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VOORWOORD
Beste lezer van dit jaarverslag,
Dit jaar hebben we voor een minder formele insteek gekozen wat betreft
de opmaak en inhoud van het jaarverslag van Coöperatie Dichtbij.
We hebben voor een meer ‘glossy’ magazine-variant gekozen zodat het
prettiger leest, en hebben wat meer kleur en beeld toegevoegd.
Inhoudelijk wilden we een jaarverslag maken dat een goed beeld geeft
van 2018 en laat zien wat wij dat jaar belangrijk vonden. Cijfers zijn hier
een onmisbaar onderdeel van, maar het gaat ons toch vooral om hoe wij
onze cliënten zo goed mogelijk konden helpen zo lang mogelijk veilig
thuis te blijven wonen en daar ook te kunnen sterven. Onze leden zijn de
handen van de coöperatie en met trots stellen we een aantal aan je voor.
Om een goed beeld te geven van het goede werk dat zij doen, hebben
we enkele cliëntervaringen toegevoegd.
In 2018 hebben we zorg en begeleiding mogen leveren aan 1265 cliënten.
Onze cliënten waren over het algemeen zeer tevreden over deze geleverde
zorg en begeleiding. We scoorden gemiddeld een 8,4 op cliënttevredenheid
in alle domeinen. Naast een cliëntervaringsonderzoek hebben we ook onze
leden gevraagd naar hun tevredenheid, en die was gestegen van een 7,6
in 2017 naar een 8,1 in 2018. Dit zijn belangrijke indicatoren dat we op de
goede weg zijn en we streven ernaar het volgend jaar nóg beter te doen.
In 2011 schreven we het eerste ondernemingsplan voor de coöperatie. Daar
benoemden we al dat ‘samenwerken het nieuwe concurreren is’. Helaas
liepen we in de beginjaren ertegenaan dat deze visie niet breed gedragen
werd in zorgland. De laatste jaren krijgt deze visie echter meer navolging
en wordt er op vele manieren samengewerkt in de zorg. Dit jaarverslag
toont enkele mooie voorbeelden hiervan.
2018 is het jaar waarin de coöperatie heeft kunnen werken aan verdieping
en versteviging van het fundament, op gebied van samenwerking met onze
leden, rond kwaliteit, en zowel in de zorg als op ons kantoor. Mede daarom
kunnen wij nog altijd onze slogan onderschrijven:
Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij
Jort Schuringa
Voorzitter Raad van Bestuur
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Thuiszorg Dichtbij:
verpleegkundige en
palliatieve zorg thuis

Scholing Dichtbij: scholing
voor hulp- en zorgverleners

VS P
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VSPG: ondersteuning in
de eerstelijnszorg

Traject Dichtbij:
forensische nazorg
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Wij zijn Dichtbij
Coöperatie Dichtbij wil thuis blijven wonen, leven en
sterven voor iedereen mogelijk maken, ongeacht de
doelgroep of complexiteit van de zorg- of hulpvraag.
Dit doen wij met bevlogen zorgorganisaties, groot en
klein, waarbij we een brug slaan tussen de kracht van
het gezamenlijke en de kracht van zelfstandigheid. Onze
zorgverleners zijn lid en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding in de thuissituatie. Onze
dienstverlening varieert van individuele begeleiding aan
jongeren met gedragsproblemen tot aan palliatieve terminale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Binnen de coöperatie wordt er intensief samengewerkt om
zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van
én met elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.
De leden van Coöperatie Dichtbij zijn mede-eigenaar en
samen bepalen zij het beleid, de wijze van kwaliteitsborging en de koers die de coöperatie volgt. Met elkaar
onderhouden ze een krachtig team van medewerkers op
kantoor. De Dichtbij-werkers doen vele taken voor de leden, o.a. op het gebied van administratie en facturatie,
marketing en communicatie en contractering. Hierdoor
kan de focus van onze leden meer liggen op daar waar
ze goed in zijn: zorg en begeleiding bieden met aandacht, contact en deskundigheid!

