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Jaarverslag 2019 - Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) 
 
 

 
 
Algemeen – korte terugblik 

 Beleidsplan MSB VCL 2019-2022 

 Ontwikkeling transmurale tafel en oprichting stadspoli, 
waaronder tijdelijke kwartiermaker tweede lijn (Pauline 
Huizinga, plastisch chirurg) 

 Gezamenlijke optimalisatie en automatisering financiële 
gegevens MCL 

 Bedrijfskundige ondersteuning medisch 
managers/maatschappen in de RVE’s/ZE’s MCL 

 Participatie leden in Duurzaam Verdienmodel (nu 
Financieel Gezond) MCL 

 Activiteit participatie Bestuurlijk Overleg Friesland (BOF) en 
Samenwerkende Friese MSB’s (SFM) over de (her-
)inrichting van het Friese zorglandschap. 

 

 
Samenstelling MSB VCL 2019 
Het MSB VCL: 

 Is gehuisvest in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) 

 Is een maatschap van maatschappen 

 Heeft als bestuur: 
Voorzitter: dr. Froukje Ubels, internist-vasculair 
geneeskundige 
Secretaris: drs. Annemarie Schilder, reumatoloog 
Penningmeester: dr. Peter Doorn, orthopedisch chirurg 
Lid: drs. Mariëlle Wuite-Eversdijk, gynaecoloog 
 

 Heeft als bedrijfsbureau: 
Bedrijfskundig adviseur:  
Anton Annema (tot 1-5-2019) 
Jeroen Mulder (vanaf 15-4-2019) 
Bedrijfscontroller/fiscalist: 
Arno Vink 
Beleidsmedewerker: 
Karina Leistra-Sijtsma 
Managementassistent: 
Marjolijn Tromp (tot 1-7-2019) 
Rieka Plantinga (vanaf 1-9-2019) 
 

 Heeft als inhoudsdeskundig adviseurs: 
P&O MCL: Sybrich Roosma 
VvAA: Arie Kreule 
ZIO: Ronald Meerlo 
De ZorgConsultants: Boldewijn Noordveld 
Accountant: Noord90 
 

 Heeft structurele commissies: 
Toetsingscommissie (toelatingscommissie): 
Annemarie Schilder, reumatoloog (voorzitter) 
Bas Schoonderwoerd, cardioloog 
Elly van der Kooi, neuroloog 
ondersteund door Karina Leistra 
Investeringscommissie: 
Mariëlle Wuite-Eversdijk, gynaecoloog (voorzitter) 
Peter Doorn, orthopedisch chirurg 
Jacqueline Schuur, dermatoloog 
Menuhin Lampe, uroloog 
ondersteund door Arno Vink 
 

 
Organogram MSB VCL 
 

 
 

Organisatie medische staf MCL en overlegstructuur 
Elke maatschap/vakgroep in het MCL is ondergebracht in een 
(of voor de interne geneeskunde meerdere) resultaat 
verantwoordelijke eenheid (RVE). De RVE wordt duaal 
aangestuurd door het RVE-management, bestaande uit een 
medisch manager en een organisatorisch manager. De 
aanstelling van de medisch manager vindt plaats op 
voorspraak van de vakgroep. De functie wordt uitgevoerd als 
zelfstandige, door middel van een overeenkomst van opdracht 
via het MSB VCL met een financiële vergoeding. 
 
Per 1 oktober 2019 is het nieuwe organisatieontwerp van MCL 
in zorgeenheden (ZE’s) van kracht.  
 
 
 

De leden van de maatschappen van het MSB VCL zijn allemaal 
lid van de Vereniging Medische Staf (VMS) in het MCL. In 2019 
hebben Annemarie Schilder en Froukje Ubels vanuit het MSB 
VCL bestuur zitting genomen in het stafbestuur. De voorzitter 
van het MSB VCL is daarbij tevens vicevoorzitter geweest van 
het stafbestuur

 
Overlegstructuur 2019: 

