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Voorwoord 
 

Met plezier is  gewerkt aan dit Bestuursverslag 2017. Het is natuurlijk een manier om te verantwoorden 

wat we in het verslagjaar hebben gedaan en hoe we het maatschappelijke geld waaruit de zorg en 

begeleiding gefinancierd wordt, besteed hebben. Maar het is ook even stil staan bij wat we allemaal 

gedaan en bereikt hebben.  

 

Niet alles was even leuk. We hebben te maken gehad met twee faillissementen van coöperatieleden 

waarbij we de zorgcontinuïteit voor de betrokken cliënten moesten organiseren. Ondanks dat dit zeer 

vervelende situaties waren, is de manier waarop we dit met het kantoorteam en de leden hebben 

kunnen oplossen prachtig! En de continuïteit van zorg is geen seconde in gevaar geweest.  

 

In 2017 hebben we vooral ook verder uitgebouwd wat eerder al in gang was gezet, zoals de nieuwe 

digitale scholingen, de coöperatiewebsite met zorgzoeker en de vele samenwerkingen in de eerste en 

tweede lijn zoals Verpleegkundige Topzorg, het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost en de 

Transmurale Zorgbrug.  

 

Nieuw was het innovatiebudget om zorginnovaties binnen de coöperatie te stimuleren en de 

gedifferentieerde marge waarbij de tarieven voor leden berekend worden op basis van domein en 

kostenallocatie. Dit is in het verslagjaar uitgedokterd en in 2018 van kracht gegaan.   

 

In 2017 hebben we aanzienlijk meer cliënten mogen bedienen ten opzichte van 2016, waardoor ook 

de omzet behoorlijk is gestegen. Dat is vooral te danken aan de leden die werkzaam zijn in de domeinen 

Wmo en Jeugd. In de Zvw zijn de omzetten gedaald maar de cliëntaantallen licht gestegen.  

We kunnen concluderen dat we ook in 2017 het voor meer mensen mogelijk hebben gemaakt om 

thuis te blijven wonen, leven en sterven. Een prestatie waar we met zijn allen – en dan bedoel ik alle 

leden, Dichtbij-werkers, bestuur, Cliëntenraad, Raad van Toezicht – trots op zijn. Onze missie staat 

nog steeds als een huis!  

 

Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij. 

Jort Schuringa 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Profiel van de organisatie 

 
1.1 Algemene identificatiegegevens 

 
Coöperatie Dichtbij U.A.  

Adres Rouaanstraat 20a 

Postcode 9723 CD 

Plaats Groningen 

Telefoonnummer 050-5778886 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  52830535 

E-mailadres info@dichtbij.coop 

Internetpagina’s www.cooperatiedichtbij.nl 

www.thuiszorgdichtbij.nl 

www.scholingdichtbij.nl 

www.vspg.nl 

 

1.2 Structuur 

 
Coöperatie Dichtbij U.A. is in mei 2011 opgericht door vijf zelfstandig werkende verpleegkundigen die 

vonden dat de zorg beter en doelmatiger kon. Aanvankelijk werd er palliatieve terminale thuiszorg 

geleverd met zzp’ers onder de naam Thuiszorg Dichtbij. Later werden ook veelal kleinschalige regionale 

organisaties lid met de focus op slim samenwerken.  

In 2015 werd besloten om de naam van de coöperatie te veranderen naar Coöperatie Dichtbij U.A. 

Thuiszorg Dichtbij dekte de lading niet meer en er vond een structuurverandering plaats. De 

coöperatie werkt nu met een merkenstructuur waarbij Thuiszorg Dichtbij (palliatieve terminale 

thuiszorg), Scholing Dichtbij (scholingscentrum voor hulp- en zorgverleners, opgericht in 2013) en de 

VSPG (ondersteuning eerstelijnszorg door verpleegkundig specialisten, opgericht in 2014) zich apart 

positioneren. Evengoed blijven zij onderdeel van Coöperatie Dichtbij. 

Eind 2017 telde de coöperatie meer dan 220 coöperatieleden, ruim 160 zzp’ers en 60 organisaties.  

 

Een overzicht van de merken van Coöperatie Dichtbij en de diensten die zij leveren: 

 

 
Figuur 1: Merken Coöperatie Dichtbij 



 

6 
Bestuursverslag 2017  

08-05-2018 | JPS | CD | versie 0.8 

• Thuiszorg Dichtbij: richt zich op de palliatieve en verpleegkundige thuiszorg met  

zelfstandige verzorgenden-IG en verpleegkundigen (zzp’ers).  

• Scholing Dichtbij: professioneel scholingscenter dat bij- en nascholingen aanbiedt voor 

zorg- en hulpverleners.  

• VSPG: praktijk van verpleegkundig specialisten die taken van (huis)artsen kunnen 

overnemen.  

• Coöperatie Dichtbij: ook het overkoepelende Coöperatie Dichtbij positioneert zich in de 

zorgmarkt, met name richting financiers en samenwerkingspartners. Daarbij neemt zij alle 

aspecten van de coöperatie mee.   

1.2.1 WTZi 

De coöperatie heeft een WTZi-erkenning voor verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. De 

toelating voor verblijf is in 2014 aangevraagd zodat de coöperatie sinds die tijd Volledig Pakket Thuis 

(VPT) kan leveren. 

 

1.2.2 ISO9001 

Coöperatie Dichtbij heeft in 2017 de keuze gemaakt om over te stappen van HKZ naar ISO9001:2015. 

HKZ was te beperkend voor de dienstverlening van de coöperatie. Uit de audits voor ISO9001 bleek 

dat de coöperatie geen tekortkomingen had en werden er complimenten gegeven voor de wijze van 

strategisch monitoren. Op 7 december 2017 werd de officiële certificering toegekend.  

 

1.2.3 Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de coöperatie. De raad bestond 

einde verslagjaar uit vier leden. De RvT vergadert tenminste zes keer per jaar met het bestuur. Tijdens 

deze overleggen worden thema's zoals kwaliteit, risico's, financiën, strategie en voortgang 

doelstellingen volgens een vooraf vastgestelde planning besproken. Ook wordt per vergadering bepaald 

welke aanvullende onderwerpen ingebracht moeten worden, bijvoorbeeld onderwerpen op het gebied 

van innovaties en samenwerkingen. Daarnaast houdt de Raad van Toezicht functioneringsgesprekken 

met de Raad van Bestuur, onder andere met behulp van 360-graden feedback. Zie voor meer informatie 

over de RvT hoofdstuk 3.4.  

 

1.2.4  Medezeggenschap 

Medezeggenschap wordt geëffectueerd door de Algemene Ledenvergadering, het algemene 

werkoverleg, de Cliëntenraad en focus- en klankbordgroepen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 

3.6. 

 

1.2.5 Klachtenregeling 

Coöperatie Dichtbij heeft een landelijk erkend klachtenreglement dat overeenkomt zoals beschreven 

in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit houdt in dat cliënten die ontevreden zijn 

over de zorg of begeleiding ondersteund kunnen worden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionaris heeft geen andere functie bij Coöperatie Dichtbij dan die van 

klachtenfunctionaris. Dit waarborgt haar onafhankelijkheid.   
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1.2.6 Organogram  

  

 

Figuur 2: organogram 

Bij Coöperatie Dichtbij is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. De ALV bestaat 

uit alle zzp’ers en organisaties die aangesloten zijn bij de coöperatie. Samen onderhouden zij een 

centraal kantoor dat verschillende taken voor hen uitvoert, met name op het gebied van administratie, 

declaratie, contractering en marketing en communicatie. De medewerkers op het centrale kantoor 

worden de Dichtbij-werkers genoemd. Het zijn zo’n 30 medewerkers, waarvan een deel in loondienst 

en een deel als zzp’er werkzaam is. De Dichtbij-werkers vormen zelfsturende teams rond belangrijke 

thema’s en taken. Zo is er Team Kwaliteit dat zich bezighoudt met alles rondom kwaliteit(borging) en 

het Ledenteam dat zich primair richt op het faciliteren van de leden.  

 

De Dichtbij-werkers krijgen advies, informatie, feedback van leden vanuit klankbordgroepen en 

focusgroepen en vanuit de ALV-vertegenwoordiging. De ALV-vertegenwoordiging bestaat uit een 

viertal leden die benoemd zijn als vertegenwoordigers/woordvoerders van de ruim 220 leden. Ze 

vervullen een klankbordfunctie en bieden een luisterend oor. Op deze manier zijn alle leden 

vertegenwoordigd in belangrijke vergaderingen, zoals met de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht.  

 

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de coöperatie en over de Dichtbij-werkers. De 

Raad van Bestuur stippelt beleid en strategie uit. Hij wordt daarbij geadviseerd door het Strategieteam.  
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de coöperatie. Zie ook 

hoofdstuk 3.4.   

 

Dan is er ook de Cliëntenraad. Vanuit een ervaringsperspectief volgen zij de coöperatie kritisch en 

geven zij gevraagd en ongevraagd advies. Voor meer informatie over de Cliëntenraad zie hoofdstuk 

3.6.1.  

 

1.3 Kerngegevens 
 

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij. De coöperatie heeft als missie om het voor iedereen mogelijk te maken 

thuis te blijven leven, wonen en sterven, ongeacht de complexiteit van de zorg- of hulpvraag. De 

kernactiviteit is dan ook het mogelijk maken dat cliënten thuis, in hun eigen omgeving, verzorgd, 

begeleid en behandeld worden.  

 

1.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Coöperatie Dichtbij U.A. heeft in 2017 1335 cliënten bediend. Dit is een aanzienlijke verhoging t.o.v. 

van 2016.  

 

 2017 2016 

Zvw 449 432 

Wlz 42 59 

Wmo 375 358 

Jeugd 330 * 110 *  

MSVT 139 64 

Totaal 1335 1023 

 

* Jeugdwet: het betreft hier eigen cliënten.  

 

Van de 1335 cliënten zijn er 282 cliënten bediend door de zzp’ers van Thuiszorg Dichtbij. Het gaat hier 

met name om palliatieve (terminale) thuiszorg. De andere 1053 cliënten hebben zorg en hulp ontvangen 

van de organisatieleden, vanuit de Zvw, Wlz, Wmo en Jeugd.     

Er is 66.218 uur verzorging en verpleging gedeclareerd binnen de Zvw en 12.649 uur binnen de  Wlz, 

en 2662 dagen VPT (Volledig Pakket Thuis) in de Wlz. In werkelijkheid is er meer zorg geleverd, omdat 

bij palliatieve terminale zorg er lager geïndiceerd wordt dan de daadwerkelijke zorgbehoefte en -

levering. Dit in navolging van de maximale indicatie van 11,5 uur per dag bij PTZ (palliatieve terminale 

zorg) die het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling) in voorgaande jaren indiceerde.  

Binnen de Wmo en Jeugdwet was de financiering zowel per cliënt/traject als per geleverd uur. 

 

De opbrengsten in de Zvw bedragen € 3.410.962, een afname van ruim 26% vergeleken met het 

voorgaande jaar. Die van de Wlz bedragen € 1.204.590 (44% groei). De omzet Wmo is met 52% 

gegroeid naar € 2.138.100. De Jeugdwet (eigen cliënten) is gegroeid met 352% naar € 3.731.190,- en 

de overige zorgprestaties (PGB, MSVT, VSPG) met 14% naar € 781.538. De overige opbrengsten 

(scholing, contributie, onderverhuur pand) zijn € 101.087,- (2016 € 69.494,-).  
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1.3.3 Werkgebied 

Het werkgebied van Coöperatie Dichtbij is Noordoost-Nederland: provincies Groningen, Friesland, 

Drenthe en regio Zwolle en Twente. Verreweg de meeste zorg en begeleiding wordt geleverd in 

Groningen.  

 

1.4 Projecten en pilots  
 

Coöperatie Dichtbij gelooft in innovatie. Innovatie die zorg en begeleiding beter en doelmatiger maakt. 

Daarom initieert en participeert Dichtbij jaarlijks aan verschillende pilots en projecten, vaak in 

samenwerking met andere zorgorganisaties. Ook stelt de coöperatie innovatiebudget beschikbaar aan 

coöperatieleden om hen te motiveren goede ideeën daadwerkelijk uit te voeren.  

 

1.4.1 Website Coöperatie Dichtbij 

In 2017 is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe website voor Coöperatie Dichtbij voor 

een betere informatievoorziening voor cliënten, zorgzoekers, potentiële nieuwe leden en andere 

geïnteresseerden. Deze is in februari 2018 opgeleverd. In samenwerking met theFactor.e, Pronamic en 

Kiwi Ontwerpburo is de website tot stand gekomen. Op de website is informatie over de coöperatie 

te vinden, informatie over lidmaatschap en er is een zorgzoeker geïntegreerd. De Zorgzoeker is een 

tool waarmee zorgzoekers (cliënten, naasten, verwijzers zoals huisartsen of sociale wijkteams) 

gemakkelijk passende zorg of begeleiding kunnen vinden bij de leden van Coöperatie Dichtbij.  

 

 
De homepagina van de nieuwe website voor Coöperatie Dichtbij, www.cooperatiedichtbij.nl 

 

 

http://www.cooperatiedichtbij.nl/
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1.4.2 Symposia  

In 2017 heeft Coöperatie Dichtbij twee symposia georganiseerd, begin 2017 het kindzorgsymposium 

Komt een kind bij de dokter en eind 2017 het ALS-symposium Wat ALS… Beide symposia werden 

druk bezocht en goed beoordeeld door de deelnemers. Komt een kind bij de dokter telde 80 

deelnemers, Wat ALS… ruim 150. Het doel van beide symposia was om professionals uit de intra- en 

extramurale zorg bij elkaar te brengen, expertise te delen en uiteindelijk de kwaliteit van zorg te 

verbeteren.  

