Jaarverslag Stichting Agis Zorginnovatiefonds -2014

Verslag over 2014
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Agis Zorginnovatiefonds. De stichting komt voort uit
Agis zorgverzekeringen. De Stichting is ontstaan op 31 december 2007 bij het samengaan van Agis
Zorgverzekeringen en Achmea. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg
in het algemeen. Meer in bijzonder richt zij zich op innovaties op het snijvlak van zorg en welzijn en
op versterken van de positie van de patiënt/cliënt. Zij ondersteunt vernieuwende initiatieven door
middel van donaties. Jaarlijks maakt de stichting hiervoor een significante geldsom vrij.

Projecten
De Stichting bestaat nog maar relatief kort en daarmee is zij ook minder bekend. Wel laten de laatste
jaren een stijging van het aantal projecten zien. In 2014 is veel accent gelegd op de verbetering van
de bekendheid van de Stichting, onder andere door een sterke verbetering van de website. Daardoor
zijn de bestedingen helaas achtergebleven.
In 2014 zijn 5 projectaanvragen toegewezen (waarvan 1 nog onder voorwaarden ) en 7 projecten
succesvol afgesloten.
Totaaloverzicht van de projecten in 2014:
Aantal
Proj. die betalingen
projecten ontvingen in 2014
Lopende en
eindigende projecten

18

15

Afgesloten projecten

7

2

25

17

Totaal projecten

Opm.
3 projecten hebben nog geen factuur
gestuurd of het hele bedrag al eerder
ontvangen
voor 2 projecten zijn in 2014 nog betalingen
gedaan vóór afsluiting

In totaal hebben 17 projecten één of meerdere betalingen ontvangen in 2014.
Afgesloten projecten zijn de projecten die helemaal afgerond zijn, inclusief goedgekeurde
eindrapportage.
Eindigende projecten zijn projecten die nog lopen, maar die al hun totale financiering hebben
ontvangen.
Lopende projecten zijn projecten die nog lopen en nog niet het totaalbedrag aan financiering hebben
ontvangen.
Eén van de bijdragen aan een project in 2014 strekt zich uit over een periode van meerdere jaren en
is gericht op sneller starten met revalidatie bij beademingsafhankelijke patiënten. Als dit mogelijk
wordt kan dit bij hen bijdragen aan de kwaliteit van hun leven.
Ook is een bijdrage geleverd aan De Virtuele Patiënt. Dat is een ‘serious game, gericht op het trainen
van vaardigheden en inzicht in één-op-één communicatie tussen eerstelijns hulpverleners en
patiënten/cliënten met complexe problematiek. Een andere bijdrage is gegeven aan een initiatief
gericht op het mogelijk maken van nazorg bij oncologie patiënten. Ook is er een financiële
bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een methodiek om slikstoornissen bij mensen met
meervoudige beperkingen tijdig te kunnen onderkennen.

Structuur en organisatie
In het verslagjaar is verder gewerkt aan de structuur van de Stichting. Naast een Raad van Toezicht
en een Bestuur is een Raad van Advies ingesteld. De ontwikkelingen bij de Stichting hebben geleid tot
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het actualiseren van de statuten. Met het wijzigen van de statuten is onze naam veranderd in
Stichting Agis Zorginnovatiefonds.

Financiën
De Stichting heeft over 2014 een positief exploitatiesaldo van € 1.631.000,--. Dit positieve saldo
wordt grotendeels verklaard door een goed beleggingsjaar, waarin de opbrengst uit vermogen ruim
€ 1.825.000,-- is, inclusief een koersresultaat van € 741.000,--.
Het vermogen van de Stichting bedraagt ultimo 2014 ruim € 36.500.000, waarvan ruim
€ 28.250.000,-- statutair gebonden vermogen is.
In 2014 is € 131.000,-- aan nieuwe projecten toegekend en is € 840.000,-- aan projecten betaald.

Samenstelling bestuurlijke organen
Raad van Toezicht:
- Bert Huiskamp, voorzitter
- Bram Anbeek van der Meijden
Er is een vacature voor 1 lid van de Raad van Toezicht, die in 2015 ingevuld zal worden.
In 2014 heeft de RvT vier malen vergaderd waarbij het accent vooral lag op de nieuwe structuur.
Tijdens elke vergadering zijn ook de rapportages van het bestuur over de voortgang van de projecten
besproken. Tevens zijn de financiële resultaten van de beleggingsportefeuille doorgesproken. De
financiële verslaglegging over 2013 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant. De
Raad van Toezicht heeft het financiële verslag goedgekeurd.
Raad van Bestuur:
- Eeke van der Veen, voorzitter
- Marjolein Verstappen
- Hetty Linden
- Jaap Habicht
In 2014 heeft het bestuur zes keer vergaderd, waarvan vier keer samen met de Raad van Toezicht.
Bijzonder jammer is dat Rob Adolfsen, mede oprichter van onze stichting, in het voorjaar afscheid
heeft genomen van onze stichting. Wij zijn hem buitengewoon erkentelijk voor zijn enorme bijdrage
aan onze stichting en alle voorbereidingen die hij heeft getroffen om de stichting verder te
professionaliseren. Eeke van der Veen is als nieuwe voorzitter aangetreden. Door zijn rijke ervaring in
politiek bestuurlijke kringen en zijn bekendheid met de zorg verwachten wij dat hij als voorzitter van
onze Raad van Bestuur een belangrijke bijdrage gaat leveren. Jaap Habicht was tot 2013 adviseur op
het gebied van financiën (inclusief beleggingsportefeuille) van de Raad van Bestuur. Dit jaar is hij
toegetreden als lid van de Raad van Bestuur met dezelfde portefeuille.
Raad van Advies:
- Marieke Schuurmans, voorzitter
- Jan Walburg
- Hanneke de Ridder
- Lia van Doorn
- Jan Berndsen
Er is nog 1 vacature voor de Raad van Advies die waarschijnlijk in 2015 ingevuld zal worden.
Deze Raad van Advies heeft in 2014 3 keer vergaderd en geeft advies over projectaanvragen boven
de € 50.000,-- en staat de Stichting ook bij in het formuleren van een inhoudelijk kader waarop de
aanvragen beoordeeld kunnen worden. De Raad van Advies beschikt over een ruime
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wetenschappelijke en praktische kennis van de gezondheidszorg. Daarnaast beschikt de Raad van
Advies over een uitstekend netwerk van waaruit relevante geluiden ter kennis van de Stichting
worden gebracht. Het bestuur is dan ook uitermate content met deze Raad van Advies.
Het secretariaat:
Het secretariaat ligt sinds april 2014 bij mevrouw Ina Winter. In 2014 is de professionalisering en
stroomlijning van het secretariaat verder voortgezet.

Tot slot
De stichting heeft een gezonde ontwikkeling doorgemaakt in 2014. Dank aan allen die hieraan
hebben bijgedragen. Wij kijken uit naar 2015.
De Stichting heeft in het verslagjaar veel nadruk gelegd op de inhoudelijke en organisatorische
verbeteringen. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd met als doel een bijdrage te leveren aan
verbeteringen in de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de cliënt/patiënt.
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