Iedereen moet,
ongeacht de zorg- of hulpvraag,
veilig thuis kunnen blijven wonen,
leven en sterven.
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zzp-lid
Marianne van Nieuwpoort
Beroep: zelfstandig verpleegkundige (zzp’er)
Leeftijd: 55
Woont in: Delfzijl
Lid sinds: 15 februari 2018

2

Dichtbij leden

In 2018 telde Dichtbij ruim 230 coöperatieleden. Binnen de coöperatie wordt er onderscheid gemaakt in
twee categorieën leden: zzp-leden en organisatieleden. Onze zzp-leden zijn zelfstandige zorgverleners
die veelal onder de naam Thuiszorg Dichtbij verpleegkundige en palliatieve zorg thuis bieden. Onze organisatieleden zijn zorgorganisaties die vaak wat groter
zijn – met vaak eigen personeel in dienst – en die
een breder dienstenpakket bieden, bijvoorbeeld ook
begeleiding vanuit de Wmo en jeugdhulpverlening
vanuit de Jeugdwet.

Doordat een oud-collega van Marianne als zzp’er via Thuiszorg Dichtbij werkte,
kon zij de coöperatie een poos op afstand volgen. Ze werd nieuwsgierig. Ze wilde
niet meer in een hiërarchische organisatie werken, maar zou ze als zzp’er wel
voldoende werk hebben en zou het wel bij haar passen? Na een goed gesprek
met die oud-collega heeft ze de knoop doorgehakt en is ze sinds februari 2018
als zzp’er lid geworden van Coöperatie Dichtbij!
“Zowel het begin als het einde van het leven is mooi”
Vroeger heeft Marianne op een kraamafdeling gewerkt en tegenwoordig is ze
werkzaam als verpleegkundige in de palliatieve zorg. In de tussentijd heeft ze ook
gewerkt bij een reguliere thuiszorgorganisatie. “Ik miste daar echt de essentie in
het werk, de tijd nemen om een praatje te maken en bij iemand te gaan zitten. Met
de 24-uursdiensten die ik nu draai, heb je echt de tijd en aandacht voor de cliënt.”
“Mijn eerste kennismaking als zzp’er was met Coöperatie Dichtbij. Tot op de
dag van vandaag ben ik heel positief over Dichtbij. Ik voel me hier veilig, het is
goed georganiseerd en het netwerken is makkelijk en leuk. Daarnaast krijg je
veel informatie en zijn er goede voorwaarden. De grootste meerwaarde om lid
te zijn van Coöperatie Dichtbij is de geleverde kwaliteit, in de breedste zin van
het woord. Kwaliteit zowel richting de cliënten als richting de zorgverleners en de
aangeboden scholingen. Ik vind het goed dat dit een speerpunt is én blijft van de
coöperatie.”
Als lid van Coöperatie Dichtbij ben je een stukje eigenaar en heb je stemrecht.
Naast je stemrecht kun je ook op andere manieren een bijdrage leveren aan de
coöperatie, bijvoorbeeld door deel te nemen aan focusgroepen of scholing te
geven. “Ik denk soms wel eens na over het organiseren van een workshop over
sterfstijlen. Voorlopig zijn dit alleen hersenspinsels, maar dat er binnen Coöperatie
Dichtbij de ruimte is om op verschillende manieren een bijdrage te leveren vind ik
een prettig idee.”
“Geen onnodige zorgen: wij zijn dichtbij”

6

“Ik zie in alles terug dat Coöperatie Dichtbij écht dichtbij is. Niet alleen is de
coöperatie dichtbij voor cliënten, maar ook voor collega’s onderling. Je kunt
elkaar eenvoudig vinden en helpt elkaar waar nodig. Dit merk ik ook als lid van
het Medisch Technisch Handelen Team (MTH). Als MTH-lid ondersteun je collega’s
bij verpleegtechnische handelingen of zorgen we ervoor dat de collega voldoende kennis vergaart en bekwaam wordt. Op deze manier zorgen we er samen voor
dat de benodigde handeling vakkundig wordt uitgevoerd.”
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KeRNWAARDeN VAN De sAMeNWeRKING

lID WORDeN VAN DICHtBIj

Bij Coöperatie Dichtbij wordt de zorg en begeleiding 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:

Dichtbij hanteert strenge toelatingseisen voor
zorgverleners die zich aan willen sluiten.
We kijken hierbij naar de naleving van
wet- en regelgeving, maar net zo
belangrijk vinden wij de attitude
richting cliënten, kwaliteit én de
coöperatie. Intern worden onze
coöperatieleden ook regelmatig
getoetst op kwaliteit, o.a. door
onze auditors. Op deze manier
stimuleren en helpen wij
leden in hun persoonlijke
ontwikkeling.

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.