 

 
Elroly Groeneveldt sprak bij Komt een kind bij de dokter over comfort talk en medische hypnose bij kinderen  

 

 

 
Anton Scheurink sprak bij Wat ALS… over zijn partner Marjan Reckers die in 2010 gediagnosticeerd werd met 

ALS  
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1.4.3 Toon maakt de muziek 

Speciaal voor het symposium Wat ALS… is er een documentaire gemaakt over Marjan Reckers. Marjan 

kreeg in 2010 de diagnose ALS. Ze kan niet meer spreken door de gevolgen van de ziekte, maar is 

door haar spraakcomputer en haar ogen goed in staat te communiceren. Via de documentaire wil zij 

laten zien hoe het is om ALS te hebben en waar je als zorgprofessional rekening mee moet houden. 

 

 
Een screenshot uit de documentaire Toon maakt de Muziek over ALS-patiënt Marjan Reckers. 

 

1.4.4  App wat ALS…  

In december 2017 is er een app gelanceerd voor verzorgenden en verpleegkundigen voor 

ondersteuning bij thuiszorg aan ALS-patiënten. De app is mede-ontwikkeld door een coöperatielid met 

behulp van het innovatiebudget van Coöperatie Dichtbij.  

Wat ALS… is een moderne versie van het verpleegkundige zakboekje dat vele zorgverleners vroeger 

bij zich droegen. De app biedt basisinformatie over ALS, heeft de belangrijkste telefoonnummers op 

een rij en beschikt over een stressmeter. De app is ontwikkeld, omdat wij in de praktijk merkten dat 

zorg voor ALS-patiënten om specifieke kennis en expertise vraagt. Ook is zorg voor ALS-patiënten 

veelal intensieve zorg, met name wanneer de cliënt zich in de laatste levensfase bevindt. Om te 

voorkomen dat een zorgverlener uitvalt door teveel stress is er in de app een stressmeter ingebouwd 

waarbij de gebruiker/zorgverlener haar stresslevel doorgeeft aan haar werkgever/opdrachtgever.  

Bekijk hier een impressie van de app Wat Als…  

 

1.4.5 Adaptief, digitaal scholingsplatform 

Samen met Symbiotic en Duobus is er in 2017 gewerkt aan een nieuw digitaal scholingsplatform om 

hulp- en zorgverleners te stimuleren in hun deskundigheidsbevordering. Het platform maakt digitaal 

leren, adaptief leren en blended learning (een combinatie van digitale en klassikale scholing) mogelijk. 

Bij adaptief leren wordt er gebruik gemaakt van software die op basis van onder andere antwoorden 

van de cursist het leermateriaal aanpast aan wat op dat moment het beste bij een cursist past. De 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=KxFqdA9XzWE
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software houdt daarbij rekening met o.a. het niveau (de moeilijkheidsgraad), de leerstijl en de 

leervoorkeuren (verschillende oefen- en instructievormen) van de cursist.  

Begin 2017 is er ook gestart met de ontwikkeling van e-learnings die men straks op het digitale 

scholingsplatform kan volgen. In de e-learnings wordt gebruik gemaakt van animatie, video, een docent, 

foto’s, tekst en een adaptieve leerroute. Voor de ontwikkeling is een samenwerking aangegaan met de 

filmmakers van Creative Monkey.  

Het scholingsplatform is in maart 2018 gelanceerd. De eerste e-learnings worden in mei 2018 verwacht.   

 

 
 

Er zijn vele e-learnings in ontwikkeling, waaronder een reeks met dr. Sander de Hosson over palliatieve zorg 

 

1.5 Overige ontwikkelingen 
 

1.5.1  Faillissementen Senior Assist Care en Agimus  

In 2017 hebben twee aangesloten organisaties faillissement aangevraagd: Senior Assist Care en Agimus. 

Deze gebeurtenissen waren voor de coöperatie aangrijpend. maar ook een goede leerschool en een 

voorbeeld van waardevolle coöperatieve samenwerking. Ondanks de moeilijke situaties heeft Dichtbij 

de zorg voor haar cliënten altijd weten te continueren.   

 

Begin 2017 vroeg Senior Assist Care BV en alle 14 dochtermaatschappijen faillissement aan. De 

coöperatie had met Senior Assist een duale samenwerking. Dichtbij was onderaannemer bij Zorggarant 

– een onderdeel van Senior Assist – in Drenthe. En Senior Assist was lid van Dichtbij en had een 

overeenkomst van opdracht voor het leveren van zorg in met name Groningen. 
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De zorgcontinuïteit voor cliënten heeft bij het faillissement geen gevaar gelopen. Dit kwam doordat de 

curator al een pre-pack had gesloten met zorgaanbieder Allerzorg en Dichtbij samen met hen 

zorgdroeg voor de overdracht van cliënten. Ook hielp de coöperatie mee met de planning. De 

samenwerking met Allerzorg verliep heel prettig. Zo prettig, dat Allerzorg later besloot om ook lid te 

worden van Coöperatie Dichtbij.  

De samenwerking met de curator verliep wat stroef, omdat Dichtbij een vordering had op Zorggarant, 

maar een openstaande schuld richting Senior Assist. De coöperatie moest Senior Assist nog de 

productie van eind 2016 uitbetalen. Deze twee zaken wilde de curator niet met elkaar verrekenen. De 

discussie daarover loopt anno mei 2018 nog steeds.  

Een positieve afsluiter van dit faillissement: het heeft de coöperatie een fijne, nieuwe collega opgeleverd.  

Een administratief medewerker maakte de transfer van Senior Assist naar Dichtbij.  

 

Eind augustus vroeg coöperatielid Agimus faillissement aan. Op basis van diverse verontrustende 

signalen had de coöperatie al maatregelen genomen en de overeenkomst van opdracht opgezegd. 

Tijdens de opzegtermijn vroeg de directie faillissement aan. Er volgde een hectische en voor de 

medewerkers van Agimus emotionele periode, doordat de directie van Agimus zich onttrok aan haar 

verantwoordelijkheid. Samen met de medewerkers en cliënten van Agimus/Dichtbij heeft de 

coöperatie naar passende maatwerkoplossingen gezocht, en dat is in alle gevallen gelukt. Een deel van 

de cliënten kon ondergebracht worden bij MCN Thuiszorg, een nieuw lid van Dichtbij.  

Ondanks de hectische periode heeft Dichtbij laten zien dat de coöperatie met haar leden in staat is om 

zorgcontinuïteit te bieden. Het was een goede testcase waarbij alle Dichtbij-disciplines, van 

Zorgstarters tot Ledenteam, samen met de leden de schouders eronder zette om cliënten van zorg te 

kunnen blijven voorzien. De waarde van coöperatieve samenwerking is uit deze situatie zeker gebleken.  

  

1.5.2  Nominaties Mantelzorgkompas  

Het Mantelzorgkompas van Coöperatie Dichtbij was in 2017 genomineerd voor de Noorderlicht Prijs 

van Stichting als & dan en voor de Akkie Hofstee Prijs. Het Mantelzorgkompas, ontwikkeld in 2016, is 

een hulpmiddel voor zorgverleners en mantelzorgers om het gesprek over mantelzorg op gang te 

brengen.  

De Noorderlichtprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het meest inspirerende initiatief in de palliatieve 

of terminale zorg dat direct de terminaal zieke medemens en diens naasten ten goede komt. Het 

kompas was genomineerd voor de prijs, maar kwam niet tot de finale.  

Dichtbij-werker Saskia Roest was als initiatiefneemster van het Mantelzorgkompas genomineerd voor 

de Akkie Hofstee Prijs van Zorgbelang Groningen. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan 

een persoon of afdeling in de zorg en welzijnssector die zich meer dan verdienstelijk heeft ingezet voor 

het zichtbaar maken van het perspectief van cliënten, mantelzorgers of burgers in de provincie 

Groningen. Saskia Roest mocht de prijs niet in ontvangst nemen, maar het Mantelzorgkompas kreeg 

wel een eervolle vermelding en een zeer positief juryrapport. Een citaat uit het rapport: “De jury juicht 

het toe dat een organisatie zoals Thuiszorg Dichtbij het belang van mantelzorgers onderkent.” 

 

1.5.3 Screening kwetsbaarheid bij ouderen 

Hbo-V studenten Marjolijn de Mik en Jamie Blaauw hebben in opdracht van Coöperatie Dichtbij voor 

een huisartsenpraktijk in Zuidwolde ouderen gescreend met behulp van de Kwetsbaarheidsscan. Dit 

digitale meetinstrument heeft Dichtbij samen met Symbiotic ontwikkeld in 2016. 

http://kwetsbaarheidsscan.nl/


 

14 
Bestuursverslag 2017  

08-05-2018 | JPS | CD | versie 0.8 

Uit de screening van Marjolijn en Jamie blijkt dat 28,6% van de 105 respondenten (65-plussers) 

kwetsbaar is. Deze ouderen ontvangen geen thuiszorg en zijn daardoor minder in beeld. Doordat de 

kwetsbaarheid van deze ouderen nu in kaart is, kunnen gezondheids- en welzijnsproblemen vroegtijdig 

worden gesignaleerd en aangepakt. 

De studenten vonden de Kwetsbaarheidsscan een zeer goed hulpmiddel om de kwetsbaarheid van 

ouderen in kaart te brengen. Deze uitkomst biedt kansen om ook andere huisartsen of 

wijkverpleegkundigen te overtuigen om de Kwetsbaarheidsscan in te zetten voor preventie en 

behandeling van kwetsbare ouderen die minder goed in beeld zijn.   

 

1.6 Waarderingen over Coöperatie Dichtbij  
 
De coöperatie vindt het belangrijk om cliënten, naasten en ook haar leden en werkers te bevragen 

naar hun ervaringen met Dichtbij. Daarvoor worden er jaarlijks of tweejaarlijks ervaringsonderzoeken 

verricht. Deze onderzoeken vormen belangrijke input voor verbeterplannen.  

 

1.6.1 Ervaringsonderzoek Palliatieve Zorg 2017  

In opdracht van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau de Bok in 2017 de ervaringen onderzocht van 

cliënten die palliatieve terminale zorg thuis hebben ontvangen. Aan het onderzoek hebben 

nabestaanden van cliënten meegewerkt. Omdat er geen landelijk meetinstrument geldt voor de 

palliatieve zorg, is er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een vragenlijst die ontwikkeld is door 

Coöperatie Dichtbij en Bureau de Bok. De ontwikkelde vragenlijst is gebaseerd op de ‘CQ-index 

Palliatieve Zorg (Nabestaanden) (2012)’. 

De totale zorg en begeleiding werd door nabestaanden beoordeeld met een gemiddelde van een 8.6. 

 

1.6.2 Waarderingen op Zorgkaart Nederland  

Coöperatie Dichtbij stimuleert cliënten en hun naasten en mantelzorgers om een waardering te geven 

over de zorg of begeleiding op Zorgkaart Nederland. Dit wordt o.a. gedaan door oproepen in 

nieuwsbrieven en op sociale media en websites te plaatsen. Ook wordt er een folder over Zorgkaart 

NL meegegeven in het papieren zorgdossier. In 2017 heeft Dichtbij zeer mooie waarderingen mogen 

ontvangen. Een aantal voorbeelden:  

 

"Goede deskundigheid, fijne en lieve verzorgers! Mijn vader is een kleine 3 maanden geleden overleden, 11 

dagen zorg gehad, 24 uur per dag. Fantastisch hoe ze met ons, de kinderen en kleinkinderen maar vooral met 

mijn moeder omgingen! Ook mijn vader heeft op zijn sterfbed geuit dat het goede en lieve mensen waren! Ik 

wil jullie namens ons allen bedanken voor de fijne en liefdevolle zorg!"  

Gemiddeld cijfer: 9.8 

Datum: 12 juli 2017  

 

“Zowel voor ons als ouders als onze zoon alleen maar positieve ervaringen. Onze zoon volgt het Piti-impuls 

traject van Stichting PiTi, onderdeel van Coöperatie dichtbij. Daar krijgt hij de juiste begeleiding afgestemd op 

zijn persoonlijke behoeften.” 

Gemiddeld cijfer: 9.3  

Datum: 14 juli 2017  
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1.6.3 Tevredenheid Dichtbij-werkers  

Jaarlijks wordt er getoetst hoe tevreden de Dichtbij-werkers zijn met hun werk en met Dichtbij als 

werkgever/opdrachtgever, en ook waar verbeterpunten liggen. In 2016 kreeg Dichtbij als 

werkgever/opdrachtgever een 8,3 gemiddeld en dat is in 2017 gestegen naar een 8,7. Ook werd 

bevraagd hoe waarschijnlijk het is dat ze Coöperatie Dichtbij zouden aanraden aan anderen als 

werkgever/opdrachtgever, en dat was gemiddeld een 9,0. Een paar citaten uit de enquête: "Je kunt 

jezelf zijn en je hebt veel vrijheid om je werk op je eigen manier te organiseren." En: "De kwaliteit van 

zorg staat kost wat het kost altijd op plaats 1. Wij zijn transparant. We zijn een team. Hier doen we 

het samen."  

Verbeterpunten waren o.a. dat het feedback geven en ontvangen beter kan en dat er meer aandacht 

mag uitgaan naar coaching en persoonlijke ontwikkeling.  

 

1.7 Belangrijke samenwerkingspartners  
 
Coöperatie Dichtbij staat voor samenwerking. Binnen de coöperatie wordt intensief samengewerkt 

om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en 

innovatiever te maken. Maar ook met organisaties buiten de coöperatie (niet-leden) worden 

samenwerkingen gezocht. In 2017 had Dichtbij verschillende belangrijke samenwerkingspartners:   

 

• ALS-team UMCG 

Dichtbij krijgt geregeld zorgvragen voor ALS-cliënten. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met 

het ALS-team van het UMCG. Er is inmiddels een gezamenlijk opgestelde werkwijze voor 

samenwerking bij aanvang van de zorg van ALS-patiënten in de thuissituatie. 

