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Voorheen UFA - Utrechts Fonds Achterstandswijken



VAN DE 
VOORZITTER

Voor u ligt het jaarverslag van het Fonds
Achterstandswijken Midden Nederland
(FAM) over 2021. Omdat ons fonds
inmiddels voor heel Midden-Nederland is,
heeft UFA sinds de start van 2022 een
nieuwe naam gekregen: FAM. Voor de
eenheid en duidelijkheid gebruiken we voor
dit jaarverslag onze nieuwe naam.  

Zoals voor vrijwel iedereen was het ook
voor het FAM en haar achterban een
enerverend jaar. Desondanks ben ik trots
op alles wat er toch is bereikt. Ik heb met
bewondering gezien hoe de huisartsen die
het FAM bedient zich door de crisis heen
hebben gewerkt. Zij hebben hun werkwijze
aangepast, zijn meer gaan samenwerken en
soms zelfs sterker uit de crisis gekomen.
Ook het FAM zelf heeft het afgelopen jaar
niet stilgezeten. Zo is contact gelegd met
een aantal nieuwe huisartspraktijken, die
inmiddels dankbaar gebruik maken van de
diensten van het FAM.

De crisis heeft met name mensen met
weinig geld erg hard geraakt. Daarom ben
ik blij dat het is gelukt om een nascholing
over armoedebestrijding te organiseren 
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samen met de gemeente Utrecht, Raedelijn,
en ketenpartners. Een grote groep artsen
en andere zorgmedewerkers leerde hoe zij
patiënten met geldzorgen kunnen helpen. 

Net als u hoop ik dat 2022 weer een
normaler jaar zal worden dan het
voorgaande. Maar ook als dat niet zo is, heb
ik er alle vertrouwen in dat de huisartsen
zich daar doorheen zullen slaan. Het FAM
staat hen graag bij.
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Inleiding
De stichting Fonds Achterstandswijken
Midden Nederland (FAM) heeft als
doelstelling het ondersteunen van
huisartspraktijken in achterstandswijken.
Tot 2018 was dit voornamelijk in de stad
Utrecht en Amersfoort, maar na de
herijking van de postcodegebieden in 2018
is de regio vanaf 2019 vergroot tot midden
Nederland. In 2021 is daarom ook de naam
van Utrechts Fonds Achterstandswijken
(UFA) aangepast naar Fonds
Achterstandswijken Midden Nederland
(FAM). 

Financiering
Sinds 1997 ontvangen huisartsen voor alle
ingeschreven patiënten in
achterstandsgebieden een toeslag op het
abonnementstarief dat zij jaarlijks bij de
zorgverzekeraars declareren. Daarnaast
gaat voor iedere patiënt in een erkend
achterstandsgebied een bedrag in een
regionaal Achterstandsfonds. Hieruit
financieren Achterstandsfondsen projecten
op basis van knelpunten zoals die in
huisartsenpraktijken worden ervaren. 
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INLEIDING &
FINANCIERING

In Nederland zijn zeventien regionale
Achterstandsfondsen, waaronder het FAM.
Gezamenlijk vormen zij een netwerk waarin
zij de samenhang waarborgen,
samenwerken, kennis delen en uitwisselen.



DOEL &
ORGANISATIE

het verminderen van de werkdruk van
de medewerkers binnen de praktijk;
het behouden van de beschikbaarheid
en toegankelijkheid van huisartsenzorg
in achterstandswijken;
uitoefenen van een gunstige invloed op
het vestigingsklimaat van huisartsen in
achterstandswijken;
het verbeteren van de kwaliteit van zorg
voor patiënten in achterstandsgebieden;
kennisvermeerdering over
achterstandsproblematiek en
laaggeletterdheid;
het delen en verspreiden van eigen dan
wel landelijk opgedane kennis en
scholing;
ondersteuning van innovatieve
projecten. 

