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Op de strategiedag eind 2015 vroeg de ledenraad 
waar de ledenvereniging en de Espria-zorgbedrij-
ven elkaar vinden en wat hen bindt. Als antwoord 
daarop zijn we in 2016 gestart met een strategie-
traject. Welke kansen en uitdagingen zien we? Hoe 
pakken we die op?
Inmiddels weten we dat we meer dan ooit samen 
met andere organisaties kansen willen oppakken. 
We onderzoeken nieuwe verbindingen, zoals met 
Zorgcentrale Noord of met de wijkverpleging in 
Zwolle. In die nieuwe verbindingen zijn we ook aan-
gehaakt bij het strategietraject van de Espria-zorg-
bedrijven.

Dit alles doen wij voor mensen die zelfstandig 
willen leven en zo lang mogelijk willen genieten 
van alles wat daarbij hoort. Ook in 2016 stonden 
we voor hen klaar met informatie en begeleiding 

in het doolhof van regels, voorzieningen en hulp-
verlening. Aan tal van leden hebben we produc-
ten en diensten aangeboden die hen helpen om 
veilig, gezond en plezierig te leven. Dag in dag uit 
doen we dat met onze medewerkers vanuit Beilen 
en met de vele leveranciers in het land. Met maar 
liefst 330.000 huishoudens die lid zijn, staan we 
sterk en helpen we onze leden verder. In dit jaarver-
slag krijgt u een beeld hoe wij dit in 2016 hebben 
gedaan. Een enerverend jaar voor de zorgbranche, 
zeker ook voor de ledenvereniging!

In alle interne en externe ontwikkelingen bleef 
onze pay-off ‘Je kan zoveel meer met de leden-
vereniging’ als grote uitdaging overeind. Aan ons 
de taak om ook de komende tijd de ambities die 
hieruit spreken, waar te maken!

“2016 was een enerverend jaar voor de zorgbranche, zeker ook voor de 

ledenvereniging. Daar komen we sterk uit met nieuwe inzichten en ambities 

waarin huidige en toekomstige leden onze meerwaarde herkennen!”

Voorwoord
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In 2016 heeft de ledenvereniging gewerkt aan een nieuw strategisch traject. Aanleiding was onder meer 

dat de strategienota 2014 – 2017 herijkt moest worden. Ook de snel elkaar opvolgende ontwikkelingen in de 

samenleving op het gebied van zorg en welzijn speelden een rol. Dat gold zowel voor de ledenvereniging als 

Espria. Dit alles maakte dat we met een nieuwe blik naar de positionering van de ledenvereniging hebben 

gekeken. Niet alleen voor de huidige leden, ook voor toekomstige leden en voor het zeker stellen van een 

toekomst die aansluit bij de wensen en verlangens van alle leden.

Eind november 2016 hebben we tijdens de strate-
giedag de voortgang en kijkrichting op het stra-
tegietraject besproken. De definitieve uitwerking 
wordt op 28 maart 2017 ter besluitvorming aange-
boden aan de ledenraad.

Ledenvereniging
De ledenvereniging heeft de afgelopen jaren een 
eigen strategie gevolgd. In het nieuwe strate-
gisch traject werken we aan een nieuwe invul-
ling daarvan. De ledenraad heeft met de raad van 
bestuur van Espria afgesproken om hierin samen 
op te trekken. Doel: zoeken waar samenwerking 
leidt tot versterking. Dat werken we vervolgens uit 
in concrete stappen. 
De uitkomsten van het onderzoek hebben we voor-
gelegd aan de strategiecommissie van de leden-
raad. Verenigingsconsultant Frans Huizenga keek 
op ons verzoek mee. Hij plaatste kanttekeningen bij 
een aantal onderdelen van het advies in het onder-
zoek. Op basis daarvan hebben we het strategisch 
beleidsplan 2017 - 2019 verder uitgewerkt.

Espria
Gedurende de strategische heroriëntatie van zorg-
bedrijven en ledenvereniging hebben we verbin-
ding gezocht met de VVT-organisaties, GGZ Drenthe 
en de Trans. Met deze organisaties hebben we ver-
kennende gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn klant-
beloftes vastgelegd in formules. Deze bestaan uit 
modules waarmee we de behoefte van de leden 
concreet kunnen invullen. Bij de verdere uitwerking 
van deze modules werkt de ledenvereniging nauw 
samen met de organisaties van Espria. 

Strategie
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Om aan nieuwe ambities vorm en inhoud te geven is een doorontwikkeling van het bureau noodzakelijk. De 

inzet van mensen en middelen moet passen in de nieuwe strategie. Pas dan kan er sprake zijn van optimale 

ondersteuning. De verhuizing begin november naar het nieuwe hoofdkantoor in Beilen resulteerde in de 

samenvoeging van Zorgcentrale Noord en het servicecenter van de ledenvereniging in één ruimte. Daarmee 

is ook de ICT-ondersteuning en de ontwikkeling van thuiszorgtechnologie (domotica) samengevoegd. 

Nieuwe directeur
Erik Wijnhof is de nieuwe directeur van Espria 
Ledenvereniging en Zorgcentrale Noord. Hij volgde 
per 1 september 2016 Jan Leunis de Beij op. Erik 
Wijnhof was voorheen algemeen directeur bij  
Distrivers en werkte daarvoor bij een coöperatieve 
inkoopvereniging en organisaties in de zorgsec-
tor. Jan Leunis de Beij vertrok op 21 december 2015 
na zeven jaar in dienst van de ledenvereniging te 
zijn geweest. Tiana van Grinsven fungeerde van  
1 januari tot 1 september als interim-directeur.