 MSB VCL en bedrijfsbureau:  
1 keer per week 

 Vergadering der Maten:  
1 keer per maand, 10 keer in 2019 

 Bestuurlijk afstemmingsoverleg raad van bestuur MCL: 8 
keer in 2019 

 Onderhandelingen/financieel overleg MSB VCL en MCL: 
meerdere keren in 2019 

 Overleg stafbestuur-raad van bestuur MCL: 7 keer in 2019 

 Vergadering Samenwerkende Friese MSB’s (SFM): 9 keer in 
2019 

 Bestuurlijk Overleg Friesland (BOF), incl. 
beoordelingscommissie:  
14 keer in 2019 

 MSB en VMSD overleg Federatie Medisch Specialisten 
(FMS):  
4 keer in 2019 

 Werkbezoeken CCN Amsterdam, stadspoli Heerlen en 
Maastricht 

 

 
Besluiten Vergadering der Maten 

 Voorstel verhogen bevoorschotting 2019 naar 95%. 

 Voor 2018 inzet fte in Logex = gemiddelde inzet volgens 
oude en nieuwe definitie (50/50). 

 Akkoord voor 2018: compromis tussen regeling 2017 en 
alleen eigen bijdrage van maatschappen met ANIOS, 
zonder hoofdelijke omslag. 

 Akkoord samenwerkingsovereenkomst Indiveo-MSB VCL. 

 Akkoord procedure medewerkers in vaste dienst MSB VCL, 
inclusief overwegingen en voorstel loondoorbetaling bij 
ziekte. 

 Vaststelling reglement Toetsingscommissie MSB VCL. 

 Akkoord vaststelling Logexrapport 2018. 

 Akkoord voorstel auto van de zaak. 

 Akkoord raamovereenkomst van samenwerking MSB’s 
(FMS). 

 Geen akkoord voor 50% bekostiging PA KNF door 
maatschap neurologie over te nemen door het MSB VCL. 

 Akkoord voorstel geen uittredende of uitgetreden maten 
aan te stellen in een dienstverband bij het MSB VCL. 

 Akkoord accountantsrapport 2018. 

 Akkoord voorgestelde werkwijze roosteraccordering van 
medewerkers in loondienst MSB VCL. 

 Akkoord taakverdeling integrale zorg. 

 Akkoord voorgesteld beleidsplan MSB VCL. 

 Continueren huidige Logex verdeelmodel 2019; aanpassen 
voor 2020. 

 Geen behoefte/belangstelling ziekenhuisarts. 

 Akkoord weging Logex 2020. 

 Akkoord uitwerken stichting als organisatievorm stadspoli. 

 Akkoord advieskosten 2019 en tot nader order 
continuering samenwerking en inzet huidige externe 
adviseurs 2020. 

 Akkoord format jaarlijks overleg vakgroepmaatschap met 
bestuur MSB VCL met vastgestelde agenda. Uitnodiging via 
VdM gemandateerd medisch specialist. 

 

 
Financieel 

 PXQ afspraak over verzekerd honorariumkader 2019 

 Akkoord weging Logex 2020: output 79% - efficiency 19% - 
disutility 2%. 

 Continueren huidige Logex verdeelmodel 2019, wel 
aanpassen voor 2020. 

 Vertrek Anton Annema, komst Jeroen Mulder 

 Uitwerking businesscase stadspoli. 

 Voor 2019 besloten het verdeelmodel op basis van de 
nieuwe Logexdefinitie te hanteren (10 dagdelen). De 
weging is gelijk aan 2018 inzake input 30%, output 50% en 
efficiency 20%. 

 
Investeringscommissie 

 Akkoord samenwerkings-overeenkomst Indiveo – MSB VCL. 

 Investeringen 2019: gezamenlijke investering MCL – MSB 
VCL in Indiveo. 

 Eerste divi actief. 
 
Innovatie 
MSB VCL gaat het innovatiebudget van 2019 inzetten voor 
de wetenschap/MCL Academie. 
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Kosten 
De kosten van het inhuren van advies voor het MSB VCL 
zijn sterk gedaald. Er is minder inhuur van externe 
adviseurs. 
De kosten bestaan voor een belangrijk deel uit 
personeelskosten. Een groot deel van het personeel is in 
dienst van het MSB VCL en een deel wordt via 
dienstverleningsovereenkomsten of Kosten Gemene 
Rekening (KGR) door het MCL in rekening gebracht bij het 
MSB VCL. Daarnaast zijn er diverse waarnemers die 
rechtstreeks door het MSB VCL worden ingezet.  