Doelstelling
Het FAM initieert, stimuleert en financiert
projecten.
De projecten dienen bij te dragen aan één
van de onderstaande doelen: 
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Organisatie
Het FAM wordt bestuurd door een bestuur
met vijf leden, waarvan drie leden huisarts
zijn en twee leden namens de preferente
zorgverzekeraar zijn voorgedragen. De
functie van voorzitter wordt altijd door een
huisarts uitgevoerd. De overige functies,
secretaris en penningmeester, worden
onderling toegewezen.
Het bestuur krijgt ondersteuning van een
fondscoördinator, een ambtelijk secretaris
en een communicatiemedewerker. Deze
worden gefinancierd uit eigen middelen van
het FAM.
Minimaal vier keer per jaar vindt een
bestuursvergadering plaats, waarin nieuwe
en lopende projecten worden goedgekeurd
en besproken. 
De formele kaders en werkwijze van het
FAM zijn vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement. Jaarlijks wordt
door het FAM een begroting en financieel
jaarverslag opgesteld. Vanaf 2021 wordt de
financiële administratie gecontroleerd door
een externe accountant.
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HET JAAR
2021

Ook dit jaar heeft Covid-19 voor het FAM
gevolgen gehad. Dit ligt met name in het
niet volledig kunnen uitvoeren van
activiteiten voor grotere groepen zoals
de jaarlijkse studiereis. Ook is de
uitvoering van de praktijkprojecten in
meerdere praktijken blijven liggen door
andere prioritering in werkzaamheden
vanwege COVID-19.

Verdeling fondsgelden
Het fonds besteedt haar middelen aan
vaste vergoedingen voor
diensten/producten en aan het initiëren
en uitvoeren van praktijkprojecten. De
vaste vergoedingen zijn onder andere
voor de tolkentelefoon, uur-gesprekken
bij complexe patiënten, multidisciplinair
overleg en vrij besteedbaar
opleidingsbudget gericht op
achterstandsproblematiek. 

Het fonds werkt met een toerekenings-
systematiek (sterrenstatus) zodat de
praktijken die procentueel de meeste
achterstandspatiënten hebben en
daardoor mogelijk de zwaarste werkdruk
ervaren, ook financieel meer gebruik
kunnen maken van het fonds.

Vanaf de nieuwe postcode-indeling in
2019 kent ons werkgebied de volgende
indeling en aantallen. Van (donkerrood)
praktijken die minder dan 5%
achterstandspatiënten kennen, tot
(donkergroen) met meer dan 40%
achterstandspatiënten in de praktijk.



BESTEDING 
 PROJECTEN  

Toegankelijkheid laaggeletterden.
Verbeterproject in een praktijk met
betrekking tot verbetering van
toegankelijkheid en informatie voor
laaggeletterden;
Coaching gericht op verbetering van de
samenwerking binnen een praktijk;  
Glucosemetingen project waarbij
patiënten zelf metingen kunnen
uitvoeren;
Vergoeding voor opzetten en
begeleiding van praktijkverbouwing
voor een multifunctionele ruimte, mede
voor POH GGZ;
Verbeterproject praktijkorganisaties
waarbij aan de hand van de principes
van goed werkgeverschap in combinatie
met efficiency en doelmatigheidsvragen
een verbeterplan volgens lean principes
wordt opgesteld. 

Besteding aan projecten en inzet in 2021
De financiële besteding is terug te lezen in
de financiële paragraaf. 

Er zijn zes nieuwe projecten toegekend:

1.

2.

3.

4.

5.
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      Een vijftal praktijken doet hieraan mee;
6.  De door FAM ontwikkelde Leergang
     Werken in een achterstandswijk is
     omgezet naar een blended learning
     scholing inclusief praktische tips en tools  
    die gerealiseerd zijn binnen Krachtige
    Basiszorg. In de regio Utrecht is de
    scholing twee keer gegeven. De komende
    jaren zal deze worden aangeboden
    binnen en buiten de regio.

In december 2021 hebben alle praktijken
onder de titel ‘laat geen geld liggen’ een
kaart inclusief attentie ontvangen om de
naamsverandering onder de aandacht te
brengen. Ook werden praktijken herinnerd
aan de te declareren vergoedingen.
Deze actie heeft, evenals vorig jaar,
zichtbaar resultaat gehad.



37 praktijken maken gebruik van MDO
en uurgesprekken voor complexe
patiënten. In 2020 waren dat er 32. 
69 praktijken maken gebruik van de
tolkentelefoon. In 2020 waren dat er
nog 36.
Twee praktijken maakten in 2021
gebruik van de Opleidingsvouchers.

Besteding aan projecten en inzet in 2021

Gebruik diensten en producten:

Alle praktijken met meer dan 20%
achterstandspatiënten (drie- en
viersterrenpraktijken) hebben in 2021
daadwerkelijk een beroep gedaan op het
Fonds. Dit betekent dat het FAM de
doelgroep goed weet te bereiken. 

Een belangrijk deel van de één- en
tweesterrenpraktijken doet nog geen
beroep op het FAM. Waarschijnlijk is dit
deels te wijten aan de COVID-19 pandemie,
omdat er in die periode minder actief
contact is geweest met de praktijken. 
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BESTEDING 
 PROJECTEN  

De inzet tijdens de pandemie is immers
vooral gericht geweest op de acute
zorgverlening.