Aan de nieuwe directeur onder meer de taak om 
invulling te geven aan de meerjarenstrategie 2017 – 
2019, met daarin voor de ledenvereniging de rollen 
van:
•  Gids en belangenbehartiger
•  Stimulator zijn van een vitale samenleving

De verbinding tussen ledenvereniging, Espria-zorg-
bedrijven en zorgcentrale is belangrijk. Dit biedt 
kansen voor de ledenvereniging om zich sterker te 
positioneren als voorportaal van de zorg. 

Servicecenter
In 2016 heeft het servicecenter 66.293 telefoon-
gesprekken gevoerd. In ruim 30% van de gesprek-
ken zette het servicecenter een bemiddeling naar 
een product of dienst door, het meest naar loop-
hulpmiddelen, scootmobielen en de klussendienst. 
Volgens eind 2016 verrichte metingen door mystery-

callers kregen de telefoongesprekken gemiddeld 
een beoordeling van 7,6.

Naast beantwoording van binnenkomend tele-
foonverkeer verzorgt het servicecenter ook een 
aantal administratieve zaken zoals het genereren 
van betaalbestanden en de facturatie, het actuali-
seren van het CRM-systeem en het bijhouden van 
het ledenbestand, de processen en protocollen. Ook 
verwerkt het servicecenter een steeds verder toene-
mend aantal e-mails.

Verhuizing
De ledenvereniging is begin november 2016 ver-
huisd van Meppel naar Beilen. De verhuizing was 
noodzakelijk omdat de huurovereenkomst van de 
vestiging in Meppel per 1 februari 2017 afliep. Met 
het oog daarop is besloten de ledenvereniging 
samen met SSC, Zorgcentrale Noord en raad van 
bestuur te huisvesten in de leegstaande gebouwen 
van GGZ Drenthe in Beilen. Dit levert ook jaarlijks 
een besparing op aan huisvestingskosten. 

De verhuizing is probleemloos verlopen. Het feit 
dat de medewerkers van zowel Zorgcentrale Noord 
en ledenvereniging gezamenlijk in het gebouw 
d’Oase zijn gehuisvest, maakt het mogelijk gebruik 
te maken van elkaars faciliteiten en vereenvoudigt 
de samenwerking.

Interne processen
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Samenwerking Zorgcentrale Noord
De herijking van de strategienota, de ontwikke-
lingen in de samenleving en de ontwikkelingen 
binnen Espria hebben in 2016 geleid tot een stra-
tegietraject waarin een van de opdrachten van de 
ledenraad was om uit te zoeken welke verbindin-
gen de ledenvereniging met de Zorgcentrale Noord 
kan maken.

Primaire activiteit van Zorgcentrale Noord is het 
faciliteren van telefonische bereikbaarheid en perso-
nenalarmering. Daarnaast biedt zij medicijncontro-
les met behulp van de medicijn-dispencer Medido 
aan. Ook houdt de zorgcentrale de leefomgeving van 
cliënten in de gaten met bewegingssensoren, valde-
tectiesystemen en melders op koelkasten. 

Het doel van het regeringsbeleid om mensen langer 
zelfstandig thuis te laten wonen, creëert bijna als 
vanzelf de vraag naar dergelijke dienstverlening in 
de thuissituatie. Datzelfde geldt ook voor de sleu-
telzorg. De burger is zelf verantwoordelijk voor 
de toegang tot de woning. Daar horen veilige en 
betaalbare oplossingen bij. De ledenvereniging en 
de zorgcentrale zijn met elkaar in gesprek gegaan 
hoe zij gezamenlijk het pakket sleutelzorg en perso-
nenalarmering kunnen afstemmen op onze leden.

Na de verhuizing zijn de callcenters van de  
ledenvereniging en Zorgcentrale Noord onderge-
bracht in één ruimte. Hieraan geven drie team-
leiders vorm en inhoud, van wie één in dienst is 
van de ledenvereniging. Daarbij nemen de vaste 
coaches bij de zorgcentrale vanaf medio 2017 ook 
de medewerkers van het servicecenter mee in hun 
opleiding en trainingsschema.

Ook bestuderen we hoe we processen van de leden-
vereniging meer kunnen borgen door ze op dezelfde 
wijze als bij de zorgcentrale in te richten. Zorgcen-
trale Noord is ISO9001-gecertificeerd. 

De gegarandeerde bereikbaarheid van beide bedrij-
ven wordt inmiddels extern gehost. Met het 

Espria Shared Service Center (Espria SSC) hebben 
we afspraken gemaakt hoe beide bedrijven hier 
gebruik van kunnen maken. Verder denken we na 
hoe we de ICT’ers als team voor beide bedrijven 
kunnen inzetten en welke verbindingen we het 
komende jaar nog meer kunnen maken.

CRM
In 2016 is de ledenvereniging samen met het Espria 
SSC begonnen de aanschaf en invoering van een 
vernieuwd CRM-systeem te onderzoeken. Vervan-
ging van het huidige systeem uit 2011 is noodzake-
lijk omdat leverancier Microsoft deze versie vanaf 
eind 2016 niet meer ondersteunt. Bovendien bleek 
bij de ontwikkeling van onze nieuwe website dat 
het huidige CRM onvoldoende toekomstbestendig 
is. Het is een gezamenlijke wens van Espria en de 
ledenvereniging om de verschillende ontwikkelin-
gen op elkaar af te stemmen, zodat we een doelma-
tige en kostenverantwoorde keuze kunnen maken.