 

• Andere (thuiszorg)zorgaanbieders 

 

De coöperatie heeft in 2017 samengewerkt met andere zorgaanbieders (niet-leden) om gezamenlijk 

de zorgvragen van cliënten zo goed mogelijk te beantwoorden. Het gaat o.a. om de organisaties Icare 

Groningen en Drenthe, TSN Thuiszorg, Buurtzorg Nederland, ZINN Thuiszorg, Zonnehuis Thuis, 

Oosterlengte Thuiszorg, Woonvoorziening NOVO, ’t Gerack, Stichting Vredewold en Zorggroep 

Meander.  

Op het gebied van kindzorg is er op cliëntniveau samengewerkt met UMCGroningenThuis, Kids2care, 

Bijzonder Zorgenkind en KinderThuisZorg.  

 

• Apothekersvereniging GAV 

 

Apothekersvereniging GAV organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten waar diverse 

zorgorganisaties, waaronder Dichtbij, samen met de GAV zaken m.b.t. (ontwikkelingen op het gebied 

van) medicatie en medicatieveiligheid bespreken en afstemmen.  

Dichtbij heeft ook met de GAV en de andere zorgorganisaties een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten.  
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• Centrum voor Thuisbeademing (CTB) 

 

De coöperatie levert regelmatig beademingszorg thuis en heeft hiervoor samenwerkingsafspraken met 

het CTB in het UMCG. 

 

• DDG 

 

Dichtbij leidt samen met de Dokters Dienst Groningen verpleegkundig specialisten op. 

 

• Dignis 

 

Vanuit de VSPG werkt er een verpleegkundig specialist bij Dignis op de afdeling ouderenpsychiatrie.  

 

• Huisartsen voor de VSPG 

 

De Verpleegkundig Specialisten Praktijk Groningen heeft voor een aantal huisartsenpraktijken 

spreekuren en praktijkwaarneming gedaan en visites gereden.  

 

• Menzis  

 

Dichtbij is strategisch partner van zorgverzekeraar Menzis. In 2016  is de coöperatie benoemd als een 

van de PLUS-aanbieders in de regio Groningen. In 2017 werkt Menzis niet meer met het concept PLUS-

aanbieder, maar met het strategisch partnerschap. Het strategisch partnerschap houdt bijvoorbeeld  in 

dat ze voorgenomen beleid aan de coöperatie voorleggen en pilots willen doen (bijvoorbeeld 

Verpleegkundige Topzorg). Menzis en Dichtbij zijn belangrijke partners van elkaar in de regio 

Groningen.     

 

• Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost  

 

Coöperatie Dichtbij participeert aan het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) voor de regio Noordoost-

Nederland. De coöperatie is vertegenwoordigd in de stuurgroep en in het netwerk zelf. In 2017 is de 

basis gelegd voor NIK Noordoost dat geïnitieerd is door Stichting PAL. Het officiële convenant is in 

april 2018 ondertekend.  

NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 

eerste, tweede en derde lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. 

NIK legt met name de verbinding met en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die 

betrokken of nodig zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind en het gezin. Daarnaast adviseert NIK 

rondom bekostiging en de juiste loketten in een gemeente. Binnen elk netwerk is de 

netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor ouders, zorgprofessionals en (zorg-)organisaties.  

 

• Ommelander 12 (gemeenten) 

 

In Noordoost-Groningen hebben twaalf gemeenten gezamenlijk de inkoop Wmo gedaan. Samen met 

diverse andere aanbieders werkt de coöperatie samen om te zorgen dat er minder dure professionele 

ondersteuning wordt ingezet. Er wordt gewerkt aan grotere zelfredzaamheid van inwoners en 
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bijgedragen aan algemene inloopvoorzieningen in plaats van 1:1 individuele begeleiding. Daarmee wordt 

de impact vergroot en worden de kosten per cliënt verlaagd.  

 

• Ommelander Ziekenhuis Groep 

 

In 2015 is er een mooie en warme samenwerkingsrelatie ontstaan met de Ommelander Ziekenhuis 

Groep. Dichtbij en het OZG vinden elkaar in de visie op toekomstbestendige zorg en in de wens om 

niet eerder betreden paden te bewandelen. Na een verkenning is een intentieverklaring ondertekend 

waarin beide partijen onderschrijven samen projecten aan te gaan op het gebied van de transmurale 

zorg, (palliatieve) kindzorg, verpleegkundig specialisten in en uit het ziekenhuis en de versterking van 

het MTH-team. In 2017 zijn deze afspraken verder geconcretiseerd en is er vooral gefocust op de 

kindzorg.  

Sinds 2017 participeert Dichtbij in een pilot binnen het OZG, kinderafdeling, waarbij de optimale 

samenwerking wordt gezocht en ontwikkeld voor (midden- en laag-complexe) ziekenhuisverplaatste 

kindzorg. Het gaat zowel om de inhoud als om het financiële aspect.  

 

• Palliatieve netwerken 

 

Coöperatie Dichtbij neemt deel aan verschillende palliatieve netwerken in haar werkgebied, waaronder 

Palliatief Netwerk Groningen Centraal, Palliatieve Netwerken Friesland, Palliatieve Netwerk Drenthe 

en Palliatieve Netwerken Twente. Doel van deze netwerken is om gezamenlijk de kwaliteit van de 

palliatieve zorg te verbeteren en samenwerkingen aan te gaan.  

 

• RIGG 

 

De coöperatie fungeerde in 2017, net zoals in 2016, als contractpartner voor de RIGG en had daardoor 

meer dan 40 jeugdzorgaanbieders aan zich verbonden. Vanuit dit netwerk konden alle specialismen van 

zorg geboden worden. Ongeveer zeventien van deze veertig jeugdhulpaanbieders boden hun 

dienstverlening via Dichtbij. De rest heeft een rechtstreeks contract met de RIGG. 

Dichtbij nam deel aan de klankbordgroep van de RIGG om mee te denken over regionaal beleid en 

adviseerde de RIGG op het gebied van systemen en processen.  

Zie voor meer informatie over het contractpartnerschap hoofdstuk 6.1.4.  

Het contractpartnerschap, de gehele constructie, is op 1 januari 2018 beëindigd.  

 

• Rouwconsulenten 

Dichtbij heeft – naast een landelijke sociale kaart van rouwconsulenten en aanbieders op het gebied 

van rouwverwerking – een poule van rouwbegeleiders die werkzaam zijn in Noord-Nederland. Het 

doel is om indien nodig/gewenst nabestaanden gericht te kunnen doorverwijzen naar erkende en door 

Dichtbij goed bevonden consulenten.  
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• Saxenburgh Groep Hardenberg 

 

In 2015 is met de Saxenburgh Groep in Hardenberg een convenant afgesloten. Vanuit de coöperatie 

wordt het zorgloket bemand dat zich in het ziekenhuis bevindt. Een mooie kans om de scheiding tussen 

ziekenhuis en wijk te verkleinen. In 2017 is dit voortgezet.  

 

• Transfers ziekenhuizen  

 

In 2017 heeft Dichtbij samengewerkt rondom zorgvragen met verschillende ziekenhuizen, voor een 

soepele verplaatsing van de cliënt van ziekenhuis naar thuis. Het gaat om: Bethesda Hoogeveen, 

Ropcke-Sweers Hardenberg, Ommelander Ziekenhuis Groep, Scheper Ziekenhuis Emmen, het 

Diaconessenhuis Meppel, Refaja Ziekenhuis Stadskanaal, Martini Ziekenhuis Groningen, UMCG, Ny 

Smellinghe Drachten, Medisch Centrum Leeuwarden en Antoni van Leeuwenhoek.   

 

• Transmurale Zorgbrug  

 

Op 29 november 2017 tekenden 22 thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen uit Groningen en Drenthe, 

waaronder Coöperatie Dichtbij, een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ouderenzorg: de 

Transmurale Zorgbrug (TZB). Het doel van de samenwerking is om de overgang van ziekenhuis naar 

thuis voor ouderen te verbeteren. De TZB zorgt voor betere continuïteit van zorg, kortere 

opnameduur van kwetsbare ouderen, minder heropnames en minder functieverlies door 

ziekenhuisopname. Het samenwerkingsverband rust op drie pijlers: verbeteren van de zorg in het 

ziekenhuis, bezoeken van de patiënt in het ziekenhuis door de wijkverpleegkundige en het bieden van 

begeleiding thuis. 

 

• UMCG  

 

Dichtbij participeert sinds 2017 in een pilot binnen het UMCG, afdeling kinder IC, waarbij de optimale 

samenwerking wordt gezocht en ontwikkeld voor (hoog-complexe) ziekenhuisverplaatste kindzorg. 

Het gaat zowel om de inhoud als om het financiële aspect.  

 

• Verpleegkundige Topzorg 

 

Op 5 april 2017 werd het samenwerkingsconvenant Verpleegkundige Topzorg getekend door UMCG, 

Buurtzorg, Icare, TSN Verzorging & Verpleging, Thuiszorg Comfort, Interzorg Noord-Nederland, 

Zorggroep Meander en Coöperatie Dichtbij. Later hebben nog meer zorgaanbieders zich erbij gevoegd. 

Samen investeren we in kennis en expertise om meer en betere wondzorg thuis te leveren. Een van 

de doelen hierbij is om dure ziekenhuisbehandelingen te voorkomen. 

Met Verpleegkundige Topzorg leveren hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundig 

consulenten steun aan (wijk-)verpleegkundigen die bij de zorg voor cliënten te maken krijgen met 

complexe wonden. Hierdoor wordt de wondzorg aanzienlijk verbeterd en worden zorgkosten 

bespaard. Voor meer informatie zie www.verpleegkundigetopzorg.nl.  

http://www.verpleegkundigetopzorg.nl/
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Ondertekening van het samenwerkingsconvenant Verpleegkundige Topzorg op 5 april 2017 

 

 
Verpleegkundige Topzorg wist de voorpagina van het Dagblad van het Noorden te halen op 3-4-2017 
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Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

 
3.1 Normen voor goed bestuur 
 

In het verslagjaar zijn de statuten gecheckt op de nieuwe Governancecode Zorg (2017) en is gebleken 

dat de statuten voldoen aan de nieuwe code. Wel is er de wens om de statuten te herzien aangezien 

de coöperatie door de jaren heen geëvolueerd is. Dit wordt geëffectueerd in 2018. Het bestuur is 

ingericht conform de normen voor goed bestuur uit de Governancecode Zorg 2017. 

 

3.2 Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur bestond in 2017 uit Jort Schuringa. Dit één-bestuurder-model is voortgezet 

vanuit 2016. Om de bestuurder heen is een Strategieteam gevormd bestaande uit Arno de Vries, 

Bernd van Dijken en Henriët van der Molen. Het Strategieteam wordt indien nodig aangevuld met 

controller André de Vries. Het Strategieteam heeft als aandachtsgebieden de zorg, kwaliteit, 

algemene bedrijfsvoering en financiën. 

 

3.2.1 Raad van Bestuur: J. Schuringa 

J. Schuringa heeft geen nevenfuncties gehad in 2017. 

 

J. Schuringa is medeoprichter en aandeelhouder van Duobus B.V. Deze betrokkenheid bij Duobus B.V. 

heeft speciale aandacht binnen de organisatie en van de Raad van Toezicht. De reden hiervoor is dat 

een product van Duobus afgenomen wordt door de coöperatie en er een risico bestaat van een schijn 

van belangenverstrengeling. Om dit te voorkomen is J. Schuringa geen gesprekspartner als het gaat om 

de samenwerking en niet beslissingsbevoegd daar waar het Duobus betreft. Beslissingen over Duobus 

zijn belegd in het Strategieteam. J. Schuringa onthoudt zich daarbij van stemming. De betrokkenheid is 

ook meerdere malen besproken met de Raad van Toezicht en wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

3.2.3 Bezoldiging  

De bezoldiging van de bestuurder houdt rekening met de WNT-norm en wordt door de Raad van 

Toezicht vastgesteld. 

Het salaris van de heer Schuringa in 2017 was €89.882,- inclusief sociale lasten en pensioenpremies. 

 

3.3 WNT-verantwoording 2017  

 
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke 

Sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Coöperatie 

Dichtbij U.A. van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, een indeling in klasse 

I en opname in de jaarrekening. 
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3.4 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 
 

De Raad van Toezicht (RvT) bestond in 2017 uit: 

 

• Dhr. K. Boer (voorzitter)  

Werkzaam als interim-manager en organisatieadviseur, voornamelijk in de zorg. Ervaring in de 

branches VVT, gehandicaptenzorg en psychiatrie. In 2017 bestuurder a.i. van een stichting die 

een serviceflat exploiteert, directeur van een VvE (beide functies zijn nog actueel) van een 

serviceflat en manager a.i. in de gehandicaptenzorg (inmiddels afgerond). Voorzitter van het 

bestuur van de Coöperatieve Vereniging Mienskip Wons. 

 

• Mw. I. Pesch 

Specialist ouderengeneeskunde en teamleider inhoudelijk bij Dignis Lentis (tot 26 december 

2017 lid RvT). 

 

• Mw. E.  Spros-Vierkant 

Directeur Interactie Particulieren/Toeslaggerechtigden bij de Belastingdienst. 

 

• Dhr. G. Zijlstra 

Verpleegkundige, o.a. gewerkt op de IC en als ambulanceverpleegkundige. Hij heeft 

managementervaring in de ambulancezorg en werkt op dit moment als manager bij Thuiszorg 

Zuidwest Friesland 

 

• Dhr. M. Bercherer  

Afgestuurd bedrijfseconoom met ervaring als bestuurder, directeur en financieel specialist in 

de profit- en non-profit sector. Op dit moment voorzitter van de RvT van woningcorporatie 

De Delthe (Usquert), lid van de RvT van OSG Piter Jelles (Leeuwarden) en voorzitter van de 

stichting Noordelijk Internationaal Concours Hippique Assen.  