7
7

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

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.
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Audits in cijfers (organisatieleden)

72 interne audits
31 toetredingsaudits
17 organisaties toegetreden als lid
10 organisaties niet toegelaten als lid
4 organisaties teruggetrokken uit auditproces
10 organisaties nog in behandeling op 31-12-2018

9

organisatielid
Aignwies
Gevestigd in: Annerveenschekanaal
Bestuurders: Wieja (57) en Rianne (31)
Actief in domeinen: Wmo en Wlz
Lid sinds: 1 juli 2018

Aignwies helpt alle mensen met een
zorgvraag in een vorm van dagbesteding. Jong of oud, het maakt
niet uit. Aignwies is voornamelijk
een creatieve dagbesteding en de
deelnemers mogen zelf bepalen
wat ze willen doen. “Wij zorgen
ervoor dat iedereen een leuke dag
heeft en aan activiteiten kan deelnemen waar de behoefte ligt. Als
iemand iets met houtbewerking wil
doen, zorgen wij voor de materialen en het gereedschap. Als iemand
graag wil breien, regelen wij de
garen en breipennen. Daarbij vinden we het wel belangrijk om variatie in de werkzaamheden aan te
brengen. Als een deelnemer graag
verft, gaan we voor de afwisseling
bijvoorbeeld ook borduren of breien. We merken dat iedereen veel
plezier heeft bij Aignwies en het is
goed voor de bevordering van de
socialisatie.”

“Onze dagbesteding is gevestigd in de kerk van Annerveenschekanaal. We zitten
aan een vaarroute, bij een dorpspark en een bos. Het is een schitterende locatie,
elke dag zien we reeën lopen. We gaan ook regelmatig met onze deelnemers en
vrijwilligers een dagje uit. De deelnemers sparen zelf voor de uitjes door de door hen
zelf gemaakte producten te verkopen, zoals een bruidspaar van terracotta potten,
een eekhoornverblijf en moestuintjes in een bak op stahoogte. De gehele opbrengst
gaat in onze dagjes-uit-pot.”
“Iedereen verdient een leuke dag”
Aignwies is bijna drie jaar geleden opgericht door Wieja en Rianne, moeder en
dochter. Voor de oprichting van Aignwies werkten ze bij dezelfde werkgever, maar
waren ze allebei niet te spreken over hoe er met de mensen werd omgegaan. “We
vonden dat er sprake was van te veel management, er was weinig vooruitgang en er
werd veel bezuinigd. Toen dachten we: dit kan anders! We maakten een beleidsplan
en schreven ons in bij de KvK. We staan nu zelf altijd op de werkvloer en hebben
ondertussen zelfs een leerling in opleiding. Daarnaast helpen vrijwilligers ons met
diverse taken, zoals spelletjes doen, praatjes maken, bakken en bij het organiseren
van evenementen.”
Sinds juli 2018 is Aignwies lid van Coöperatie Dichtbij. Via een ander lid is Aignwies in aanraking gekomen met de coöperatie. “We waren zelf al op zoek geweest
naar een coöperatie om mee samen te werken en om hulp te kunnen inschakelen
waar nodig. Coöperatie Dichtbij sluit goed aan bij onze wensen. Het is prettig om
ergens bij te horen en kennis met elkaar te delen.”
“Het brengt rust om lid te zijn van Coöperatie Dichtbij”
Sinds hun lidmaatschap hebben Wieja en Rianne al meerdere cursussen gevolgd,
themabijeenkomsten bijgewoond en oliebollen gekocht voor het goede doel. “We
zijn erg positief over de coöperatie. Het is prettig dat we o.a. geïnformeerd worden
over de ontwikkelingen in de zorg. Zelf hebben we geen tijd om dit uit te zoeken,
dus dankzij de coöperatie zijn en blijven we goed op de hoogte. Daarnaast kunnen
we met onze vragen altijd bij de coöperatie terecht, dat geeft rust. We zijn welkom
bij Coöperatie Dichtbij en dat voelen we ook.”
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2017 Cijfers 2018
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Aantal leden

217
164
53

Coöperatieleden

Coöperatieleden

Zzp-leden

Zzp-leden

op 31-12-2017

op 31-12-2017

Organisatieleden
op 31-12-2017

op 31-12-2018

op 31-12-2018

Organisatieleden
op 31-12-2018

231
171
60

Kerncijfers zorg
en begeleiding
In 2018 heeft Coöperatie Dichtbij 1265 cliënten voorzien van
zorg en begeleiding. Dit is een lichte daling (-5.2%) ten opzichte van 2017. De meeste cliënten hebben zorg ontvangen uit
de Zvw, gevolgd door ondersteuning en begeleiding vanuit de
Wmo.
..
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“Dichtbij is een organisatie met daadkracht
en durf, gebaseerd op deskundigheid. Een
mooie tegenhanger van de grote logge zorgorganisaties. Zo kan het ook!”
Organisatielid
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Clienten
Jeugd

..