In het CRM beheren we de informatie die de leden 
in hun contacten met de ledenvereniging delen. 
Op basis van deze informatie is de ledenvereniging 
beter in staat haar leden advies op maat te geven, 
via telefoon, website, e-mail en drukwerk. Ook voor-
ziet het CRM de ledenvereniging van informatie die 
nodig is om diensten en producten te verbeteren 
of nieuw te ontwikkelen. De gedachte daarbij is dat 
de ledenvereniging beter wordt gewaardeerd als de 
leden zich erin kunnen herkennen, en informatie 
en aanbiedingen krijgen die passen bij hun situa-
tie.

Nieuwe website en CMS
In 2016 heeft een selectietraject plaatsgevon-
den voor een nieuw contentmanagementsysteem 
(CMS) om de website mee te kunnen beheren. De 
keuze viel op Drupal 8. Omdat dit een opensource 
pakket is, is de ledenvereniging in staat er gemak-
kelijk verschillende toepassingen aan toe te voegen.
Een ontwikkelteam van drie programmeurs, een 
interactieontwerper en een vormgever heeft de 
website gebouwd in Drupal 8. Ook is de koppeling 
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met het CRM vernieuwd. Daarmee is het aantal 
servers gehalveerd en een aantal CRM-licenties 
overbodig gemaakt.
Doordat de inhoud van de website op verschillende 
manieren gestructureerd en gelabeld kan worden, 
is het mogelijk de gebruiker die inhoud te tonen 
die aansluit bij zijn behoefte en locatie. Dit komt de 
gidsfunctie van de ledenvereniging ten goede. We 
kunnen nu verschillende vormen van informatie op 
maat aan de gebruiker aanbieden. In de toekomst 
kunnen we hiervoor ook andere kanalen inzetten, 
zoals social media.

Een speciaal team heeft onderzocht welke informa-
tie de leden het meest opvragen. Op basis van dit 
onderzoek hebben we vier typerende profielen van 
klanten van de ledenvereniging uitgewerkt, ook wel 
persona’s geheten. Deze profielen geven een goed 
beeld van de verschillende doelgroepen van de ver-

eniging. Met behulp van deze profielen kunnen we 
een goed beeld vormen van de informatiebehoefte 
en voorkeurskanalen van huidige en toekomstige 
leden. Op basis van deze kennis hebben we de 
content van de oude website beoordeeld, deels her-
schreven en deels vervangen door nieuwe content. 
Dat heeft geresulteerd in vijftien informatiedos-
siers op de nieuwe website die antwoord geven op 
de meest gestelde vragen.

Levenu
Het ledenaantal van Levenu groeide al jaren niet 
meer. De afgelopen jaren heeft Espria Ledenvereni-
ging de verliezen dan ook afgedekt. Mei 2016 was 
het ijkmoment waarop we hebben gekeken of de 
doelstelling was geslaagd om 1.000 leden meer te 
werven. Dit gebeurde onder leiding van een extern 
adviseur. De uitkomst was randvoorwaarde voor 
het voortbestaan van Levenu.
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Uit de evaluatie bleek dat het ledental niet toe- 
maar afnam. Naar aanleiding daarvan heeft de 
ledenraad op 29 juni 2016 besloten Levenu per 
1 januari 2017 niet meer voort te zetten. Met de 
medewerkers van Levenu hebben we afspraken 
gemaakt over beëindiging van hun dienstverband. 
Ook hebben we hen een pre-mobiliteitsregeling 
aangeboden. De leden van Levenu hebben we een 
alternatief voorgelegd. Leden met personenalarme-
ring zijn persoonlijk geïnformeerd. 

Klussendienst
De klussendienst kreeg al jaren een forse financi-
ele ondersteuning. Door de toenemende vergrijzing 
was te voorzien dat de vraag naar deze ondersteu-
ning alleen maar zou toenemen. Daarnaast is het 
onze strategie om diensten te bemiddelen en niet 
zelf te realiseren. Geruime tijd hebben we gepro-
beerd om de 13 medewerkers en de dienstverle-

ning aan een andere organisatie over te dragen. Dit 
is niet gelukt. De ledenraad heeft dan ook in 2016 
verzocht om in gesprek te gaan met de medewer-
kers en hen te informeren over de opheffing van 
de klussendienst. We hebben hen een pre-mobili-
teitsregeling aangeboden die is vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst. De klussendienst onder 
eigen beheer is in 2016 beëindigd.

Klachten
In 2016 heeft de ledenvereniging één schriftelijke 
klacht ontvangen, zeven minder dan in 2015. De 
klacht ging over een onterechte incassatie van con-
tributie. De teamleider servicecenter heeft de klacht 
naar tevredenheid van het lid opgelost. De klacht 
heeft geleid tot verbetering van de procedure rond 
incassomachtigingen.

Vanaf 2017 nemen we alle klachten in het klant- 
registratiesysteem op, ongeacht de wijze van aanle-
vering. Deze aanpak maakt een betere analyse van 
de klachten mogelijk. Een klacht zien we als onge-
noegen van een lid over onze dienstverlening. Als de 
betreffende afdeling dat ongenoegen niet kan weg-
nemen, kan het lid een schriftelijke klacht indienen 
bij de directie. De klacht handelen we dan volgens 
onze klachtenprocedure af. We benutten de klach-
ten om de dienstverlening te verbeteren. 
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In december 2016 had de ledenvereniging 328.500 
leden oftewel huishoudens in het werkgebied. Dit 
ledenaantal is ten opzichte van 2015 gedaald met 
1.750 leden. De oorzaak hiervan ligt hoofdzakelijk 
in natuurlijk verloop. Door middel van wervingsac-
ties en een passend assortiment besteedt de leden-
vereniging de komende jaren veel aandacht aan de 

werving van nieuwe leden. 
We hebben in 2016 de contributie verhoogd van  
€ 19,50 naar €20,50 voor de labels Evean, Icare en 
Zorggroep Meander, een stijging van 5%. De contri-
butie voor medewerkers steeg met 8% van € 12,50 
naar € 13,50. De contributie voor Levenu bleef in het 
laatste jaar van haar bestaan €96,00. 