 

3.4.1 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een 

bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren 

een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 

plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond 

van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

 

3.4.2 Werkwijze Raad van Toezicht 

De werkwijze van de Raad van Toezicht ligt verankerd in de statuten en het RvT-reglement van de 

coöperatie.  

 

3.4.3 Jaarverslag van de Raad van Toezicht 

 

Algemeen 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en op de algemene 

gang van zaken bij Coöperatie Dichtbij. De RvT staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als 
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klankbord. Daarnaast adviseert de RvT het bestuur gevraagd en ongevraagd, is hij verantwoordelijk 

voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de leden van de Raad van Bestuur, voert 

hij de beoordeling van het functioneren uit en stelt hij de arbeidsvoorwaarden vast. De raad houdt 

onder andere toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie en risico’s 

verbonden aan de activiteiten van de coöperatie, de (kwaliteit) van de geleverde zorg en op het 

financieel verslaggevingsproces. De Raad van Toezicht geeft de accountant opdracht voor de controle 

van de jaarstukken. 

De Raad van Toezicht is hierbij aanspreekbaar op het functioneren. In dit jaarverslag legt de Raad van 

Toezicht zowel aan de ALV als publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij het afgelopen 

jaar invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.  

 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een wijziging ondergaan. Mevrouw Bakker-Pesch is op 

eigen verzoek in december afgetreden. Daar dit verzoek al ruimschoots eerder was aangegeven, is haar 

opvolging al in 2016 voorbereid met de benoeming van de heer Zijlstra.  

 

Hieronder een overzicht van de Raad van Toezicht in 2017. 

 

Naam 

 

Functie m/v Lid per Aftredend 

K. Boer  

(1957) 

Voorzitter m  6 februari 2012 

Herbenoemd 2016 

5 februari  2020 

I. M. Bakker- Pesch 

(1967) 

Vice-

voorzitter 

v 6 juni 2012  

Herbenoemd 2016 

 

6 december 2017 

(op eigen verzoek) 

 

 E.T. Spros 

(1969) 

Lid v 4 juni 2012  

Herbenoemd 2016 

 

4 juni 2020 

G. Zijlstra 

(1977) 

Lid  

 

m 1 juli 2016  1 juli 2020  

(herbenoembaar) 

M.A. Becherer 

(1958) 

Lid m 1 juli 2016 1 juli 2020 

(herbenoembaar) 

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn na een termijn van vier jaar eenmaal herbenoembaar voor een 

tweede termijn. De totale zittingsduur komt daarmee uit op maximaal acht jaar. 

Geen van de leden van de raad bekleedt een nevenfunctie die conflicterend is met de belangen van 

Coöperatie Dichtbij.  

 

Gedurende het hele verslagjaar heeft mevrouw K. Oenema de rol van ambtelijk secretaris van de raad 

ingevuld. 

 

Taak en werkwijze 

De Raad van Toezicht handelt op basis van de bevoegdheden die in artikel 15 van de statuten zijn 

omschreven. Een nieuw reglement RvT is momenteel in ontwikkeling. 

 

Coöperatie Dichtbij conformeert zich aan de  Governancecode Zorg. In deze code is de 

maatschappelijke functie van zorgaanbieders vastgelegd en uitgewerkt. Met de code laat de organisatie 
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zien waar ze voor staat en waarop ze aanspreekbaar is. Op basis van deze uitgangspunten is de 

bestuurlijke organisatie van de organisatie ingericht en wordt er verantwoording afgelegd. Hoe lastig 

en kostenverhogend het soms ook is, de raad vindt het van belang om ook als coöperatie te voldoen 

aan alle aspecten van de formele kaders. Deze worden naast de wet ook bepaald in de per 1 juli 2017 

ingevoerde  en grotendeels vernieuwde Governancecode Zorg. Een en ander betekent dat de statuten 

en enkele relevante reglementen geactualiseerd moeten worden. Naar verwachting zal dit in de eerste 

helft 2018 gerealiseerd worden. 

Daarnaast wordt het toezichtkader gevormd door het vastgestelde beleid. Gedoeld wordt daarbij op 

het Beleidsplan 2017 met daarin de missie, visie en doelstellingen en verdere uitgangspunten en door 

de Begroting 2017. 

 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven maal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van 

Bestuur en twee keer hiervan ook in aanwezigheid van de vertegenwoordiging van de ALV, de 

Cliëntenraad en het Strategieteam. Tevens heeft een delegatie van de RvT de twee vergaderingen van 

de ALV bijgewoond. Tot slot heeft een delegatie van de RvT in aanwezigheid van de Raad van Bestuur 

gesproken met de externe accountant inzake zijn controlebevindingen inzake de jaarrekening 2016. De 

voorzitter Raad van Toezicht overlegt voorafgaande aan elke RvT-vergadering met de voorzitter Raad 

van Bestuur om de agenda voor te bereiden en ook hebben de afzonderlijke leden van de Raad van 

toezicht periodiek overleg met leden van het Strategieteam aangaande aandachtsgebieden zoals 

kwaliteit van zorg en marketing en communicatie. Aanvullend bezoeken leden van de RvT de diverse 

door de organisatie georganiseerde activiteiten zoals het Dichtbij Diner en de jaarlijkse oliebollenactie. 

 

De externe accountant heeft zijn bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening 2017 in mei  

2018 tegelijkertijd aan het bestuur en de Raad van Toezicht gerapporteerd. 

 

In het kader van de taken van de Raad van Toezicht (toezichthouder, klankbord en werkgever) kwamen 

in 2017 onderwerpen aan de orde die te maken hadden met de strategie, de kwaliteit en doelmatigheid 

van zorg, het financieel beleid, risicomanagement en de realisatie van de inhoud van de zorg.  

In zijn rol van werkgever heeft de Raad van Toezicht op 8 februari 2017 het functioneren van het lid 

Raad van Bestuur beoordeeld. De beloning van het bestuur is in 2017 aangepast aan de gewijzigde 

bestuurssamenstelling. De hoogte past binnen de normen van de Wnt. 

 

Besluiten van de Raad in het verslagjaar: 

• Goedkeuring Jaarstukken 2016 

• Goedkeuring Begroting 2018 

• Goedkeuring Beleidsplan 2018 

• Wijziging besturingsmodel (mogelijkheid om één bestuurder te benoemen) 

• Voorbereiden noodzakelijke statutenwijziging 

• Klasseindeling organisatie in het kader van de Wnt 

• Beloning lid Raad van Bestuur 

 

Honorering Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 tezamen € 11.250 aan bruto vergoedingen ontvangen.  
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Deskundigheidsbevordering 

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg & 

welzijn (NVTZ). De NVTZ behartigt de belangen van haar leden en zij ondersteunt toezichthouders 

om daarmee een bijdrage te leveren aan hun professionaliteit. Een onderdeel van die verdere 

professionalisering is het bieden van permanente educatie. Uitgangspunt is dat de individuele leden van 

de RvT zelf de verantwoordelijkheid nemen om op een goede manier invulling te geven aan de eigen 

ontwikkeling en die van de raad als geheel. Toezichthouders oefenen hun taak uit in een snel 

veranderende, complexe wereld en moeten zich blijven ontwikkelen en bij de tijd blijven. Permanente 

educatie acht de RvT dan ook niet vrijblijvend. 

 

Zelfevaluatie 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht zijn zelfevaluatie over 2016 zelfstandig uitgevoerd. Hij heeft daarbij 

gebruik gemaakt van een (schriftelijk) oordeel over het functioneren van de Raad van Bestuur en in zijn 

kielzog een van het onder de RvB functionerend Strategieteam. Dit heeft bijgedragen aan een beter 

wederzijds begrip voor elkaars verantwoordelijkheden en het daarop gebaseerde functioneren.  

Volgens de kwaliteitsmetingen zijn de cliënten tevreden over de geboden zorg en over het functioneren 

van de coöperatie. De raad heeft deze constateringen meegewogen bij haar eigen evaluatie en oordeel. 

Daarnaast is meegewogen dat de organisatie financieel op orde en gezond is. Als aandachtspunten zijn 

benoemd: onderlinge en tussentijdse communicatie, verdere professionalisering als toezichthoudend 

orgaan en een gewenst contact met (een nog in te richten) medewerkerszeggenschap orgaan. 

 

Jaarverslag 2016 

De Raad van Toezicht heeft, ingevolge artikel 15  van de statuten, het door de Raad van Bestuur 

vastgestelde verslag in zijn vergadering van 12 april 2017 behandeld.  

Na kennisname van de door de externe accountant en het bestuur gegeven toelichtingen is de Raad 

van Toezicht tot de conclusie gekomen dat hij zich kan verenigen met het jaarverslag van het bestuur 

en dat daarmee de jaarstukken 2016 met het advies deze goed te keuren aangeboden kunnen worden 

aan de ALV. Het besluit van de ALV is conform dit advies. 

 

De Raad van Toezicht en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld. 

 

Tot slot wil de Raad van Toezicht de bestuurder, alle leden en alle Dichtbij-werkers bedanken voor 

hun betrokkenheid bij en inzet voor Coöperatie Dichtbij in afgelopen verslagjaar. Daarbij spreekt hij 

zijn bijzondere waardering uit voor de wijze waarop de organisatie en haar leden invulling hebben 

gegeven aan de uit naam van Coöperatie Dichtbij verleende zorg aan zij die dat nodig hebben. 

 

3.5 Principes Governancecode Zorg 2017 
 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg ingevoerd. Het is een grondige wijziging ten 

opzichte van de oude en nauwelijks vergelijkbaar. De uitgangspunten van deze code zijn te vinden op 

www.governancecode.nl  

 

In 2015 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement geijkt aan de vorige code (2010). Uit een 

juridische check blijkt dat de statuten ook voldoen aan de nieuwe Governancecode. Er is overigens 

geen verplichting om dit te doen aangezien Coöperatie Dichtbij geen lid van een branchevereniging is. 

http://www.governancecode.nl/
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Een code is meer dan alleen zaken statutair oppakken. Dichtbij committeert zich aan de 

Governancecode, en de Raad van Bestuur, het Strategieteam en de Raad van Toezicht nemen alle 

aspecten grondig door om de uitgangspunten ook te borgen in reglementen, processen en manier van 

werken. 

 

De code kent zeven uitgangspunten: 

1. De organisatie biedt goede zorg aan cliënten. 

2. Bestuur en toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke rol van 

de organisatie. 

3. De organisatie zorgt dat belanghebbenden invloed hebben. 

4. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de governance. 

5. De Raad van Bestuur bestuurt met het oog op de maatschappelijke doelstelling. 

6. De Raad van Toezicht houdt toezicht met het oog op de maatschappelijke doelstelling. 

7. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur werken continu aan eigen professionaliteit. 

 

Uit een eerste analyse blijkt dat Coöperatie Dichtbij goed voldoet, maar dat punt 7 meer aandacht 

behoeft. Het jaar 2018 wordt gebruikt om de code in detail door te lopen en te borgen dat alle 

uitgangspunten terug komen in de bedrijfsvoering en het toezicht. 

 

3.6 Medezeggenschapsorganen 

 

3.6.1 Cliëntenraad 

Er is een Cliëntenraad (CR) bestaande uit vier personen. De Cliëntenraad vergadert tenminste twee 

keer per jaar met het bestuur en de RvT. Daarnaast wordt er meerdere keren per jaar vergaderd met 

het Hoofd Zorg.  

 

In 2017 bestond de cliëntenraad uit: 

o Mw. A. Hofstee, voorzitter 

Tot juni 2011 directeur van Zorgbelang Groningen. Sindsdien o.a. voorzitter-bestuurder van 

Groningen Plus. Mevr. Hofstee is betrokken bij netwerken ouderenzorg. 

 

o Dhr. R. Lanting 

Dhr. Lanting is jurist, is in het verleden mantelzorger geweest en voorzitter van Platform 

Hattinga Verschure. Dhr. Lanting is per 1-1-2018 afgetreden als lid van de cliëntenraad. 

 

o Mw. J.J.W. Boerma 

Heeft ervaring in Raden van Toezicht in de zorgsector, in organisatie m.b.t. PGB en in de 

thuiszorg. Ze is gastdocent aan de opleiding Neurologieverpleegkunde. 

 

o Mw. R. Kattenberg 

Was mantelzorger en is nabestaande van een cliënt van Coöperatie Dichtbij. 
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3.6.2 Jaarverslag cliëntenraad 

Vanaf 2016 bestaat de Cliëntenraad uit vier personen. Juist om zo goed en divers mogelijk te kunnen 

werken is een iets bredere raad onontbeerlijk. Breder in de zin van het aantal leden en breder in de 

zin van de diverse ervaringen en deskundigheden in de raad. Werving blijft noodzakelijk zeker omdat 

voor twee leden in 2018 de termijn verstrijkt.  

In 2017 kreeg de CR de beschikking over een notulist. Dat werkt erg plezierig en vergroot de 

betrokkenheid van alle leden tijdens de overleggen. 

 

De Cliëntenraad vergadert tenminste vier keer per jaar, plus twee keer samen met de Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur. Onderwerp bij dit laatste zijn vooral de jaarstukken en de koers van 

de coöperatie. Daarnaast is in mei door twee leden de algemene ledenvergadering bijgewoond. De 

Cliëntenraad vindt het belangrijk om ook een rechtstreeks contact met de leden van de coöperatie te 

hebben. Zij zijn immers de eigenaren en de uitvoerenden.  

Om onderling taken en functioneren af te stemmen is tweemaal in eigen kring overlegd.  

Bij de reguliere overleggen is minimaal één lid van het Strategieteam aanwezig. Zo is de Cliëntenraad 

altijd op de hoogte van actuele onderwerpen, bijvoorbeeld omtrent de voortgang van de doelen uit 

het A3-plan (beleidsplan), of omtrent aangrijpende situaties zoals het faillissement van coöperatieleden. 

Wat dit laatste betreft is de CR zeer tevreden over hoe de coöperatie zorg heeft gedragen voor de 

continuïteit van zorg voor de cliënten van Dichtbij en de failliete organisaties.   