 
Externe opdrachtgevers 

 Sionsberg Dokkum (dermatologie, gynaecologie, KNO, 
longziekten, orthopedie, urologie, interne geneeskunde) 

 Ketenzorg 

 Transmurale projecten (interne geneeskunde, longziekten, 
oogheelkunde) 

 Bergman Clinics (plastische chirurgie, dermatologie, KNO) 

 Centrum Obesitas Nederland (interne geneeskunde, MDL, 
urologie) 

 Medische Maatschap Drachten (dermatologie) 

 Overige dienstverleningsovereenkomsten met een 
financiële afspraak op het gebied van patiëntenzorg 
(commissies), keuringen, inlichtingen, medisch 
management, onderwijs en wetenschap 
 
De boekhouding en de afrekening 2018 zijn gecontroleerd 
door Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs. 
Tevens heeft Noord Negentig de jaarstukken 2018 in 
samenwerking met het MSB VCL opgesteld. 
 
 

 
Personeel 
Organisatie 

 Dienstverleningsovereenkomst met P&O MCL en RAET BPO 

 Dienstverleningsovereenkomst met Arbo MCL 

 Voor dagelijks overleg en regievoering rond personele 
zaken is een P&O-adviseur vanuit MCL aangesteld voor het 
MSB VCL. Tevens is een bestuurslid van het MSB VCL 
bestuurlijk belast met de portefeuille P&O 

 Er is periodiek overleg met de MCL Academie over de arts-
assistenten (ANIOS) die in dienst zijn bij het MSB VCL.  

 Bureau MSB VCL verzorgt procedure werving en selectie en 
heeft organisatorische regie over de gehele procedure. 

 Werving en selectie en de administratieve procedure bij 
aanstelling van arts-assistenten (ANIOS) wordt voor het 
MSB VCL verricht door de MCL Academie. 

 Bureau en bestuur zijn verantwoordelijk voor organisatie 
en administratie van de maandelijkse toetsingscommissie 
MSB VCL en de toetsing van de objectieve criteria. 

 Periodiek vindt overleg plaats met Arbo MCL, bestuurslid, 
beleidsmedewerker en P&O-adviseur. 

 Bureau verzorgt de ziekteregistratie van de medewerkers 
in loondienst bij het MSB VCL. Bestuurslid P&O is 
casemanager in geval van ziekte van een medewerker. 

 
 
 

Onderwerpen 
In 2019 zijn op het gebied van personeel de volgende 
onderwerpen behandeld: 
 

 Verrekening kosten ANIOS 

 Beleid en procedure medewerkers in vaste dienst MSB VCL 

 Reglement toetsing en toelating MSB VCL 

 Procedure auto van de zaak 

 Verkenning functie ziekenhuisarts 

 Advies dienstverband na uittreding maatschap 

 Accordering rooster medewerkers door contactpersoon 
P&O 

 Evaluatieformulier na eerste drie maanden dienstverband 

 Verkenning taakherschikking VS/PA MCL 
 

In april 2019 is een bijeenkomst gehouden voor de leden van 
het MSB VCL over de P&O-zaken binnen het MSB VCL. 
 
Personeelsbestand 
In 2019 waren in totaal 101 medewerkers in loondienst bij het 
MSB VCL: 

 Medisch specialisten: 27 

 Arts-assistenten (ANIOS):64 

 MSB VCL Bureau:6 

 Overige: 4 
 

Verloop 
In dienst op 1 januari 2019: 

 Medisch specialisten: 15 

 Arts-assistenten: 32 

 MSB VCL Bureau: 3 

 Overige: 2 
 
In dienst op 31 december 2019: 

 Medisch specialisten: 20 

 Arts-assistenten: 36 

 MSB VCL Bureau: 3 

 Overige: 4 
 

 

 
Samenwerking 

 Vereniging Medische Staf (VMS) 

 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) 

 Huisartsen 

 Samenwerkende Friese MSB’s (SFM) 

 Bestuurlijk Overleg Friesland (BOF) 
 
 

 
Congressen/scholingen 

 Netwerkgeneeskunde (2x) 

 Participatiemodel MSB 

 Rode Hoed symposium 

 Financiën in de zorg 
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