Lidmaatschap

Feiten en cijfers

Ontwikkeling ledenaantal totaal

2015 2016

Beginstand 329.870 330.331

Nieuwe leden   18.264   13.877

Afmeldingen   17.803   15.627

Eindstand 330.331 328.581

Mutatie ledenaantal in % t.o.v. voorgaand jaar

2015 2016

Nieuwe leden 5,54% 4.22%

Afmeldingen 5,40% 4.75%

Mutatie 0,14% -0.53%

Reden voor opzegging

Overlijden 4.476

Verhuizing 1.294

Niet meer nodig 2.875

Nog nooit gebruik van gemaakt 1.226

Kosten lidmaatschap      58

Anders 2.443

Betaalproblemen 3.246

Contributieverhoging       9

Totaal 15.627

Reden voor aanmelding

Korting 9.136

Zekerheid m.b.t. zorg    773

Hulp bij vragen en problemen    529

Nieuw in zorg    199

Anders 2.485

Geen    178

Maaltijdgebruiker     57

Boodschappenservice       3

Collectiviteit zorgverzekering    506

Preventief huisbezoek     11

Totaal  13.877                    
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Het ledenservicepakket is opgebouwd rond zes klantbehoeften: informatie, korting, zorg, aandacht, gemak 

en hulp. Onze producten en diensten zijn vooral gericht op zelfredzaamheid en welbevinden. Ze stellen de 

leden in staat om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Doelstelling voor 2016 was het ontwikkelen 

van nieuwe producten en diensten. Door onderbezetting van het marketingteam is deze vernieuwing 

echter niet voldoende van de grond gekomen. De meeste aandacht ging uit naar de instandhouding van het 

servicepakket en de promotie ervan. 

Uiteraard hebben we wel een aantal diensten voor 
de leden toegevoegd, zoals de boodschappendienst 
en LedenHulp. Hiermee hadden we in 2015 al een 
aantal testen gedaan. Ook hebben we een e-health-
product toegevoegd waarmee de gebruiker via 
een activiteitsmeter zijn persoonlijke vitaliteit kan 
meten. Verder hebben we de bestaande iPad-cursus 
doorontwikkeld, waarmee we de leden helpen hun 
digitale vaardigheden te ontwikkelen. Deze cursus 

bieden we aan via het Evean Cursusbureau.
De veranderingen in de jeugdzorg gaan door. In 
2016 stapten vier gemeenten over van Icare Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ) naar de GGD. Dat had con-
sequenties voor de financiering van diverse pro-
ducten en diensten in het ledenservicepakket. Als 
gevolg daarvan is er minder beroep gedaan op de 
ledenvereniging. 

Ledenservicepakket
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Zorggerelateerde hulp
Het ledenservicepakket biedt een scala aan pro-
ducten en diensten die leden ondersteunen in een 
zorgbehoefte. Onderstaande producten en diensten 
hebben we in 2015 en 2016 aan de leden geleverd.

Borstvoeding en kolfspreekuur
Omdat de Kraamvogel over minder lactatiekun-
digen beschikt dan voorheen, waren er in 2016 
meer telefonische consulten en minder huisbe-
zoeken. Ook was er meer aandacht voor de kennis 
van de kraamverzorgsters over het geven van borst-
voeding. Dat had tot gevolg dat er in 2016 minder 
gebruik is gemaakt van het borstvoeding- en kolf-
spreekuur.

Kolfverhuur
Speerpunt voor de Kraamvogel is om moeders die 
borstvoeding willen geven, goed te ondersteunen. 
Tijdens de kraamtijd moeten moeders soms kolven 
om de borstvoeding goed op gang te brengen. 
Daarbij is het van belang om de beschikking te 
hebben over een elektrische kolf. Door de bijscho-
ling Pijn bij borstvoeding geven meer moeders 
borstvoeding en is de verhuur van kolfapparaten 
toegenomen.

Huishoudelijke hulp
In 2016 hebben twee keer zoveel leden gebruik-
gemaakt van de huishoudelijke dienstverlening. 
Onder andere de promotie en het aantrekkelijke 
tarief veroorzaakten deze stijging. Ook het terug-
lopende aantal indicaties vanuit de Wmo droeg 
eraan bij: mensen zijn dan aangewezen op particu-
liere dienstverlening. Het aanbod via de ledenver-
eniging is dan een aantrekkelijk alternatief.

LedenHulp
De ledenvereniging is in 2016 gestart met Leden-
Hulp, een particuliere dienst die mantelzorgers 
ondersteunt. Het betreft ondersteuning in de infor-
mele sfeer zoals meegaan naar de apotheek of het 
ziekenhuis, en dat tegen een gereduceerd tarief. De 
ledenvereniging speelt hiermee in op vergrijzing 

en het veranderende zorgstelsel waardoor steeds 
meer mensen te maken krijgen met mantelzorg 
en/of gebruikmaken van vrijwilligersorganisaties. 
Er vindt een verschuiving plaats van vergoede zorg 
naar particuliere hulp. De huidige generatie in zorg 
en haar mantelzorgers hebben de vertaalslag naar 
particuliere ondersteuning nog niet gemaakt. In 
2017 bieden we de dienst dan ook met extra leden-
voordeel aan om de drempel zo laag mogelijk te 
maken. Dit middels een kennismakingsaanbod en 
een laag uurtarief.
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Pluskoffer
De Pluskoffer bevat technische hulpmiddelen ter 
ondersteuning van vooral thuiswonende senio-
ren en hun mantelzorgers. Ook mensen die van 
een verblijf in een ziekenhuis of andere zorginstel-
ling thuiskomen, kunnen er gebruik van maken. In 
de koffer zitten onder meer sensoren, drukknop-
pen en een communicatie-unit. Wijkverpleegkun-
digen hebben in 2016 scholing ontvangen over het 
gebruik van deze hulpmiddelen. Dat heeft geleid 
tot een toenemend gebruik van de Pluskoffer.