Alle reguliere overleggen worden voorbereid door de voorzitter van de raad samen met een vast lid 

van het Strategieteam.  

 

Onderwerpen die naast het algemene beleid aan de orde kwamen zijn: 

 

• Klachtenregeling 

In 2016 zijn twee leden van de raad betrokken geweest bij de ontwikkeling. In 2017 is aandacht besteed 

aan de PR/bekendmaking en uitvoering. Afgesproken is dat de raad minimaal eenmaal per jaar een 

geanonimiseerde update van klachten en meldingen krijgt. Invalshoek is voor de raad het 

cliëntenperspectief en dan met name gericht op onafhankelijkheid, toegankelijkheid en vervolg-

/verbetertrajecten. 

 

• Wilsuitingen 

Als raad wordt er belang gehecht aan dat uitvoerenden weet hebben van zowel de juridische als de 

mentale/emotionele kant van wilsuitingen en wilsverklaringen. Daarom heeft een raadslid deelgenomen 

aan het ontwikkelen van een training met betrekking tot dit onderwerp en heeft zij ook deelgenomen 

aan de eerste training. Heel begrijpelijk leggen veel uitvoerenden/verpleegkundigen hun prioriteit in het 

werk zelf. Zeker in deze tijd is het belangrijk om actuele onderwerpen blijvend onder hun aandacht te 

brengen. 

 

• Vespa/VS mobiel 

Dit innovatieve plan heeft als doel verpleegkundig specialisten in te zetten om te voorkomen dat 

ouderen op een spoedeisende hulp terecht komen, zonder dat daar een noodzaak toe is. Het plan is 

in ontwikkeling en leden van de Cliëntenraad denken mee. We hopen dat het plan komend jaar in 

uitvoering genomen kan worden. Zeker voor kwetsbare ouderen is het immers belangrijk om zorg in 

eigen huis te kunnen ontvangen in plaats van, juist op kwetsbare momenten, het ziekenhuis in en vaak 
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dezelfde of de volgende dag weer uit te gaan. Bovendien is de raad van mening dat dit zorgaanbod niet 

alleen aan de kwaliteit van zorg, maar ook aan de effectiviteit van zorg bijdraagt. 

 

• Kwaliteit van zorg en organisatie. 

Zoals de raad in de loop van een jaar betrokken is bij de kwaliteit van de organisatie, is de raad dat 

ook bij het auditeren. Een van de raadsleden heeft een overleg gehad met de auditor. Ook hieruit blijkt 

dat de cliëntenraad op een open manier betrokken wordt bij alles wat de coöperatie betreft. Dat maakt 

het werk plezierig en nuttig. 

 

Deelnemen aan de Cliëntenraad van Coöperatie Dichtbij vraagt om betrokkenheid maar biedt op 

allerlei onderwerpen de mogelijkheid om het cliëntenperspectief in te brengen. De raad heeft plezierig 

samengewerkt met het team op kantoor, het bestuur en de Raad van Toezicht. Een kritische blik vanuit 

cliëntenperspectief blijft nodig. 

 

3.6.3 Algemene Ledenvergadering (ALV) 

In een coöperatie is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. Er wordt tenminste 

twee keer per jaar een ALV gehouden. Hierin worden o.a. het jaarverslag en de jaarrekening besproken 

alsmede het A3-plan (beleidsplan) voor het komende jaar. Ieder lid heeft één stem en er kan na afloop 

van een ALV-bijeenkomst digitaal gestemd worden op voorstellen vanuit het bestuur. Tussentijds 

wordt de ALV geïnformeerd over de voortgang van de gestelde doelen middels verslagen en 

rapportages. 

 

De ALV heeft uit haar midden een eigen voorzitter en secretaris gekozen. Voorzitter ALV is dhr. B. 

Goettsch. De functie van secretaris was begin 2017 vacant. In mei 2017 is mw. H. Smit verkozen als 

nieuwe secretaris van de ALV.  

Leden actief in de Wmo en Jeugdzorg gaven begin 2017 aan zich onvoldoende vertegenwoordigd te 

voelen in de coöperatie. Deze domeinen zijn de laatste jaren flink gegroeid en dat vroeg om een andere 

inrichting van de ALV-vertegenwoordiging. In 2017 is er daarom besloten om de ALV-

vertegenwoordiging uit te breiden naar een viertal vertegenwoordigers/woordvoerders. B. Goettsch 

vertegenwoordigt de zzp-leden, H. Smit neemt de vertegenwoordiging van leden in de Wmo en Jeugd 

op zich en dhr. B. Hinsenveld en mw. M. Kiewiet zijn verkozen als algemeen lid en vertegenwoordigen 

in duale functie de VVT-organisatieleden.  

 

De primaire taak van de ALV-vertegenwoordiging is het ‘halen en brengen’ tussen de leden en de 

Dichtbij-werkers en het bestuur, en om woordvoerder te zijn namens de leden. Om deze taak goed 

uit te kunnen voeren, neemt de ALV-vertegenwoordiging regelmatig deel aan vergaderingen met onder 

andere de RvT en het bestuur. Anderzijds zijn RvT en bijvoorbeeld de Cliëntenraad ook aanwezig 

tijdens algemene ledenvergaderingen, waardoor er laagdrempelig gecommuniceerd kan worden tussen 

de diverse gremia. Daarnaast is de voorzitter ALV belast met het organiseren en voorzitten van de 

algemene ledenvergaderingen.   
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3.6.4 Klankbordgroep 

Meepraten en meedenken over beleid en ontwikkelingen, gevraagd en ongevraagd advies geven, halen 

en brengen tussen leden en het kantoor, met én van elkaar leren; dat is de kern van de Klankbordgroep 

van Coöperatie Dichtbij. Het is een gemotiveerde, betrokken groep leden die tenminste vier keer per 

jaar bijeenkomt om te praten over zeer uiteenlopende onderwerpen. Signalen en adviezen vanuit de 

klankbordgroep worden altijd serieus genomen. Afhankelijk van de inhoud worden deze doorgespeeld 

naar bijvoorbeeld het Strategieteam, Team Kwaliteit of de Cliëntenraad.  

In 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen in de Klankbordgroep aan de orde gekomen:  

 

• Randvoorwaarden voor aannemen zorgvragen  

• Proactieve zorgplanning  

• Betrokkenheid van coöperatieleden 

• Risico-inventarisatie  

• Maatwerk in tarifering  

• Beoordelingen in Duobus  

• Belastingdienst en de zzp’er in de zorg  

 

3.6.5 Focusgroepen 

Vanuit de klankbordgroep is het idee ontstaan om focusgroepen te organiseren rondom verschillende 

thema’s, waaronder de ‘gedragscode Dichtbij’ en ‘grenzen aan zorg’ (inhoudelijk en financieel). Het 

doel van focusgroepen is om kennis uit te wisselen en om te komen tot eenduidig beleid. De 

focusgroepen vinden gemiddeld twee tot vier keer per jaar plaats. Terugkoppeling gebeurt o.a. richting 

de ALV. 

 

Focusgroep Gedragscode 

Deze focusgroep is in 2017 twee keer bij elkaar gekomen. Eerst is geïnventariseerd wat er al aan 

voorbeelden van formats gedragscode is ontwikkeld binnen de coöperatie (binnen de diverse 

domeinen), en vervolgens is de visie daarop bepaald en afgesproken wat de wens was ermee te 

bereiken. De uitkomst was vooral om een nieuwe gedragscode voor Dichtbij te ontwikkelen op basis 

van de visie en de al beschikbare goed bevallen gedragscodes. De gedragscode zal coöperatiebreed 

toepasbaar zijn voor alle leden van de coöperatie i.r.t. de cliënten die staan op de AGB-code van 

Dichtbij. De uitwerking daarvan zal in 2018 plaatsvinden. 

 

Focusgroep grenzen aan zorg 

Deze focusgroep is in 2017 twee keer bij elkaar gekomen. Er is vooral gebrainstormd over wat de 

grenzen zijn bij zorgverleners m.b.t. het verlenen van zorg of begeleiding aan cliënten. Deze uitwisseling 

van praktijkervaringen leverde al ‘winst ‘op doordat: 

- Er van elkaar werd geleerd, tussen de diverse domeinen binnen de coöperatie, over hoe 

hiermee om te kunnen gaan;  

- En duidelijk werd dat zorgverleners en organisaties af en toe beter voor zichzelf moeten zorgen 

(bijvoorbeeld eerder delen of hulp vragen) en deze soms ingewikkelde problematiek/casuïstiek 

ook meer zouden moeten delen en/of ook neerleggen bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. 

Er is afgesproken om vaker op casuïstiekniveau dit soort intervisiebijeenkomsten vanuit Dichtbij te 

gaan organiseren. Zo leren de organisatieleden en zzp’ers elkaar onderling ook weer beter kennen. 
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Focusgroep cliënttevredenheid 

Deze focusgroep is in 2017 drie keer bij elkaar gekomen waarbij ook vertegenwoordiging van de 

Cliëntenraad aanwezig was. Besproken zijn: 

- De verschillende vormen van onderzoek en de ervaringen met die onderzoeken, en de 

uitkomsten van metingen van cliënttevredenheid – van de diverse domeinen binnen de 

coöperatie.  

- De laatste ontwikkelingen op dit gebied, en de visie daarop. Wat is – naast wat moet of 

verplicht is – vooral ook belangrijk m.b.t. dit thema. 

 

De uitkomst was vooral dat er grote twijfels zijn met betrekking tot wat je meet met de huidige 

onderzoeken, dat het vaak veel tijd, energie en geld kost en dat de opvolging (mede) daarom ook veelal 

te wensen overlaat. Dit is een gemiste kans. Duidelijk werd dat er bij alle leden behoefte is aan, en het 

belang wordt onderstreept, van het meten van cliënttevredenheid. Het volgende is afgesproken en dat 

wordt in 2018 opgepakt: er wordt nader verkend wat echt (meer)waarde heeft voor de cliënten en de 

organisaties m.b.t. het meten van tevredenheid (o.a. het zien als een kans om te leren, jezelf te 

verbeteren) en dat de methodiek bij voorkeur eenvoudig, sector- en domein-overstijgend is en 

stimuleert tot daadwerkelijke uitwerking van de gemeten uitkomsten.  

 

3.6.6 Werkersmedezeggenschap 

Coöperatie Dichtbij is – gezien de grootte van minder dan vijftig medewerkers – niet verplicht tot het 

instellen van een ondernemingsraad. De coöperatie vindt echter medezeggenschap van haar werkers 

belangrijk en daarom worden onderwerpen zoals die benoemd worden in de Wet op de 

Ondernemersraad ter advies of ter instemming voorgelegd aan de Dichtbij-werkers. Dat gebeurt in 

een algemeen werkoverleg dat periodiek plaatsvindt en waar alle Dichtbij-werkers bij aanwezig kunnen 

zijn. 

 

3.7 Klachtenfunctionaris  
 

3.7.1 Inleiding 

Per 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. 

Omdat 2016 een overgangsjaar was, moest uiterlijk per 1 januari 2017 de klachtenregeling aangepast 

zijn aan de nieuwe wet. Bij Coöperatie Dichtbij heeft dat geresulteerd in een laagdrempelige 

klachtenafhandeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij de 

geschillencommissie Zorg Algemeen. 

 

De klachtenfunctionaris beoogt met haar werkzaamheden de cliënt (klager) genoegdoening te bieden 

door het scheppen van de mogelijkheid ongenoegen en/of ontevredenheid over de verleende zorg of 

dienstverlening te uiten. De cliënt krijgt hierbij, indien gewenst, ondersteuning, advies en bemiddeling 

van de klachtenfunctionaris. Desgewenst kan de cliënt samen met de klachtenfunctionaris een 

klachtenbrief opstellen. 

 

In dit verslag wordt onderscheid gemaakt tussen uitingen van onvrede en klachten. Niet alle uitingen 

van onvrede monden uit in een officiële klacht. 
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3.7.2 Algemeen beeld 2017 

In 2017 heeft de klachtenfunctionaris vijf uitingen van onvrede binnengekregen, waarvan één uitmondde 

in een formele klacht. Dit is een stijging t.a.v. het jaar 2016 met 67%. Deze stijging had mede te maken 

met de kwaliteit van zorg geboden door een coöperatielid die te wensen overliet. Niet alleen de 

kwaliteit van zorg liet te wensen over, ook de bejegening naar de medewerkers was verontrustend te 

noemen. Uiteindelijk is dit coöperatielid geroyeerd door de Raad van Bestuur. 

 

3.7.3 Vergaderingen 

De klachtenfunctionaris heeft in 2017 tweemaal overleg gehad met het Hoofd Zorg en de 

kwaliteitsconsultant van Coöperatie Dichtbij. De volgende onderwerpen zijn daarin besproken: 

• Voortgang facilitering klachtenafhandeling 

• Informatie m.b.t. uitvoering klachtenafhandeling 

• Casuïstiekbesprekingen 

Er is eenmaal een vergadering geweest met de Cliëntenraad. 

 

3.7.4 Aanbevelingen naar aanleiding van de klachten 

Aan de hand van de binnengekomen onvrede/klachten en de afhandeling hiervan zijn een aantal 

aanbevelingen geformuleerd: 

• Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen de coöperatie voor zowel cliënten als 

zorgverleners.  

• Het bespreken van de mogelijkheid van nazorg binnen de coöperatie en het inzetten van 

eventuele rouwbegeleiding. 

• Het goed op de hoogte brengen van zorgverleners omtrent de mogelijkheden en 

werkzaamheden van het MTH-team en hoe deze te bereiken en in te schakelen.  

• Informatie verstrekken bij aanvang zorg aan het cliëntsysteem betreffende mogelijkheden en 

onmogelijkheden van nabestaanden m.b.t. inzage rapportage na overlijden familielid.  