In 2022 zal nauwere samenwerking met de
O&I-regio organisaties gezocht worden om
zo een betere ingang en afstemming te
realiseren met onze doelgroep praktijken.
 



PROJECTEN
OVERSTIJGEND 

Praktijk-overstijgende projecten
Hier vindt u extra informatie over de
praktijk-overstijgende projecten waar FAM
bij betrokken is:

Krachtige basiszorg 
Het project Krachtige basiszorg dat
oorspronkelijk in 2015 in praktijk Overvecht
in Utrecht is gestart, heeft sinds 2019 een
landelijk karakter. In vier grote steden zijn
tien praktijken gestart met toepassing van
de principes rondom krachtige basiszorg. In
Utrecht zijn de praktijken Ondiep, Zuilen en
Kanaleneiland hiermee bezig geweest. Er
was sprake van cofinanciering van de
achterstandsfondsen en de
zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ.
Eind 2020 is de pilotfase afgerond en is
reguliere financiering voor deze praktijken
toegezegd door de zorgverzekeraar. 
In 2021 verschijnt het onderzoeksrapport
van Nivel over Krachtige basiszorg. Dit
rapport levert onvoldoende concrete
handvatten op voor een landelijke
beleidsregel. Ook wordt duidelijk dat alleen
Zilveren Kruis bereid is om in hun 

preferente gebieden regulier te blijven
investeren in deze vorm van zorgverlening.

De financiering gaat via geoormerkte
gelden naar de regionale O&I-organisatie.
Samen met de praktijken dient er een plan
opgesteld te worden hoe en op welke wijze
de Krachtige basiszorg kan worden
uitgerold.
Via een website kunnen praktijken
informatie halen over de werkwijze en
methodieken van Krachtige basiszorg.
(https://toolkitkrachtigebasiszorg.nl)
 
Voor het FAM betekent het dat er lokaal
geen aparte financieringsafspraken meer
zijn ten aanzien van de praktijken die
meedoen aan Krachtige basiszorg. Wel zal
het FAM actief betrokken blijven voor
kennisdeling en verspreiding van de
werkzame methodieken rondom
werkdrukvermindering. 
Op landelijk niveau zal via de stuurgroep
achterstandsfondsen betrokkenheid blijven
op het vlak van lobby en kennisuitwisseling.
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PROJECTEN
OVERSTIJGEND 

Onderzoeksprogramma Chronische
stress
Dit betreft een vijfjarig ZonMw-programma
waarin het FAM naast ZonMw en Pharos
(financieel) partner is. Het onderzoek richt
zich op het verkrijgen van inzicht in
wijkinterventies die een positieve bijdrage
leveren aan vermindering van chronische
stress. Het is een onderzoek dat in drie
wijken in Utrecht en Zeist wordt uitgevoerd.
Bewoners, zorgverleners en het sociaal
domein zijn betrokken.
In 2020 en 2021 is vertraging opgelopen
door de pandemie. In maart 2022 is een
bijeenkomst gepland waarop de stand van
zaken en eerste ervaringen worden
opgehaald.
 



Studiereis
In verband met COVID 19 is de jaarlijkse
studiereis helaas geannuleerd.

Scholing LVB
Wel is het gelukt om tijdens de
versoepelingen in Utrecht en Amersfoort
een fysieke scholing aan te bieden over
mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB). Een unieke scholing
waarbij de deelnemers zelf ervaren hoe het
voelt om een LVB te hebben.

Scholing Laaggeletterdheid
In de regio Harderwijk is in samenwerking
met de O&I-organisatie Medicamus een
scholing over laaggeletterdheid gegeven.
Dit thema is vervolgens breed opgepakt
binnen de achterstandswijken in deze regio.

Wijksafari schuld en armoede
Het FAM heeft een actieve bijdrage geleverd
aan de digitale scholing/wijksafari over
schuld en armoede in samenwerking met
de gemeente.
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SCHOLING &
STUDIEREIS  

Webinar Nu Niet Zwanger
Het FAM werkt nauw samen met het
programma Nu Niet Zwanger, een
landelijk programma rondom
zwangerschap. Utrecht is de eerste regio
met actieve betrokkenheid van
huisartsen; een webinar over dit thema
is mede met inzet van het FAM gegeven.