Uitleen van loophulpmiddelen
Het jaar 2016 liet een daling zien in de afname van 
loophulpmiddelen. Leverancier Medipoint geeft aan 
dat dit een landelijke tendens is. Een verklaring is 
dat het weer van invloed is geweest. Het uitblij-
ven van een echte winter met veel gladheid en de 
late inzet van het voorjaar maakt dat met name 
senioren veelal binnen blijven. Gevolg hiervan is 
dat mensen minder letsel oplopen en minder een 
beroep hoeven doen op de ondersteuning van loop-
hulpmiddelen.

Gemak

Audicien aan huis

Belastingservice aan huis

Boodschappenservice aan huis

Kapper aan huis

Kledingservice aan huis

Klusbus

Maaltijdkorting

Maaltijdservice aan huis

Opticien aan huis

Pedicure aan huis

Pruikenservice aan huis

Verhuisservice

Gemak
Deze producten en diensten boden leden voorna-
melijk gemak en service aan huis:

Boodschappen aan huis
In 2015 zijn we in Drenthe een proef met de 
boodschappendienst gestart. Deze bleek in een 
grote behoefte te voorzien. De service richt zich 
op mensen die zelfstandig wonen, maar moeite 
hebben zelf hun boodschappen in huis te halen. 
De papieren bestellijst die we aanvankelijk gebruik-
ten, hebben we in 2016 vervangen door een digitale 
variant. Tegelijkertijd is de boodschappenservice in 

het hele werkgebied van Icare van start gegaan. Het 
aantal aanmeldingen was groot, het daadwerke-
lijk gebruik van de boodschappendienst viel tegen. 
Onderzoek eind 2016 maakte duidelijk dat mensen 
afhaakten doordat het aanmelden te ingewikkeld 
was. We zetten de boodschappendienst voort en 
onderzoeken hoe we het aanmeldings- en betaal-
proces kunnen vereenvoudigen. 
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Klusbus
Zoals eerder vermeld heeft de ledenraad in 2016 
besloten de klussendienst niet meer in eigen beheer 
uit te voeren. De ledenvereniging heeft vervolgens 
een samenwerking opgestart met Hometeam en 
later Donkergroen, dat al een deel van de klussen 
voor de ledenvereniging uitvoerde. Er waren nau-
welijks wachtlijsten met als resultaat dat ruim 500 
huishoudens meer van de Klusbus gebruik hebben 
kunnen maken.

Maaltijdkorting
In het werkgebied van Zorggroep Meander hebben 
verschillende verzorgingshuizen een restaurant-
functie. Leden die hiervan gebruikmaken, krijgen 
korting op hun warme maaltijd. Tot 2016 konden 
ook leden die niet in deze verzorgingshuizen 
woonden, daarvan gebruikmaken. Door een gewij-
zigd registratiesysteem kunnen deze leden niet 
meer gebruikmaken van deze kortingsregeling.

Korting Medipoint
Leden ontvangen bij Medipoint korting op artike-
len die bijdragen aan een langdurige zelfstandig-
heid. Deze producten en diensten zijn gericht op 
zelfredzaamheid, veiligheid en mobiliteit. In 2016 
hebben leden artikelen met korting aangeschaft. 
Pagina 14 toont de 10 meest afgenomen artikelen, 
met korting verstrekt door Medipoint.

Garmin Vivofit
Door een activiteitsmeter in de vorm van een pols-
band aan te bieden ondersteunt de ledenvereniging 
haar leden bij een prettig, gezond en zelfstandig 
leven. We hebben gekozen voor de activiteitsme-
ter van Garmin omdat deze voor alle leden geschikt 
is, jong, oud, wel of niet actief. De activiteitsmeter 
is zelflerend en stelt daarmee haalbare doelen die 
dagelijks automatisch worden bijgesteld. Daarnaast 
activeert de meter de gebruiker met een signaal als 
hij niet beweegt. Meer bewegen leidt niet alleen 
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tot een gezonder leven, maar vermindert ook de 
kans op acute en chronische gezondheidsklachten. 
Beweging is goed voor lichaam en geest, zorgt voor 
een beter geheugen en hoger concentratievermo-
gen, en vermindert de kans op dementie, depres-
sies, kanker en overgewicht. Als gevolg daarvan 
blijven mensen die meer bewegen vaak langer uit 
zorg. 
Helaas was opschaling en doorontwikkeling uitein-
delijk met dit systeem niet mogelijk. In 2017 ont-
wikkelen we een nieuw aanbod dat bestaat uit een 
draagbaar systeem al dan niet in combinatie met 
coaching.

Sleutelkluis
Ons aanbod van sleutelkluisjes bleek zo inbraakge-
voelig te zijn dat de ledenvereniging in 2015 heeft 
besloten deze kluisjes niet meer actief aan haar 
leden aan te bieden totdat er een kluis is die wél 
veilig is en een politiekeurmerk heeft. In 2016 heeft 
dat nog niet geresulteerd in een kluis die aan deze 
standaard voldoet. De verwachting is dat we in 2017 
een veilige sleutelkluis aan onze leden kunnen aan-
bieden.