 

3.7.5 Overige werkzaamheden 2017 

De klachtenfunctionaris heeft diverse vragen van zzp’ers die betrekking hadden op wel of niet gebruik 

kunnen maken van de klachtenregeling en vragen over aansluitbewijzen doorverwezen naar het 

Ledenteam.  
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Algemeen beleid 

 
4.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid 

 
We hebben ervoor gekozen om de in 2016 uitgezette koers in 2017 te handhaven. Missie en visie zijn 

daarom ongewijzigd beleven (zie kader hieronder uit het A3-plan). De strategie hebben we in 2017 

gevat in een ‘top 5’ en richt zich op het verstevigen van onze basis. Namelijk de doelmatigheid beter 

dan de benchmark, 10% zorg thuis is (hoog)complexe zorg, meer dan 85% van zorgaanvragen binnen 

het merk Thuiszorg dichtbij direct kunnen aannemen, eigen vermogen vergroten naar 800k en 

bedrijfskosten reduceren naar 15%. Tijdens de monitoring van het A3-beleidpslan wordt in de gaten 

gehouden in hoeverre deze strategie is gevolgd. Een belangrijk inzicht is dat het streven naar een betere 

doelmatigheid dan de benchmark niet haalbaar is omdat we ons veelal richten op zwaardere zorg dan 

gemiddeld. Wel zien we dat onze eigen doelmatigheid beter wordt. Het eigen vermogen van 800k is 

gehaald, maar tegelijkertijd is dit een punt van aandacht omdat de coöperatie groeit en het eigen 

vermogen daarin mee zal moeten groeien. Het reduceren van de bedrijfskosten is gehaald en bovendien 

is ook deze strategie verfijnd door de kosten beter toe te wijzen aan de domeinen. 

 

 
Kader van de missie en visie uit het A3-plan 

 

4.2 Algemeen beleid in het verslagjaar 

 
Net als de missie, visie en strategie is het algemeen beleid in het verslagjaar gebaseerd op het 

verstevigen van onze basis. De teamindeling op het centrale kantoor is verder doorontwikkeld. 

Aanschaf van data-analyse software zorgt voor verlaging van ICT-kosten en versnelling van inzichten in 

het administratieve proces. Het ledenauditproces is verbeterd. Om Scholing Dichtbij beter te laten 

renderen is voor een nieuwe aanpak gekozen, namelijk het ontwikkelen en aanbieden van adaptieve 

digitale scholingen. Vertegenwoordiging van leden is uitgebreid middels een ALV-vertegenwoordiging, 

met als doel een betere verbinding tussen leden onderling en met het centrale kantoor te realiseren. 

Ledenbijeenkomsten verbeteren onderlinge afstemming en werken aan kwaliteitsverbetering, 

bijvoorbeeld zzp-lunches en focusgroepen. Door af te bakenen en vooral te focussen op 

doorontwikkeling van bestaande initiatieven is monitoring eenvoudiger en het verdelen van aandacht 

en energie ook. Er zijn daarin stevige stappen gemaakt.  
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4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

 
Net als voorgaande jaren heeft Coöperatie Dichtbij dit jaar acties ondernomen om een bijdrage te 

leveren aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben bijvoorbeeld contracten 

gesloten voor het bieden van zorg aan asielzoekers. Ook hebben we diverse stagiaires begeleid. Op 

het centrale kantoor hebben we aandacht gehad voor het verminderen van printen, bijvoorbeeld door 

vaker documenten op de beamer te laten zien in plaats van ze voor alle aanwezigen uit te printen. 

Zorgmaterialen die na overlijden of genezing overblijven, zoals incontinentiemateriaal en 

verbandmiddelen, worden verzameld en naar Afrika of Oost-Europa verscheept. In Nederland wordt 

dit normaliter weggegooid, terwijl er in die landen een groot tekort aan is. Aan het eind van het jaar 

zijn er weer oliebollen verkocht voor het goede doel.  

 

 
Op 29 december bakte Dichtbij oliebollen voor Stichting ALS. Er werd €1306,43 opgehaald! Het was wederom een 

gezellige, succesvolle dag die mogelijk werd gemaakt door de hulp van leden en Dichtbij-werkers 
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4.4 Naleving gedragscodes 

 
Er wordt zorg geleverd door de leden van de coöperatie. Elk lid onderschrijft de statuten en het 

huishoudelijk reglement. In dit laatste document zijn de kernwaarden van de samenwerking 

geformuleerd: 

 

1. Wij – de coöperatie – vormen een netwerk rondom de cliënt. We werken met elkaar en 

anderen samen om goede en doelmatige zorg en begeleiding rondom de cliënt te organiseren. 

We bieden de juiste (hoeveelheid) zorg. 

2. De zorgprofessional is zelfstandig en bevoegd tot het verrichten van zorghandelingen. 

Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. 

3. Door te delen komen we verder. Delen van kennis, contacten, best practices maakt dat we 

van elkaar leren en ons verder ontwikkelen. 

4. In principe treden we bij marktbewerking als coöperatie naar buiten, tenzij er goede redenen 

zijn om dat niet te doen. 

5. Een lid is zelfstandig in staat om voldoende omzet en winst te genereren. De samenwerking is 

ter versterking. 

6. Je voldoet aan de kwaliteitseisen van de coöperatie, zoals gemeten met de periodieke interne 

audit. 

7. Daar waar mogelijk werken we samen om slimmer te organiseren en kosten te besparen, 

bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, automatisering, administratie, personeel. 

8. Je behandelt je cliënten zoals jij zelf behandeld wilt worden. Cliënten zijn tevreden over je 

dienstverlening. 

9. Je bent innovatief en staat open voor ontwikkelingen en technologieën. 

10. Je voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

Leden worden aan deze kernwaarden gehouden. 

 

Ook de Gedragscode Bestuurder in de Zorg wordt nageleefd. De Raad van Toezicht houdt hier 

toezicht op. 

 

4.5 Risicoparagraaf 
 
De reeds ingezette werkwijze van ‘risicogericht toezicht’ is ook in 2017 toegepast. Uit de risico-

inventarisaties op processen kwam naar voren dat leden het steeds belangrijker vinden dat alle 

coöperatieleden hun kwaliteitszaken op een hoog niveau hebben en dat het effect wanneer blijkt dat 

iets niet op orde is groter is geworden. Naar aanleiding hiervan zijn eisen bij toetreden van nieuwe 

leden aangescherpt. Auditoren en het Ledenteam zorgen voor een beter inzicht in visie op zorg en 

kwaliteit en de praktische inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem van het toetredende lid. Dit 

heeft geleid tot meer afwijzingen, maar ook tot hogere commitment bij toegelaten leden. Bovendien is 

in gang gezet dat signalen meer integraal worden opgepakt door de auditors, zodat de kwaliteit van 

huidige leden beter wordt gemonitord en afwijkingen sneller worden gesignaleerd.  
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4.6 Zelfevaluatie kwaliteitsbeleid  

 
Coöperatie Dichtbij bestaat om cliënten de mogelijkheid te bieden (bijna-) thuis te wonen, te leven en 

te sterven. Het zorglandschap waarin we ons begeven is dynamisch en veranderlijk met schaarse 

middelen om hierop te acteren. In deze omgeving bevinden zich diverse belanghebbenden met soms 

tegenstrijdige en veranderende eisen en wensen waaraan Coöperatie Dichtbij zich wil en/of moet 

conformeren. Coöperatie Dichtbij is zich bewust van deze organische eigenschappen en streeft naar 

een manier van werken waarin we in staat zijn ons zo goed mogelijk te positioneren en behendig aan 

te passen naar wat nodig is om aan onze missie te werken. In de verantwoording over 2017 geven we 

meer inzicht in de visie op kwaliteit en op welke wijze we de formele en informele planning- en control 

cyclus hebben vormgegeven. Vervolgens geven we een beeld van de belangrijkste leerpunten en 

ingezette acties voor verbetering.   

 

4.6.1 Visie op kwaliteit 

Kwaliteit betekent voor Coöperatie Dichtbij de mate waarin wordt voldaan aan de eisen en wensen 

van belanghebbenden. Dit is een holistische benadering, waarin we ons ervan bewust zijn dat elementen 

met elkaar in verbinding staan en continu in beweging zijn. Dit betekent tevens dat ons 

kwaliteitsmanagementsysteem alomvattend is en zich niet enkel tot kwaliteit van zorg richt. 

Gedeeltelijk helpen geplande en gestructureerde doelen, maatregelen en activiteiten om ons doel te 

halen. Echter, de intrinsieke motivatie om te leren, te ontwikkelen en bewust kritisch te zijn ten 

opzichte van onze toegevoegde waarde voor cliënt en elkaar is de werkelijke rode draad in ons 

organisatiemodel. We hebben een kwaliteitsbeleid waarin deze holistische aanpak verder is uitgewerkt. 

Dit beleid vormt de basis voor onze manier van werken. 

 

4.6.2 Planning- en controlcyclus 

Om de benodigde afstemming te bereiken en te behouden, is er een planning- en controlcyclus die de 

coöperatie elk jaar verbetert en indien nodig opnieuw laat aansluiten aan een veranderde behoefte. 

Het samenspel tussen de formele en informele cycli bepaalt in grote mate het succes.  

 

Formeel 

Gerelateerd aan het kwaliteitsbeleid is de zogeheten formele planning- en controlcyclus. Dit is een 

geplande en gestructureerde overkoepelende aanpak om strategie en uitvoering vast te leggen, te 

monitoren en bij te stellen. Er is een eigen monitoringsmethodiek ontwikkeld waarin de voortgang van 

de gestelde (kwaliteits)doelen inclusief indicatoren frequent worden gemonitord. Deze monitoring 

richtte zich enerzijds op de voortgang en anderzijds op inschatting van risico’s bij afwijkingen. 

Registraties op basis waarvan deze monitoring hebben plaatsgevonden zijn bijvoorbeeld 

tevredenheidsonderzoeken, financiële cijfers, project-statussen, aantal meldingen, aantal klachten en 

zorginhoudelijke indicatoren. Op basis hiervan heeft de Raad van Bestuur samen met het Strategieteam 

steeds vastgesteld of bij afwijkingen er al voldoende actie is ondernomen of dat er spoedingrijpen nodig 

zijn. Vervolgens zijn de geformuleerde acties opgenomen in de dynamische notulen van het 

Strategieteam, waarna de opvolging gemonitord is tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. 

 

Elk jaar onderzoekt Dichtbij welke belanghebbenden relevant zijn, wat hun eisen en wensen zijn en 

hoe de coöperatie daar mee om wil gaan. Uiteraard is Dichtbij zelf ook belanghebbende. In dit proces 

worden twee facetten bij elkaar gebracht. Enerzijds het functioneren van de organisatie in het lopende 

jaar. Dit is in 2017 gedaan middels een uitgebreide directiebeoordeling waarin onder andere de 
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kwaliteitsindicatoren die gelden in de branche aan bod zijn gekomen, alsmede de aanvullende 

indicatoren zoals die gesteld zijn in het A3-beleidsplan. Bovendien is de eigen werkwijze van de 

planning- en controlcyclus geëvalueerd. Anderzijds is er gezorgd voor een meer centrale 

bewustwording van (veranderende) eisen van belanghebbenden en in hoeverre de coöperatie in staat 

is om daaraan te voldoen. Door in diverse groepen hierover van gedachten te wisselen, is een 

gezamenlijk plan voor 2018 ontstaan met een groot draagvlak. Geconsulteerde groepen waren 

bijvoorbeeld Cliëntenraad, coöperatieleden, Dichtbij-werkers en Raad van Toezicht. De 

coöperatieleden hebben middels een stemming het plan formeel aangenomen. 

 

Informeel 

De formele planning- en controlcyclus zorgt ervoor dat er jaarlijks minstens de voorgeschreven 

aandacht is voor afstemming met en tussen belanghebbenden. Echter, dit is niet het leidende proces. 

De mate waarin het in de dagelijkse bedrijfsvoering lukt om ons continu aan te passen, in te voegen, of 

juist bewust niet mee te bewegen bepaalt in hoeverre de coöperatie in staat is haar missie na te streven. 

De kernwaarden van Coöperatie Dichtbij zijn daarin erg belangrijk. Juist echt contact met elkaar en 

pure aandacht voor de ander en jezelf zorgt voor overstijgend inzicht en afstemming om samen te 

werken aan onze missie. Dit is een voorwaarde om elkaars deskundigheid te waarderen en te laten 

worden tot een krachtig samenspel. Vooral de inrichting in teams op het centrale kantoor blijkt in 2017 

eraan bij te dragen dat er zo weinig mogelijk is teruggevallen op traditionele organisatievormen zoals 

hiërarchie en dat beslissingen zoveel mogelijk in goede afstemming door directbetrokkenen zijn 

genomen. Ook de diverse focusgroepen, waarbij coöperatieleden op thema een verdiepingsslag maken 

dragen hieraan bij.  

 

Belangrijke aandachtspunten 

Afwijkingen constateren en daar actie op inzetten lukt goed. Echter een adequate opvolging daarna en 

communicatie erover naar betrokkenen kan beter. Om dit op te lossen is het ledenauditproces 

verbeterd en zijn doelen opgenomen in het A3-beleidsplan aangaande informatievoorziening. 

Aansluitend wordt in 2018 samen met leden een verdieping gemaakt in de werkwijze omtrent 

kwaliteitsverbetering (vergroting centraal inzicht, verkleining administratieve last en werkwijzen meer 

laten aanpassen aan type lid). Hierbij hoopt Dichtbij zoveel mogelijk gelijk op te lopen met de landelijke 

aanscherping van kwaliteitseisen en werkwijzen hieromtrent (kwaliteitskaders, professionalisering 

vanuit gemeenten etc.). De Cliëntenraad bevestigd dat zij zich goed betrokken voelen bij de thema’s 

die spelen. Wel zien ze graag een meer gestructureerde aanpak in het bespreken van een aantal jaarlijks 

terugkomende thema’s. Hiertoe is reeds actie op ondernomen in het zichtbaar maken van veel 

terugkerende thema’s en dat in een jaarplanning te vatten. Ook zien we mogelijkheden om de formele 

monitoring van de (kwaliteits)doelen en -indicatoren beter te onderbouwen. Dit houdt in dat degenen 

die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen elk kwartaal een rapportage gaan opstellen. 