Clienten
Wlz

..

Clienten
Wmo
JAAR 2017

“Coöperatie Dichtbij is een organisatie die
zich durft te onderscheiden en waar veel
mogelijk is. Dichtbij biedt kwaliteit, de intenties zijn integer. Het belang van de cliënt staat
écht centraal.”
Zzp-lid
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Clienten
Zvw

16

2

0
..

Clienten
FZ

..

Clienten
overig

JAAR 2018

* ‘Overig’ bestond in 2017 voornamelijk uit cliënten die MSVT ontvingen.
Deze hoog-complexe verpleging viel in 2018 onder de Zvw.
In 2018 bestond ‘overig’ uit cliënten in onderaanneming.
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€ 11.500.000

€ 10.500.000

In 2018 heeft Coöperatie
Dichtbij een omzet gegenereerd van €10.881.878. Dit
is een lichte daling ten opzichte van 2017 (-4,4%).

Bedragen

Van de 1265 cliënten zijn er 212 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, Jeugd en FZ.

€ 10.881.878

€ 11.000.000

Totale omzet

Aantal cliënten
Thuiszorg Dichtbij
en organisatieleden

Omzet

€ 11.368.394

€ 10.000.000
€ 9.500.000
€ 9.000.000
€ 8.500.000
€ 8.000.000
€ 7.500.000
JAAR 2017

..

JAAR 2018
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Clienten organisatieleden vs clienten Thuiszorg Dichtbij
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Omzet per domein

€ 4.500.000

€ 3.940.757

€ 4.000.000
€ 3.500.000

€ 2.685.324

€ 2.500.000

ORGANISATIELEDEN

JAAR 2017

€ 2.485.609

€ 2.138.100

€ 2.000.000
€ 1.500.000

THUISZORG DICHTBIJ

€ 3.731.190

€ 3.410.962

€ 3.000.000

Bedragen
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€ 1.204.590 € 1.340.351

€ 1.000.000

JAAR 2018

€ 500.000

€ 0 € 7.603

€ 0
Omzet Zvw

Aantal cliënten
expertiseteams

131

Aantallen clienten MTH en Kindteam

120
100

90

80
60

43

40

19

20
0

KINDTEAM

MTH-TEAM

JAAR 2017

JAAR 2018

Omzet Wmo

Omzet FZ

JAAR 2018

Resultaat
* Na belasting

Voor 2018 was een resultaat
begroot van € 84.688. Dit begrootte resultaat werd in de loop
van 2018 al behaald. Daarom is
er in november 2018 € 70.000
uitgekeerd aan de coöperatieleden middels een margecorrectie. Als coöperatie streven wij
niet naar het behalen van zoveel
mogelijk winst. Dat is ook niet
nodig, want we hebben de afgelopen jaren al veel (wettelijke)
reserves opgebouwd. Alles wat
overblijft, geven wij daarom terug aan onze leden.

het benodigde doelvermogen hebben behaald. Een hoge
winst in 2018 was dus niet meer nodig. De winst die in 2018
is behaald (€105.570) is deels (€63.000) toegevoegd aan
een reserve (in verband met gedane investeringen) en deels
(€42.500) uitgekeerd aan de coöperatieleden.

€ 475.321
€ 450.000

€ 350.000

€ 250.000

€ 150.000

De winst over 2017 was veel
hoger dan de winst over 2018,
maar dat komt omdat we in 2017

Resultaat

€ 550.000

Bedragen

Onder de vlag van Thuiszorg Dichtbij werken ook het Medisch Technisch Handelen team (MTH-team) en het Kindteam. Het aantal cliënten van het MTH-team is in 2018
gedaald met ongeveer -30%, het aantal cliënten van het
Kindteam is gestegen met 226%. De cliënten van het
MTH-team bestaan voornamelijk uit cliënten die al palliatieve zorg krijgen van Thuiszorg Dichtbij, maar aanvullende hoog-complexe zorg nodig hebben van het MTH-team.
..