Top 10 artikelen met korting

1 Elleboogkrukken 

2 Rollators

3 Looprekken

4 Easy slides 

5 Borstkolven

6 Douchekrukken

7 Scootmobielen

8 Helping hands

9 Wandbeugel

10 Fietstrainer
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Cursus babymassage
Icare JGZ is in juli 2016 gestopt met het aanbieden 
van de cursus Babymassage. Oorzaak waren de te 
hoge kosten, waardoor de cursus te duur werd in 
vergelijking met cursussen van andere aanbieders. 
Eind 2016 hebben we een nieuwe aanbieder van 
deze cursus geïntroduceerd.

Cursus Brein in beweging
Leden waren enthousiast over de cursus Brein in 
beweging. Ze leerden op een aansprekende manier 
hun hersenen actief te gebruiken, wat hun weer-
baarheid en gezondheid ten goede komt. Met 
behulp van de zogenaamde RGM-methode worden 
verschillende hersengebieden tegelijkertijd geac-
tiveerd. Dat draagt bij aan een beter geheugen 
en concentratievermogen. Tijdens de ledendagen 
hebben de leden in een workshop kennis gemaakt 
met deze training. De animo was zo groot dat we 
de training inmiddels op locaties in het hele werk-
gebied van de ledenvereniging aanbieden.

Cursus iPad voor beginners
In 2014 heeft de ledenvereniging in samenwerking 

met SeniorWeb een speciale iPad-cursus ontwik-
keld. Deze is in 2015 doorontwikkeld. De samenwer-
king met SeniorWeb verliep echter niet altijd even 
vlekkeloos. Het werken met vrijwilligers bracht met 
zich mee dat cursussen niet altijd doorgingen. De 
continuïteit en kwaliteit waren daardoor niet opti-
maal. In verband met doorontwikkeling en opscha-
ling hebben we de cursus in de loop van de eerste 
helft van 2016 ondergebracht bij Evean Cursusbu-
reau. In het najaar zijn de cursussen hervat. Verder 
hebben we voorbereidingen getroffen voor tablet-
cursussen voor gevorderden, een pilot met opstart-
hulp en mogelijk één-op-één begeleiding.

Zwangerschapscursussen
Sinds 1 juli 2016 biedt Icare JGZ de zwangerschaps-
cursus niet meer aan. Oorzaak: te hoge kosten. 
Elders was de cursus voor een lager bedrag te 
volgen. Om het aanbod voor aanstaande ouders 
op peil te houden, hebben we met gespecialiseerde 
fysiotherapeuten een hoogwaardig alternatief ont-
wikkeld. Zodoende konden we eind 2016 de cursus 
ZwangerFit Fysio introduceren.
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Op basis van onderzoek hebben we in 2016 vier profielen van de klanten van de ledenvereniging uitgewerkt, 

ook wel persona’s geheten. Deze profielen geven een goed beeld van de verschillende doelgroepen van de 

vereniging. Met behulp van deze profielen kunnen we een goed beeld vormen van de informatiebehoefte 

en voorkeurskanalen van huidige en toekomstige leden. Daarnaast hebben we door middel van fictieve 

klantreizen onderzocht hoe de leden van onze website gebruikmaken. Daardoor was het mogelijk de website 

op veel punten te verbeteren.

Website
In september is de vernieuwde website  
www.ledenvereniging.nl gelanceerd. Het aantal 
bezoekers nam ten opzichte van 2015 met 6% toe 
en het aantal sessies met 4%. Ook werden de web-

pagina’s langer bekeken. Van alle sessies werd 54% 
bekeken op een desktop, 28% op een tablet en 17% 
op een mobiele telefoon. Er was een toename van 
mobiel verkeer ten koste van desktopverkeer.

Digitale nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief telde eind 2016 80.711 
abonnees. Hoewel dat aantal wat schommelde 
gedurende het jaar, is het aantal van begin 2016 
vergelijkbaar met het einde van dat jaar. De meest 
aangeklikte artikelen waren Weet u dat uw zorg-

verzekering dit vergoedt?, Rijbewijskeuring voor wie 
en wanneer? en Feiten en fabels over zonnebrand-
crème. Van de producten scoorde de tabletcursus 
uitstekend, evenals de audicien aan huis. 

Communicatie

Top 10 meest bezochte webpagina’s

  1 Homepagina

  2 Nieuws

  3 Zorgverzekering vergoedt (nieuws)

  4 Online puzzel

  5 Zonnebrandcrème (nieuws)

  6 Rommel (nieuws)

  7 Producten alfabetisch

  8 Aanmelden lid

  9 Tablet (nieuws)

10 Droge handen (nieuws)

Top 5 meest bezochte ledenaanbod pagina’s

1 Maaltijdservice

2 Thuiszorgwinkel

3 Wellness & beautyarrangement

4 Ledenhulp

5 Klusbus 
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Top 5 meest bezochte ledenaanbod pagina’s

1 Maaltijdservice

2 Thuiszorgwinkel

3 Wellness & beautyarrangement

4 Ledenhulp

5 Klusbus 

Bestemmingspagina (bron Google Analytics)