Ook hierin is de opvolging en communicatie een uitdaging. 

 

4.7 Informatieveiligheid 
 
Er is een beleid conform de NEN7510-standaard. Ondanks dat er een cyclus was ontstaan van continue 

verbeteren en het reduceren van risico’s is er het in het verslagjaar een vermindering hiervan 

geconstateerd. Deze vermindering is ontstaan door meer aandacht voor andere onderdelen binnen de 

organisatie. Het effectueren van deze cyclus van continue verbetering  en reduceren van risico’s is dan 

ook een prioriteit voor volgend jaar. In 2017 zijn er wel meer dan tweemaal zoveel incidentmeldingen 



 

36 
Bestuursverslag 2017  

08-05-2018 | JPS | CD | versie 0.8 

binnengekomen als het jaar daarvoor, en dat is naar tevredenheid. Incidenten moeten voorkomen 

worden, maar als ze voorkomen dan moeten ze worden gemeld, geregistreerd en geanalyseerd. De 

activiteiten die zijn verricht om het bewustzijn te vergroten van betrokkenen lijkt zijn vruchten af te 

werpen. Uiteindelijk was er echter maar een incident dat direct in aanmerking kwam voor een melding 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Er zijn afgelopen jaar veel ontwikkelingen geweest op het gebied van informatieveiligheid en de verdere 

bekrachtiging van de informatiepositie van cliënten. Voorbereidingen voor de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) zijn getroffen, maar nog niet afgerond. De werkzaamheden omtrent het 

implementeren van de AVG zullen in het komende jaar moeten worden doorgezet. In het jaarverslag 

van 2016 is benoemd dat er nog steeds veel partijen zijn die informatie blijven sturen over een 

onbeveiligde verbinding. Gelukkig vindt hierin een verandering plaats. Steeds meer betrokken partijen 

hanteren een hoge beveiligingsstandaard waardoor gegevens steeds effectiever en efficiënter worden 

beheerst. Hierdoor wordt het probleem steeds kleiner dat andere partijen, zoals overheidsinstanties, 

informatie blijven sturen over een onbeveiligde verbinding.  

 

4.8 Toekomstparagraaf 

 

4.8.1 Algemeen 

Om het A3-beleidsplan voor 2018 te vullen is er nagedacht over wat Coöperatie Dichtbij U.A. uniek 

maakt, gezien vanuit de wensen en eisen van de diverse belanghebbenden. Er is wederom ontdekt dat 

de coöperatieve bedrijfsvorm goed past binnen de veranderende zorgwereld. Samen leren, samen 

maatwerk bieden, gebruik maken van elkaars kracht en elkaar aanmoedigen om onderliggende 

kwaliteitszaken (nog) beter op orde te brengen. Dat zijn elementen die juist binnen de coöperatie 

gebeuren en die ervoor zorgen dat de aansluiting met belanghebbenden continu wordt getoetst en 

verbeterd. Door de focus in 2018 op betere opvolging van verbeterplannen, meer interne informatie-

uitwisseling en een verdieping in het contact tussen leden onderling en met het centrale kantoor, 

verwacht Dichtbij een krachtige partner te zijn in de keten en over de domeinen van de zorg heen. 

 

4.8.2 ZVW  

Coöperatie Dichtbij U.A. biedt wijkverpleging binnen de Zorgverzekeringswet. De zoektocht blijft hoe 

de coöperatie het kan organiseren dat op basis van integrale tarieven en grotere focus op 

generalistische zorg Dichtbij toch de benodigde expertise en specialisme kan bieden die nodig is om 

mensen de keuze te laten houden om thuis te wonen, te leven en te sterven. De coöperatie juicht toe 

dat dit steeds meer in contact met zorgverzekeraars en samenwerkingspartners kan. Belangrijke 

ontwikkelingen waar Dichtbij in 2018 handen en voeten aan gaat geven zijn de publicatie van de 

kwaliteitskaders wijkverpleging en palliatieve zorg en het verder doorvoeren van resultaat- en 

waardegerichte zorg.  

 

4.8.3 WLZ  

In 2017 zijn voornamelijk meerjarencontracten afgesloten voor de langdurige zorg. Coöperatie Dichtbij 

verwacht de doorvertaling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor de extramurale functies. Een 

belangrijke focus van de coöperatie voor 2018 is de connectie van de langdurige zorg met de andere 

domeinen en in welke situaties bewust wel en bewust niet voor Wlz kan worden gekozen. 
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4.8.4 WMO 

Sinds de decentralisaties zijn de gemeenten over het algemeen voortvarend aan de slag gegaan en wordt 

het landschap steeds diverser. 

Stonden de laatste jaren vooral in het teken van administratieve zaken en inkoop, nu zoeken gemeenten 

steeds meer naar oplossingen die passen bij hun eigen visie en doelstellingen. 

 

Niet alleen maar het geijkte ‘uurtje factuurtje’, maar steeds meer diversiteit in financiering: 

• Lump sum per wijk / gemeentedeel. Eén of een beperkt aantal aanbieders die de 

verantwoordelijkheid krijgen over een geografisch gebied. 

• Vaste bedragen per maand, in plaats van per gewerkt uur. Gebaseerd op resultaat, 

doelstellingen en kwaliteit. 

• Samenvoeging verschillende domeinen Wmo, Jeugd en participatie of zelfs wijkverpleging. 

• Verbrokkeling van financiële solidariteit tussen gemeenten onderling. 

• Samenwerkingsverbanden die ‘dynamisch’ zijn, worden eerder kleiner dan groter. 

• Meer collectieve voorzieningen en preventie in plaats van maatwerk ‘achteraf’. 

• Ruimte voor creativiteit en innovatie door aanbieders en bewoners. 

 

Dit alles vindt plaats onder de continue druk van bezuinigingen door het Rijk. Veel van onze leden 

hebben eigen contracten, maar blijven toch graag verbonden aan Dichtbij vanwege het netwerk en de 

belangenbehartiging. 

Wij voorzien een verdergaande decentralisatie met grotere verschillen tussen gemeenten die ons zullen 

dwingen om keuzes te maken voor kansrijke gebieden waar we echt een toegevoegde waarde kunnen 

bieden. 

 

4.8.5 Jeugd 

Ook de Jeugdzorg ontkomt niet aan bezuinigingen. Op dit domein is Dichtbij vooral actief in Groningen 

en Drenthe, met de nadruk op Groningen. 

Hier heeft men net gekozen voor een Open-House-constructie, waarbij alle aanbieders die voldoen 

aan kwalitatieve eisen kunnen inschrijven.  

Dichtbij ziet heel veel mogelijkheden in jeugdhulp, vooral in combinatie met Wmo. De coöperatie 

gelooft in gezinsbenadering, en niet alleen gefocust op de jeugdigen zelf.  

De bezuinigingen nopen tot creatieve oplossingen die alleen samen met gemeenten, cliënten, bewoners 

en andere aanbieders opgepakt kunnen worden. 

 

4.8.6 VeSPA-mobiel 

Over de domeinen van zorg heen voorziet de coöperatie in 2018 een concrete toepassing van de 

VeSPa-mobiel. Er is een regionale zoektocht om de toegang tot (spoed-)zorg te kunnen blijven 

garanderen en onnodig opnemen van kwetsbare ouderen te voorkomen. De VeSPA-mobiel beweegt 

tussen het medische, verpleegkundige en sociale niveau en is bovendien mobiel waardoor kwetsbare 

ouderen thuis geholpen worden. De coöperatie denkt dat een lerende aanpak kan helpen om de 

diverse partijen in de diverse domeinen mee te laten denken en groeien zodat de VeSPA-mobiel zich 

kan voegen naar wat nodig is in de regio. 
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Bedrijfsvoering 
 
Het A3-beleidsplan voorziet in een koppeling tussen de (kwaliteits)doelen en de benodigde aandacht 

per organisatieonderdeel. Hierdoor wordt in de bedrijfsvoering voornamelijk aandacht besteed aan de 

activiteiten die een toegevoegde waarde hebben in het behalen van de gestelde doelen.  

 

In 2017 is voortgegaan op de in 2016 ontwikkelde uitgangspunten van zelfstandige teams. Alle teams 

zijn kwalitatief en kwantitatief voldoende bemand en klaar voor de toekomst. Er is continu aandacht 

binnen de teams in hoeverre de huidige bezetting en beschikbare expertise passend is voor wat er 

nodig is. Leiderschap zit in de teams zelf en beslissingen worden zoveel mogelijk in consensus en door 

teams zelf genomen. Het Strategieteam fungeert als navigator, signaleerder en facilitator, maar niet als 

traditioneel managementteam. Hierdoor blijven de teams slagvaardig en kunnen ze goed inspelen op 

veranderingen.  

 

Gezien de groei en de ontwikkelingen in de markt wordt er het komende jaar geïnvesteerd in kwaliteit, 

informatievoorziening en toezicht. In Wmo en Jeugd wordt de dienstverlening steeds specialistischer: 

beschermd wonen, gespecialiseerde jeugdhulp, dagbesteding, forensische zorg. In de ZvW en Wlz 

geven de kwaliteitskaders meer richting aan de kwaliteitsactiviteiten en werkt de coöepratie steeds 

meer toe naar waardegerichte zorg. De risico’s en eisen zijn hierdoor nog meer divers en daarom 

wordt de manier van werken frequent geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.  

 

Er zijn diverse verbeterslagen doorgevoerd in de manier waarop zzp’ers geworven en gebonden 

worden. Eén vaste contactpersoon voor intake en planning biedt continuïteit en vertrouwen. De 

dienstverlening en het aantal zorgverleners neemt langzaam toe bij het Thuiszorg Dichtbij label.  

 

De werkers-medezeggenschap is geborgd doordat alle onderwerpen die onder de Wet op de 

Ondernemingsraden vallen ook altijd ter advisering voorgelegd worden aan de Dichtbij werkers. 

 

Het verzuim is licht gestegen, maar dat komt vooral door incidentele verzuimcases. Door de kleine 

groep loondienstmedewerkers kan dat al snel effect hebben op het gemiddelde. Er is geen tendens tot 

structurele groei van het verzuim. Alle kantoor-zzp’ers werken nu met een door de Belastingdienst 

goedgekeurde modelovereenkomst. 

 

Een ergo/arbo-specialist is langs geweest en heeft de werkplekken op kantoor onderzocht. Daaruit zijn 

enkele aanbevelingen gekomen die opgepakt worden.  

 

5.1 Relatiemanagement  

 

Binnen Coöperatie Dichtbij U.A. zijn diverse vormen van relatiemanagement te onderscheiden. Intern 

is er een ledenadministratie. Het Customer Relationship Management (CRM) software-systeem 

Simplicate heeft een steeds belangrijkere rol gekregen in de borging van dit interne relatiemanagement. 

Dit systeem helpt om relatiegegevens op één plek te verzamelen en te onderhouden. Dichtbij heeft 

gekozen voor een basic-ingroeimodel. Relaties zijn onderverdeeld op status, domein en merk. Alle 

Dichtbij-werkers hebben toegang tot Simplicate en zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden 

van de informatie. Daarnaast onderscheiden we relatiemanagement met externe 



 

39 
Bestuursverslag 2017  

08-05-2018 | JPS | CD | versie 0.8 

samenwerkingspartners en leveranciers. Deze relaties evalueren we frequent, wat bijgehouden wordt 

in een zelf ontwikkeld monitoringsysteem in het softwareprogramma Excel.  

 

5.2 Systemen 
 
Door de complexe administratieve bedrijfsvoering, vooral in het gemeentelijk domein, en de 

toegenomen eisen op het gebied van privacy en dataverwerking, zijn er op dit moment meerdere 

systemen in de lucht. Dit is een onwenselijke situatie waar de coöperatie verbeterslagen mee wil blijven 

maken, dit in het kader van administratieve lastenverlichting.  
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Financieel beleid  
 

Dichtbij is ook het afgelopen jaar weer flink verder gegroeid. De Zvw is wat afgenomen qua omzet 

ondanks dat er meer cliënten bediend zijn dan in 2016. Vooral in de Wmo en de Jeugdwet zijn de 

cliëntaantallen erg gestegen met een bijbehorende omzetgroei.  

 

Het resultaat over 2017 is zelfs zo goed dat het doel van het eigen vermogen van tenminste € 800.000,- 

behaald is. En dat betekent dat er, voor het eerst in het bestaan van de coöperatie, een deel van de 

winst (€ 197.000,-) uitgekeerd kan worden aan de leden. Een heuglijk feit.  

 

Het financieel beleid in een notendop is: het eigen vermogen dient zodanig te zijn dat er tenminste drie 

maanden zonder inkomsten door gegaan moet kunnen worden met de bedrijfsactiviteiten. Ook dient 

er voldoende liquiditeit te zijn om de leden op tijd te kunnen vergoeden en toekomstbestendigheid te 

creëren. Daarnaast wil de coöperatie blijven sturen op een zo kostenefficiënt mogelijk centraal 

kantoor. Zo kan er meer geld aan de daadwerkelijke zorg besteed worden. 

 

6.1 Gang van zaken tijdens het boekjaar en de toestand per balansdatum 

 
In 2016 was er veel werk van de verschuiving van de Wmo-taken naar de gemeenten. Ook in 2017 zijn  

hier nog tijd en middelen aan besteed, maar inmiddels zijn alle gemeenten over op iWMO en is het 

proces een stuk beter ingericht. 

 

Er zijn in 2017 36,5% meer cliënten bediend dan in 2016. Mede hierdoor is de omzet gestegen met 

ruim € 2.600.000,- (=30% meer dan 2016). De grootste cliënt- en omzetstijging is zichtbaar in de 

domeinen Jeugd, Wmo en MSVT.  