Aantallen

Omzet Jeugd
JAAR 2017

140

14

Omzet Wlz

€ 156.222
€ 84.688

€ 105.570

€ 50.000
BEGROTING RESULTAAT 2017

BEGROTING RESULTAAT 2018
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Cliënttevredenheid
Cliëntervaringsonderzoek
Ieder jaar verzoeken wij een onafhankelijke partij om onze cliënten te vragen naar hun
ervaringen met Coöperatie Dichtbij. Deze cliëntervaringsonderzoeken zijn belangrijke
input voor verbeterplannen en beleidsplannen. In 2018 is er gekozen voor een domeinoverstijgend onderzoek. In samenspraak met alle leden van Dichtbij heeft Bureau de Bok
een beknopte vragenlijst ontwikkeld en is aan cliënten uit de Zvw, Wlz, Jeugd en Wmo
gevraagd hun mening over onze dienstverlening te geven. Deze cliënten ontvingen meer
dan drie maanden zorg of begeleiding van Dichtbij.

Baten & lasten
Baten
Opbrengsten zorg en begeleiding: €10.452.041
Opbrengsten contractpartnerschap Jeugd*: € 9074
Overige zorgprestaties*: € 305.837
Omzet ledencontributie: € 32.875
Omzet Scholing Dichtbij: € 62.795
Overig*: € 19.256

Aanbevelingscijfer Coöperatie Dichtbij

€

Coöperatie Dichtbij in totaal:
Jeugd: 8.5
Zvw/Wlz: 9.1
Wmo: 8.4

Rapportcijfer Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij in totaal: 8.4
Jeugd: 8.2
Zvw/Wlz: 9.1
Wmo: 8.3

8.6

“De betrokkenheid van de begeleiding.
Ze zijn oprecht geïnteresseerd in mij. Ze
doen er alles aan om te zorgen dat het
goed met mij gaat.”

Nadere toelichting
*Contractpartnerschap Jeugd: Dichtbij was in het verleden
contractpartner van de RIGG en ontving hiervoor een vergoeding.
*Overige zorgprestaties: o.a. omzet vanuit de VSPG en omzet
vanuit onderaannemerschap.
*Overig: onderverhuur pand en andere doorbelaste kosten.

cliënt vanuit de Jeugdwet

Reacties cliënten
Waar bent u zeer tevreden over als
het gaat om de zorg of begeleiding?

Lasten
Inkoop zorg en begeleiding: € 8.752.011
Inkoop indirecte zorgkosten*: € 275.876
Personeelskosten: € 950.419
Afschrijvingen: € 35.012
Inkoop Scholing Dichtbij: € 51.916
Huisvesting: € 47.087
Algemene kosten*: € 645.698
Overig*: € 19.427

Nadere toelichting
*Indirecte zorgkosten: o.a. vergoeding zorgstarters,
24/7 bereikbaarheid en startgesprekken van zorgteams.
*Algemene kosten: o.a. inhuur derden, automatiseringskosten,
en verkoopkosten.
*Overig: rentebaten en vennootschapsbelasting.

“Ik ben zeer tevreden over de zorg. De zorgverleners laten
niet merken dat ze tijdsdruk hebben. Je kan een ander tijdstip afspreken als dat nodig is. Zeer fijne verpleegkundigen
die hart voor de cliënten en het werk hebben.”

€

cliënt vanuit de Zvw/Wlz
Zorgkaart Nederland
Een van de waarderingen: “Wat een warm bad in een hectische en verdrietige tijd!
De medewerkers zijn kundig, lief en zeer betrokken bij het hele proces. Een hele
dikke tien voor de organisatie. Elk mens verdient zo’n waardige behandeling in de
laatste fase van dit leven. Heel erg bedankt voor jullie steun en toewijding waardoor
onze moeder/schoonmoeder/oma mede zo rustig is overgegaan.”
Cijfer:10
Aantal waarderingen in 2018:

16

7

Gemiddeld waarderingscijfer:

9.4
17

4

Dichtbij-criteria

Dichtbij-werkers
De medewerkers op het centrale kantoor
noemen we de Dichtbij-werkers. 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. De teams hebben een grote eigen
verantwoordelijkheid en een horizontale
structuur.

..
..
..
..
..