/nieuws/zorgverzekering_vergoedt/

/artikel/rijbewijskeuring/

/nieuws/zonnebrandcreme/

/nieuws/rommel/

/artikel/hoortoestel-wanneer-krijgt-u-wat-vergoed/

/nieuws/droge_handen/

/nieuws/hart_vrouwen/

/nieuws/schoonmaaktips/

/nieuws/aangifte_doen/

/artikel/zorgverzekeringen-vergelijken/

Best gelezen artikelen 2016 van de digitale nieuwsbrief

Ledenmagazine
De redactionele formule van het ledenmagazine is 
in 2016 ongewijzigd gebleven. Dit jaar stond vooral 
in het teken van een betere verbinding tussen het 
ledenmagazine, de website en de doorverwijzingen 
naar de ledenconsulent. 
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de waar-
dering van het ledenmagazine en het behalen van 

de gedefinieerde doelstellingen vindt eens in de 
twee jaar plaats. In 2015 heeft dit onderzoek plaats-
gevonden, in 2017 opnieuw. Daarnaast wordt het 
ledenmagazine het hele jaar door gemonitord in 
het klanttevredenheidsonderzoek. Zowel het bereik 
van als de tevredenheid over het ledenmagazine 
waren in 2016 goed.

Vraag Top antwoord Reacties

In welke mate leest u het ledenmagazine? Ik lees het uitgebreid (60%) 20

Ik lees het uitgebreid (60,0%)

Ik lees het uitgebreid (60,0%)

Ik blader het door (30,0%)

Ik blader het door (30,0%)

Ik lees het (nagenoeg) niet (10,0%)

Ik lees het (nagenoeg) 
niet (10,0%)

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
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Vraag Top antwoord Reacties

In welke mate bent u tevreden over de geboden informatie 
in het ledenmagazine?

Tevreden (77,8%) 18

Vraag Top antwoord Reacties

Kunt u middels een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent 
over het ledenmagazine?

8 (61,1%) 18

Zeer tevreden (11,1%)

10 (5,6%) 10 (5,6%)

5 (0,0%)

5 (0,0%)

Zeer tevreden (11,1%)

Tevreden (77,8%)

9 (11,1%) 9 (11,1%)

4 (0,0%)

4 (0,0%)

Ontevreden (0,0%)

7 (16,7%)
7 (16,7%)

2 (0,0%)

2 (0,0%)

Neutraal (11,1%)

Zeer ontevreden (0,0%)

Tevreden (77,8%)

Ontevreden (0,0%)
Neutraal (11,1%)

8 (61,1%) 8 (61,1%)

3 (0,0%)

3 (0,0%)

Zeer ontevreden (0,0%)

6 (5,6%)
6 (5,6%)

1 (0,0%)

1 (0,0%)

0,0%

0,0%

25,0%

25,0%

50,0%

50,0%

75,0%

75,0%

100,0%

100,0%
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Evenementen
Om nieuwe leden te werven, de naamsbekendheid 
te vergroten en de samenwerking met de interne 
organisatie te versterken was de ledenvereniging 
actief betrokken bij evenementen. De ledenvereni-
ging organiseerde zelf een aantal activiteiten, waar-
onder de workshop Langer veilig thuis wonen en de 
ledendagen. 

In 2016 hebben we onder meer presentaties ver-
zorgd voor woon-, zorg- en welzijnsmarkten, con-
gressen, informatieavonden, dialoogbijeenkomsten, 
mantelzorgcontactpunten, ouderenbonden, Huma-
nitas en sociale teams van gemeenten. De leden-
vereniging was te gast bij Icare op de Dag van de 
vrijwilligers. Als dank voor hun belangeloze inzet 
schonk Icare aan 500 vrijwilligers het lidmaatschap 
van de vereniging. 

Ledendagen
Onder de titel Gezond en plezierig leven hield de 
ledenvereniging in oktober zeven regionale ledenda-
gen. Daarmee wilden we de bekendheid van ons pro-
ductaanbod vergroten en de band tussen leden en 
vereniging versterken. Het programma werd samen-

gesteld op basis van onderzoek in het ledenpanel. 
Een deel van de leden uit de regio’s werd via brief 
uitgenodigd. Het resultaat was dat de ledendagen 
nog nooit zo goed bezocht en beoordeeld zijn als in 
2016. De waardering was met een 8 hoger dan ooit.

Workshop Langer veilig thuis wonen
De workshop Langer veilig thuis wonen won in 2016 
de Gouden Rookmelder tijdens de landelijke expert-
dagen Brandveilig wonen. De workshop is ontstaan 
uit een samenwerking van de ledenvereniging, 
Brandweer Nederland en Medipoint. Bedoeling is 
de deelnemers handvatten mee te geven om zo 
lang mogelijk zelfredzaam te zijn en veilig thuis 
te wonen. In 2016 zijn zeven workshops gehouden. 
De bijeenkomsten werden onder meer gehouden 
voor ouder- en patiëntenverenigingen, mantelzorg-
steunpunten en woonzorghuizen.

Ledenpanel
Het ledenpanel bestaat uit positief-kritische leden 
die een dwarsdoorsnede van de bevolking vormen. 
Zij denken mee over de onderwerpen die binnen de 
vereniging aan de orde zijn. Kandidaten worden via 
het ledenmagazine opgeroepen zich aan te melden 

Naam onderzoek Wanneer Aantal respondenten

Ledengids januari 671

Informatiedagen februari 971

Borstvoeding- en kolfspreekuur of borstkolfverhuur april 69

Hulp bij kleine klusjes in en om het huis april 139

Loophulpmiddelen april 115

Maaltijden aan huis april 120

Ondersteuning bij de zorg voor een dierbare april 410

Mantelzorgbehoefte mei 876

Aanspreekvorm augustus 940

Espria leefplezieronderzoek (Espria Academy) juni 2014 - 2015: website-onderzoek: 
2015-2016: 1e versie dagboek-app:

526 
100
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Items uit klantreis rapportcijfer

Contactmoment aanmelding 7.9

Aanmeldingsprocedure 8.1

Ledenmagazine 7.9

Ledengids 8.1

Digitale nieuwsbrief 7.0

Uitvoering diensten 8.3

Telefonisch contact 8.3

E-mailcontact 6.9

voor het panel. In 2016 hebben we tien onderzoe-
ken uitgevoerd bij het ledenpanel. De resultaten 
van de onderzoeken gebruiken we om zorg te ver-
beteren en de dienstverlening van de ledenvereni-
ging aan te passen.