 

6.1.1 Eigen vermogen  

De financiële positie van Coöperatie Dichtbij is wederom verbeterd. Het eigen vermogen nam met 

40% toe tot € 963.895. Hiermee is het doel van een eigen vermogen van € 800.000,- dus behaald. 

Dat het eigen vermogen in de jaarrekening niet € 800.000,- maar bijna € 964.000,- is heeft de volgende 

reden:  

De doelstelling van € 800.000,- is gebaseerd op het feit dat de coöperatie drie maanden lang alle kosten 

die er zijn, moet kunnen blijven betalen in de situatie dat er geen inkomsten zouden zijn. Dit betekent 

dat de coöperatie letterlijk dus te allen tijde die € 800.000,- op de bank moet hebben staan. Een deel 

van het vermogen van de coöperatie (bijna € 164.000,-) ligt echter vast in investeringen in zaken die 

meerdere jaren mee zullen gaan. En deze investeringen kunnen niet of niet snel in geld worden 

omgezet. De doelstelling van € 800.000,- betekent in de praktijk dat deze verhoogd moet worden met 

het bedrag wat vast ligt in investeringen. Dit is in de jaarrekening te zien aan de post ‘vaste activa’. 

 

6.1.2 Solvabiliteit en currentratio  

De solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) bedraagt 18,3% en is daarmee verbeterd ten 

opzichte van de 16,7% van eind 2016. Dit percentage is echter vertekend doordat de solvabiliteit in 

negatieve zin beïnvloed wordt door het feit dat er eind 2017 en 2016 nog een behoorlijk deel (bijna € 

2.000.000,- resp. € 1.500.000,-) van de contractpartner-Jeugdwet-omzet (zie hoofdstuk 6.1.4) nog niet 

vergoed was door de RIGG. Dit betreft omzet die niet bij de eigen omzet van de coöperatie hoort en 
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derhalve niet met de solvabiliteitscijfers meegenomen zou moeten worden. Hierdoor zijn zowel de 

kortlopende vorderingen als de kortlopende schulden (hetzelfde bedrag) erg hoog. Indien de balans 

wordt gecorrigeerd voor deze posten, dan bedraagt de solvabiliteit 29,5% (2016 26,8%) en is deze 

gezond te noemen. De liquiditeit is met een currentratio (= vlottende activa inclusief liquide middelen) 

/ kortlopende schulden) van 1,19 (2016: 1,18) eveneens goed voor de samenstelling en het doel van de 

coöperatie. 

 

6.1.3 Winstuitkering 

Het doelvermogen is nu dus gehaald. Maar het resultaat over 2017 was hoger dan nodig om het 

doelvermogen te halen en er is, naar de kennis van de dag van vandaag, geen reden om het vermogen 

nog hoger te laten zijn. Dit betekent dat de extra winst die behaald is dus, voor het eerst in het bestaan 

van de coöperatie, uitgekeerd kan worden naar de leden. 

 

Er zal een bedrag van € 197.000,- uitgekeerd gaan worden en dat zal gedaan worden op basis van de 

verhouding van de omzet die in 2017 door ieder individueel lid is gerealiseerd ten opzichte van de 

totale omzet. 

 

6.1.4 Contractpartnerschap RIGG 

Coöperatie Dichtbij was in het verslagjaar wederom contractpartner voor de RIGG. De RIGG is een 

samenwerkingsverband van drieëntwintig gemeenten die gezamenlijk de jeugdhulp inkopen. Men wilde 

een breed aanbod van grote en kleine aanbieders zonder dat dit meteen zou leiden tot een hoge 

werkdruk voor de gemeenten. De honderdvierendertig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 

verrichten hun administratie en facturatie via zo’n tweeëndertig geselecteerde ‘contractpartners’ 

waarvan Dichtbij er één was. Een groot deel van de omzet betreft niet de cliënten van de coöperatie 

maar die van jeugdhulpaanbieders die deze cliënten administratief onderbrengen bij de coöperatie. De 

omzet van deze cliënten wordt 1:1 doorgegeven aan de jeugdhulpaanbieders. De hierbij behorende 

omzet ad € 8.165.659,- is dan ook niet opgenomen in de jaarcijfers in overleg met de accountant. Voor 

de administratieve handelingen ontvangt Dichtbij een vergoeding van de gemeente. Deze is uiteraard 

wél opgenomen in de cijfers.  

Met ingang van 1 januari 2018 is de RIGG gestopt met het contractpartnerschap en is zij alsnog 

contracten aangegaan met meer aanbieders. 

 

6.2 Behaalde omzet en resultaten 
 
De totale omzet bedraagt in 2017 € 11.267.307,- en is daarmee dus ruim 30% hoger dan 2016 (€ 

8.636.738). Zoals in de vorige paragraaf aangegeven is dit exclusief de € 8.165.569,- omzet die als 

contractpartner voor de jeugdwet is gegenereerd.  

 

In deze omzet is € 101.000,- opgenomen voor de eind 2016 uit voorzichtigheid buiten de cijfers gelaten 

budgetoverschrijdingen in de Wlz van 2016. Deze overschrijdingen zijn namelijk tóch ontvangen in 

2017. 

 

Van de budgetoverschrijdingen in de ZVW over 2016 van € 46.000,-, die ook buiten de cijfers van 

2016 zijn gelaten, is nog niets vernomen.  
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Over 2017 is een kleine budgetoverschrijding in de ZVW van € 31.000,- ontstaan. Ook deze 

overschrijding is weer buiten de cijfers gelaten. Mochten de Zvw budgetoverschrijdingen 2016 en 2017 

toch nog worden toegekend, dan zal dat een extra bate voor de coöperatie betekenen in het jaar 

waarin alsnog ontvangen wordt. 

 

Het verslagjaar wordt afgesloten met een winst na belasting van € 475.321,- (2016 € 378.565). Ten 

opzichte van de begroting (winst van € 155.970 na belasting) is dit een behoorlijke stijging die volledig 

wordt veroorzaakt doordat er veel meer omzet (maar liefst 3,1 miljoen euro meer) is gerealiseerd dan 

verwacht (heeft € 482.000,- meer marge opgeleverd dan begroot), terwijl de bijbehorende stijging van 

de kosten beperkt is gebleven tot € 87.000,-. 

 

De stijging ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door een veel hogere omzet 

Jeugdwet (€ 2,7 miljoen meer dan begroot) en Wmo (€ 1,2 miljoen meer dan begroot). De omzet 

Zvw daarentegen is ruim € 1,3 miljoen lager dan begroot ondanks een lichte groei in het cliëntenaantal.  

 

6.3 Kasstroom en financieringsbehoefte 
 
De kasstroom uit bedrijfsoperaties is in 2017 € 63.371,- positief (2016 € 680.860,-). Het verschil met 

2016 wordt vooral veroorzaakt doordat er eind 2016 voor ruim € 800.000,- teveel aan voorschotten 

van de RIGG was ontvangen, die in 2017 uiteraard weer terug zijn betaald. De gemiddelde kasstroom 

uit bedrijfsoperaties over 2016 en 2017 samen, laat echter een mooie groei zien. 

 

Er is in 2017 voor € 19.000 geïnvesteerd in de implementatie van een softwarepakket, computers, de 

isolatie van enkele binnenwanden op kantoor en een extra caravan voor palliatieve zorgvragen. 

 

Daarnaast is er voor € 95.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van de nieuwe digitale scholingen. 

Deze scholingen zijn in 2017 ontwikkeld en zullen vanaf mei 2018 online komen en vanaf dan worden 

verkocht. Deze scholingen zullen naar verwachting zo’n vijf jaar lang in nagenoeg ongewijzigde vorm 

verkocht kunnen worden en daarom zijn ze opgenomen als investeringen. 

 

Tot nu toe is het de coöperatie nog steeds gelukt om zonder financiering van buitenaf de kasstromen 

te beheersen.  

 

6.4 Uitkomst van in jaarverslag 2016 uitgesproken verwachtingen 
 
Het innovatiebudget van 2017 is nagenoeg helemaal benut: 

• Ontwikkelen van de ALS-app 

• Trainen van de verpleegkundig specialisten en physian assistants in spoedechografie t.b.v. de 

VeSPA-mobiel 

• Het ontwikkelen van digitale scholing voor het nieuwe scholingsplatform* 

 

*  Deze kosten zijn tijdelijk op het innovatiebudget geplaatst en later als investeringen opgenomen.  

 

Het opleiden van een verpleegkundig specialist is helaas door persoonlijke omstandigheden van de 

leerling in het verslagjaar niet gelukt. In 2018 wordt er weer een VS opgeleid.  
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Project VS-mobiel, later omgedoopt in VeSPA-mobiel, is in 2017 nog niet van start gegaan. Gehoopt 

wordt dat dit in 2018 gaat gebeuren. 

 

De nieuwe website voor Coöperatie Dichtbij is met enige vertraging begin 2018 gelanceerd (zie ook 

hoofdstuk 1.4.1). Ook het digitale scholingsplatform is vertraagd geraakt en gelanceerd in maart 2018 

(zie ook hoofdstuk 1.4.5).  

 

6.5 Informatie financiële instrumenten 
 
De coöperatie maakt geen gebruik van financiële instrumenten anders dan een spaarrekening waar 

tijdelijk niet-benodigde liquide middelen worden gestald. Door de toename van het eigen vermogen is 

er eind 2017 sprake van overtollige liquide middelen die voor langere tijd niet nodig zijn.  

 

Het bestuur heeft in de loop van 2017 een tweede bankrekening geopend om het risico van het 

deposito garantiestelsel te kunnen spreiden over meerdere banken. Gezien de lage rente op 

spaarrekeningen én het feit dat de middelen wél op korte termijn weer beschikbaar moet zijn, heeft 

het bestuur besloten de middelen niet voor langere tijd in (iets) betere renderende financiële 

instrumenten vast te leggen. 

 

6.6 Vooruitblik 
 

Gedifferentieerde marge 

Tot en met dit verslagjaar kende Dichtbij drie tarieven: een ‘Alles uit Handen’ tarief voor zzp’ers die 

werkzaam zijn voor Thuiszorg Dichtbij. Een ‘Doe het zelf’ tarief voor organisatieleden die zelf werving 

en acquisitie doen, maar via ons het netwerk en de kwaliteitskaders hebben en de aanbestedingen door 

de coöperatie laten doen. Tot slot het ‘Maatwerk’ tarief voor grote leden (omzet > EUR 30.000 per 

maand). Die bestond vaak uit een staffelkorting waarbij boven dat omzetniveau slechts 5% 

administratieve marge in rekening gebracht werd. 

 

Voor 2018 is besloten om nog een stap verder te gaan. En wel om een aantal redenen. Enerzijds 

vroegen de leden steeds vaker om maatwerk. Anderzijds wordt het voor leden zelf steeds makkelijker 

om contracten af te sluiten waardoor er met een scherpere blik gekeken werd op de prijs-

/kwaliteitsverhouding bij Dichtbij.  

 

Na maanden van voorbereiding en in alle geledingen gesproken te hebben, is besloten tot een 

gedifferentieerde marge per domein. Het maatwerk werd losgelaten, en er is een berekening gemaakt 

van de kosten per domein. Een groot deel van de Dichtbij-kosten (circa 50%) wordt gemaakt door 

algemene kosten (huisvesting, financiële administratie, bestuur, marketing) en de rest is variabel 

verdeeld over de diverse domeinen Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet.  

Dit resulteerde in variabele tarieven per domein. Bij een dergelijk systeem is het van groot belang om 

vooraf de omzet goed te begroten. Immers: hoe meer omzet, hoe lager de algemene kosten en hoe 

lager de marge. Dat betekent dus een groter commitment van de leden op de begroting en eventuele 

aanpassingen gedurende het jaar. Scherper monitoren dus en leden medeverantwoordelijk maken voor 

de begroting.  
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Deze gedifferentieerde marge is mogelijk omdat de reserves op peil zijn, en er dus alleen nog maar 

kosten doorberekend hoeven te worden aan de leden zonder dat er extra winst moet worden 

gemaakt.  

Het betekent wél dat er gedurende het jaar een tariefsaanpassing kan komen als bijvoorbeeld de 

omzetten lager uitvallen. 
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6.7 Begroting 2018 (samenvatting) 
 

 
 

 

 

Begroting 2018

€ %

Omzet zorg incl eigen Jeugdwet 10.284.038 100,0%

Omzet Jeugdwet RIGG als contractpartner -

10.284.038

Kostprijs omzet zorg incl eigen jeugdwet 8.583.168 83,5%

Kostprijs omzet zorg Jeugdwet RIGG contractpartner -

8.583.168

Brutomarge zorg 1.700.870 16,5%

Marge opleidingen, contributie en onderverhuur 114.840 1,1%

Brutomarge 1.815.710 17,7%

Marge excl. Omzet jeugdwet 0,0%

Lonen en salarissen 906.300 8,8%

Overige personeelskosten 54.800 0,5%

Afschrijvingen materiële vaste activa 23.000 0,2%

Huisvestingskosten 42.300 0,4%

Verkoopkosten 94.500 0,9%

Autokosten 13.200 0,1%

Kantoorkosten 21.200 0,2%

Automatiseringskosten 102.610 1,0%

Advieskosten/inhuur derden 309.716 3,0%

Innovatie budget 100.000 1,0%

Algemene kosten 48.500 0,5%

Som der bedrijfskosten 1.716.126 16,7%

Bedrijfskosten als % vd omzet excl. Jeugdwet 16,7%

Bedrijfsresultaat 99.584 1,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten - 0,0%

Som der financiële baten en lasten - 0,0%

Bijzondere baten - 0,0%

Bijzondere lasten - 0,0%

Som der bijzondere baten en lasten - 0,0%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 99.584 1,0%

Belastingen 14.896 0,1%

Resultaat na belastingen 84.688 0,8%
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