatsvindt bij de 
woonomgeving van de patiënt. Zodat we opschaling en heropname in de keten waar 
mogelijk kunnen voorkomen.  

Hoe meer organisaties actief als lid mee doen, hoe beter deze doelen zullen worden 

gerealiseerd.  

 

Dat is de reden dat we kiezen voor een systeem voor de contributiebijdragen gebaseerd op 

de gerealiseerde inkomsten van een organisatie werkzaam in de regio Haaglanden, het 

aantal deelnemende organisaties en het ambitieniveau van de vereniging.  

De inkomsten van de organisatie bepaalt de contributiecategorie, de daarbij behorende 

wegingsfactor en het aantal stemmen in de Algemene Ledenvergadering. 

 



Deze zelfde systematiek wordt ook gehanteerd bij het vaststellen van de bijdragen aan 

programma’s en projecten. Bij het concretiseren van deze systematiek hebben we zoveel 

mogelijk getracht aan te sluiten bij de bijdragen die organisaties tot nu toe hebben betaald. 

 

Het programma dementie is uit de basiscontributie gehaald en wordt conform de regeling die 

geldt voor financiering programma’s en projecten door deelnemende partijen gefinancierd. 

Hierbij geldt dat het bestuur van VTZio de bijdragen heeft vastgesteld op basis van een 

inschatting van het aantal deelnemende organisaties. Als iedereen deelneemt, houden we in 

2022 geld over op de begroting dementie. Dat zal ik uiteraard terug laten vloeien naar de 

deelnemers. 

Om het voordeel voor leden zo groot mogelijk te maken geldt voor de niet-leden die wél 

willen deelnemen aan projecten en programma’s dat de bijdrage via hetzelfde systeem wordt 

vastgesteld, maar wordt verhoogd met een opslag voor de indirecte kosten. Alle organisaties 

die geen lid zijn van VTZ uit de klassen 1 t/m 4 betalen een opslag van 200%. De 

organisaties uit klasse 5 die geen lid zijn, krijgen een opslag van 50%. 

Wat levert het lidmaatschap voor u op:  

1. Door lid te worden maakt u het mogelijk dat er programma’s en projecten worden 
uitgevoerd waardoor uw cliënten/patiënten en hun sociale omgeving, zo min mogelijk in 
aanraking komen met merkbare schotten.  

2. Door lid te worden, bepaalt u mede welke programma’s en activiteiten worden 
uitgevoerd. 

3. Als lid van de vereniging kunt u de voor u van belang zijnde onderwerpen agenderen en 
laten faciliteren. 

4. Als lid van de vereniging heeft u, voor een gereduceerd tarief of gratis, ongelimiteerd 
toegang tot activiteiten die vanuit de vereniging/betreffende kamer worden 
georganiseerd. Deelname aan verenigingsactiviteiten draagt eraan bij dat uw netwerk 
binnen de branche en (transmurale) zorgbreed, onderhouden wordt. 

5. Als lid van de vereniging kunt u laten zien dat u actief bijdraagt aan efficiëntere zorg voor 
de cliënt. Lidmaatschap is daarmee een extra onderscheidend (kwaliteits)keurmerk. 

In de bijlage bij deze brief kunt u zien welke contributie van u gevraagd wordt en hoeveel 

stemmen u daarvoor in de ALV krijgt. Ook is in deze tabel te vinden welke bijdrage van u 

gevraagd wordt bij deelname aan het programma dementie.  

Ter informatie ontvangt u bij deze mail tevens de volgende bijlagen: 

• De statuten 

• De concept-meerjarenagenda 

• De begroting  

Ik vertrouw er op dat deze nieuwe contributiesystematiek en onze nadere toelichting op nut 

en noodzaak van een vereniging transmurale zorg voor u voldoende zijn om toch lid te 

worden van de vereniging. Het bestuur van VTZio vindt deelname van eerstelijnsorganisaties 

erg belangrijk voor het goed functioneren van transmurale samenwerking. Ik hoop dan ook 

van harte dat uw organisatie alsnog lid wordt, zodat we daarna snel weer naar duurzame 

inhoudelijke samenwerking kunnen gaan.  

 

 

 

 



 

Onze 1e ALV staat gepland op 16 mei van 13.30-15.30 in Den Haag. Ik zorg voor een 

aantrekkelijk programma. Kunt u mij vóór 5 april laten weten of uw organisatie lid zal worden 

en gaat deelnemen aan het programma dementie? Ik hoop u vervolgens te kunnen 

verwelkomen op de ALV! 

Met vriendelijke groet, 

 
Arnold van Halteren 
Directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 