Campagnes
Algemene campagnes waarin we de propositie van 
belangenbehartiger koppelen aan de merkessentie ‘Je 
kan zoveel meer met de ledenvereniging’ hebben we 
niet uitgezet. In maart 2016 hebben we besloten om 
gezamenlijk met Espria op te trekken bij de vorming 
van de strategische richting. Pas als we deze hebben 
uitgewerkt, kunnen we invulling geven aan dergelijke 
campagnes. We hebben in 2016 campagnes vooral 
ingezet ter promotie van de producten: collectieve 
zorgverzekering, maaltijdservice en boodschappenser-
vice,  met als doel de relevantie van het lidmaatschap 
aan te tonen en nieuwe leden te werven. 

Klanttevredenheid
In navolging op de klantreisonderzoeken van 2012 
tot 2015 wilde de ledenvereniging ook in 2016 en 
2017 inzicht in de beleving van haar leden tijdens 
de volledige klantreis. Het doel van het onderzoek 
was om de ledenvereniging inzicht te bieden in 
de motieven van mensen om lid te worden. Daar-
naast om de ervaring met het lidmaatschap gedu-
rende de klantreis te meten. In 2016 hebben we het 
onderzoek enigszins aangepast en hebben we een 

aantal items aan het onderzoek toegevoegd. De vol-
ledige managementrapportage is derhalve nog niet 
opgeleverd. De tussenrapportage laat onderstaand 
zien dat onze leden op hoofdlijnen nog steeds heel 
tevreden zijn.
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Stichting Icare voert de dienstverlening van de ledenvereniging uit. Ter financiering van de dienstverlening 

draagt de ledenvereniging de jaarlijkse contributie-inkomsten over aan deze stichting. Dit is in 2002 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

In de jaarrekening van Stichting Icare wordt het 
exploitatieresultaat vermeld onder het segment 
ledenservice. De jaarrekening van Stichting Icare 

wordt geconsolideerd in de jaarrekening van Stich-
ting Espria.
Bijgaand de exploitatie 2016 van ledenservice.

Financiën

Exploitatie 2016 Exploitatie 2015

Baten

Contributie 6.169.467 6.173.425

Overige opbrengsten 1.022.506 1.075.982

Totaal baten 7.191.973 7.249.407

Lasten

Ledenservicepakket 2.832.301 3.274.154

Personeelskosten 2.687.885 2.514.523

Vervoerskosten 154.703 215.649

Afschrijvingskosten 6.278 10.577

Bureaukosten 307.727 378.015

Algemene kosten 352.489 228.780

Doorbelastingen 682.019 574.465

Totaal lasten 7.023.402 7.196.163

Financiële baten en lasten

Rentebaten 4.465 59.812

Totaal financiële baten en lasten 4.465 59.812

Exploitatieresultaat 173.036 113.056
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Zoals eerder opgemerkt heeft de ledenvereniging in 2016 gekozen voor een zelfstandige positionering 

met exclusiviteit voor de Espria-zorgbedrijven. Om dit gezamenlijk te kunnen realiseren is een nadere 

uitwerking van de governancestructuur en de strategische richting van belang. Zo zal de samenstelling 

en professionalisering van bestuur en ledenraad nader worden bekeken. De taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van het bestuur, de ledenraad en directeur worden geëvalueerd en de samen-

werking tussen de ledenvereniging en Espria wordt verder onderzocht.  

In het aanbod met de zorgbedrijven van Espria 
besteden we veel aandacht aan de thema’s e-health 
en domotica. De ledenvereniging neemt deel aan de 
ontwikkeling van modules en formules. We gaan na 
hoe ledenconsulenten, accountmanagers en wijk-
verpleegkundigen meer samen kunnen bewerkstel-
ligen, hoe lokale verankering in de wijk kan worden 
gerealiseerd en hoe we ambassadeurs kunnen 
creëren. Op landelijk niveau werken we verder 

uit welke producten en diensten langer zelfstan-
dig thuiswonen kunnen ondersteunen. Met welke 
externe partijen we meer willen samenwerken en 
hoe we ons meer landelijk kunnen profileren.

Doorkijk 2017
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In 2016 bestond het bestuur en de ledenraad van Espria Ledenvereniging uit:

BIJLAGE: ledenbestuur en ledenraad

Bestuur

Voorzitter De heer C. Bijl

Secretaris Mevrouw L.M.E. Poot

Penningmeester De heer P. Verweel

Ledenraad Regio Drenthe

De heer T. Poelman

De heer G. van der Wal

Mevrouw J.H. Ferwerda

De heer R.C.J. Kalfsbeek 

Ledenraad Regio Overijssel

Mevrouw I.I. Ybema-Weuring

Mevrouw G. Huisjes

Ledenraad Regio Veluwe

De heer S.C. Overhand

De heer A.J. Kersten

De heer G. Bikker 

Ledenraad Regio Noord Holland

Mevrouw J. van den Berg 

Mevrouw A.C.M. van Poelgeest-Eeltink



ESL 0005 1705


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 