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een Dichtbij-werker:
gelooft in onze missie en organisatievorm
is proactief
vindt problemen leuk
heeft humor
bedenkt zelf oplossingen
is een gastheer/-vrouw
organiseert
de eigen werkdruk
  
heeft  zelfreflectie
kan methodisch werken, maar is ook flexibel
ontwikkelt het eigen vakmanschap
heeft urgentiebesef
kan omgaan met deadlines

TEAMS
Auditteam
Ledenteam
Team Binden en Boeien
Team Communicatie
Team Financiën
Team Kwaliteit
Team Scholing
Team Planning
Strategieteam
Zorgstarters

Dichtbij-werkers in cijfers:
3
1
7
20
14,4
4,21%
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vacatures ingevuld
werkervaringsplaats
stagiaires
in loondienst
FTE
ziekteverzuim
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“Ik stond op een kruispunt, waar wil ik heen?”
Sinds 2013 is Leontien lid van Coöperatie Dichtbij. Eerst werkte ze regelmatig als zorgverlener. Na vijf jaar merkte ze dat ze een stapje terug
wilde doen in de zorg, met name in de 24-uurszorg. “De 24-uurszorg
kostte me veel energie en ik begon de solistische invulling steeds lastiger
te vinden. Ik miste ook een uitdaging en begon me af te vragen hoe ik
verder wilde in de zorg en welke ambities ik nog meer had. Gaandeweg
ontstond het idee om me op een andere manier in te zetten voor de coöperatie. Op dat moment had Dichtbij ook aangegeven dat er een tweede
planner nodig was. Zo ben ik in de functie van planner gerold.”
“Ik ben erg gesteld op mijn zelfstandigheid en vrijheid”
Bij Coöperatie Dichtbij krijgt iedereen een grote mate van zelfstandigheid, vrijheid en mag je meedenken én ontwikkelen. “Het is leuk dat je
bij de coöperatie de ruimte krijgt om dit te doen. Zo heb ik de ruimte
gekregen om mij in mijn functie te ontwikkelen. Verder zie ik een uitdaging in het zo transparant mogelijk zijn naar iedereen binnen Dichtbij en
processen zo goed mogelijk te borgen, zodat kennis niet verloren gaat of
iedereen hetzelfde wiel moet uitvinden.”

DICHTBIJ-WERKER
Leontien Kampherbeek

20

Functie: planner en binder & boeier
Leeftijd: 44 jaar
Woont in: Groningen
Dichtbij-werker sinds: 1 april 2018

Al meer dan een jaar is Leontien nu werkzaam als planner bij Coöperatie
Dichtbij. “Ik heb het erg naar mijn zin. Ik probeer zo goed als ik kan de
planning te vervullen. Het is soms een pittige functie, maar het levert me
ook veel op. Je ontwikkelt een werkwijze en raakt er vertrouwd mee. Ik
zie de toekomst bij Coöperatie Dichtbij rooskleurig in. Zoals het nu lijkt
kan ik verder met de ondersteunende werkzaamheden die ik nu doe op
zelfstandige basis en ben ik er vrij zeker van dat er nog wel wat andere
uitdagingen op mijn pad komen waarin ik van dienst kan zijn.”
21
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Toezicht & medezeggenschap
ALV en ALV-vertegenwoordiging
Alle leden van Coöperatie Dichtbij vormen samen de algemene ledenvergadering (ALV). Ieder coöperatielid heeft stemrecht in de coöperatie middels de
ALV. En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan! De
leden samen bepalen wat Dichtbij (afgezien van wet- en regelgeving) onder
kwaliteit verstaat, welke richting we opgaan en wat we belangrijk vinden.
De ALV heeft uit haar midden een eigen voorzitter en secretaris gekozen.
Voorzitter van de ALV is Bert Goettsch, de secretaris is Hendrika Smit. Bert
en Hendrika vormen samen met nog twee leden (Bert Hinsenveld en Marloes
Kiewiet) de ALV-vertegenwoordiging. De primaire taak van de ALV-vertegenwoordiging is het ‘halen en brengen’ van de leden naar de Raad van Bestuur,
en om woordvoerder te zijn in vergaderingen met verschillende gremia.
In 2018 is de ALV-vertegenwoordiging begonnen met het organiseren van
achterbanbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten die per domein worden georganiseerd en waar formele onderwerpen zoals de begroting, beleidsplan en
aanbestedingen uitgebreid worden besproken.