NETWERK  

Regionale rol
Vanuit onze regionale rol hebben wij
diverse contacten gehad met de gemeente
Utrecht. Ook zijn contacten gelegd met een
aantal regionale organisaties:
HUS (Utrecht), Huisartsen Eemland
(Amersfoort), Rhogo (Hilversum) en
Medicamus (Harderwijk).
Het komende jaar zullen wij nog intensiever
met deze regio’s invulling geven aan
gezamenlijke thema’s voor kennisdeling,
verbetering en behoud van de
huisartsenzorg waarbij wij ons richten op
de achterstandsregio's.

Stuurgroep
Het FAM heeft deelgenomen aan vier
stuurgroep bijeenkomsten waarbij de
landelijke achterstandsfondsen
gezamenlijke thema’s aanpakken en
strategie uitdenken.

Zorg om Zorg
Vanuit deze stuurgroep is een landelijke
Zorg om Zorg en goede-voorbeelden-sessie
ontwikkeld die drie keer is aangeboden. Het
FAM heeft hieraan ook een bijdrage
geleverd.
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Professionaliseringsproject
In 2020 is gestart met een
professionaliseringsproject voor zowel alle
regionale fondsen als het landelijke
netwerk (de stuurgroep), zodat het oude
beleidskader van 1990 getoetst en herzien
wordt aan de ambities en de geldende wet-
en regelgeving. LHV en ZN zijn hiervan
‘eigenaar’ aangezien zij de opdrachtgevers
en financiers van de regionale fondsen zijn.
In 2021 is dit project voortgezet en zijn
hieraan diverse vergaderingen gewijd. 
Ten tijde van het schrijven van het
jaarverslag (maart 2022) is nog geen nieuwe
en definitieve herijking van het
beleidskader vastgesteld.

Een ander onderdeel van dit project is het
optimaliseren van het delen van elkaars
kennis en kunde. Hiervoor is een werkgroep
ingesteld om een gezamenlijke landelijke
projectendatabase te ontwikkelen.

Nadat in 2020 een programma van eisen is
opgesteld, is in 2021 een leverancierskeuze
gemaakt en is gestart met de uitvoering
hiervan. 
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NETWERK  

Het FAM heeft in 2021 zes nieuwsbrieven
uitgebracht waarin het netwerk en vooral
ook de achterban wordt geïnformeerd en
geïnspireerd met ontwikkelingen en
informatie.

Het Nivel biedt een SKILL-mix voor
huisartsen aan. Dit is een instrument voor
personeelsplanning voor
huisartsenpraktijken en gezondheidscentra,
en dat wordt aangepast en vernieuwd. Het
FAM heeft meegedacht in deze 

doorontwikkeling vanuit specifiek de focus
achterstandsproblematiek. Sinds 2021
wordt de SKILL-mix landelijk aangeboden
aan alle praktijken.

Op de website van het fonds
(https://www.fondsam.nl) is inhoudelijke
informatie over alle projecten te vinden.
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FINANCIEEL  

Vergroting regio
Het bedrag dat FAM ter beschikking krijgt
om in te zetten voor
achterstandsproblematiek wordt bepaald
op basis van het aantal
verzekerden/inwoners in een
achterstandswijk binnen de FAM-regio.
Deze regio is in 2021 aanzienlijk vergroot
waardoor veel meer praktijken een beroep
kunnen doen op de gelden die ter
beschikking zijn via het FAM.
Per eind 2020 hadden wij 75 praktijken in
ons bestand. Eind 2021 waren dit er 420.

Kosten projecten achtergebleven
In 2021 zijn 26 projecten uitgevoerd,
waarvan er 10 in 2021 geïnitieerd zijn. Over
de hele linie zijn in 2021 vooral de kosten in
de projecten achtergebleven. Dit komt met
name door Corona. 
De Tolkentelefoon, het MDO-gesprek en het
Uur-gesprek worden steeds beter benut
door de praktijken, maar is achtergebleven
bij de prognose. 

Invloed Corona
Door Corona is er ook nauwelijks gebruik
gemaakt van de opleidingsvouchers. Deze
opleidingsvouchers kunnen door 1, 2, 3 en
4-sterren-praktijken ingezet worden bij
trainingen op het gebied van
achterstandsproblematiek. De FAM
studiereis heeft in 2021 niet kunnen
plaatsvinden.

Positief exploitatieresultaat
Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een
hoger positief exploitatieresultaat dan
verwacht.

Beoordeling jaarrekening
Met ingang van 2021 wordt de jaarrekening
beoordeeld door AGZ Accountants voor de
Gezondheidszorg.