Raad van Toezicht
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 ook met raad
terzijde en fungeert als klankbord. De RvT houdt onder andere toezicht op de uitwerking van
de strategie, de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de risico’s verbonden aan
de activiteiten van de coöperatie, de (kwaliteit) van de geleverde zorg en op het financieel
verslaggevingsproces.
In 2018 bestond de RvT uit vier leden: Kees Boer (voorzitter RvT, eigenaar van KB Managementadvies), Eline Spros (directeur Particulieren Belastingdienst), Gijsbert Zijlstra (manager
Thuiszorg Zuidwest Friesland) en Max Bercherer (eigenaar Becherer Interim Management en
Advies).

Activiteiten van de RvT

Besluiten van de RvT

Acht keer vergaderen in aanwezigheid van de RvB

Goedkeuring jaarstukken 2017

Periodiek overleg met Strategieteam
aangaande verschillende aandachtsgebieden

Positief advies aan ALV over wijziging
statuten

Breed overleg in aanwezigheid van RvB,
ALV-vertegenwoordiging en Cliëntenraad

Vaststellen verslag over beoordeling RvB

Bijwonen van de algemene ledenvergadering
Bespreken van de controlebevindingen van de
accountant inzake jaarrekening 2017
Beoordelen van functioneren RvB

Aanpassing van beloning RvB
Accordering inschrijving GON
Goedkeuring en positief advies aan ALV
over begroting en beleidsplan 2019

Zelfevaluatie onder externe leiding van
H. Koopmans
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Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Dichtbij behartigt de belangen van de cliënten die zorg en begeleiding ontvangen van Dichtbij – door mee te praten over beleid en organisatie, door de organisatie kritisch
te volgen en actief betrokken te zijn bij alle onderwerpen rond kwaliteit van zorg. Want wie weet
er beter wat kwaliteit van zorg werkelijk is dan iemand met ervaring?
Begin 2018 heeft de Cliëntenraad afscheid genomen van twee vooraanstaande leden: Akkie Hofstee en Roelof Lanting. Samen hebben Akkie en Roelof zich met hun expertise, tijd en aandacht
zes jaar lang sterk gemaakt voor onze cliënten en voor de borging van het cliëntenperspectief in
onze organisatie. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor!
Akkie heeft het voorzitterschap overgedragen aan Riekje Kattenberg. In februari is Jaap Medema
toegetreden tot de Cliëntenraad. Eind 2018 werd de Cliëntenraad gevormd door Riekje, Jaap en
Josefien Boerma. De drie leden hebben allemaal ervaring hebben met (thuis-)zorg en/of begeleiding. Twee als nabestaanden, de ander als cliënt.

“Als cliëntenraad van Dichtbij voelen we
ons erg betrokken bij Coöperatie Dichtbij.
Het is fijn te merken dat er steeds vaker aan
de Cliëntenraad wordt gevraagd om mee te
praten en te denken op allerlei gebieden.”

Activiteiten van de CR

Belangrijke gespreksonderwerpen van de CR

Overleg met RvT, RvB en ALV-vertegenwoordiging

GON-aanbesteding

Twee vergaderingen met de RvT

Gedragscode voor zzp’ers Dichtbij

Eén keer in de twee maanden overleg
met Hoofd Zorg

Cliëntervaringsonderzoek 2018

Bijwonen van de algemene ledenvergadering

Rouwbegeleiding

Organiseren van bijeenkomsten met
organisatieleden over cliëntmedezeggenschap

Voortgang van de gestelde doelen

Bijwonen van bijeenkomst over AVG
Deelnemen aan sollicitatiegesprekken voor
tweede klachtenfunctionaris
Deelnemen aan Focusgroep Spirituele Zorg

R.Kattenberg, voorzitter CR
Klachtenfunctionarissen
Coöperatie Dichtbij en haar leden doen er alles aan om de juiste zorg te verlenen. Maar
soms gaan dingen anders dan verwacht. Als cliënten ontevreden zijn, kunnen ze terecht
bij de klachtenfunctionarissen H. Ubbens en A. Mennens. Een klachtenfunctionaris biedt
ontevreden cliënten een luisterend oor en geeft advies om tot een oplossing te komen voor
de klacht of het probleem.
A. Mennens is in september 2018 aangesteld als tweede klachtenfunctionaris. Hierdoor
kan er extra aandacht besteed worden aan het verder ontwikkelen van de klachtenprocedure. Het doel is om de procedure zo laagdrempelig en transparant mogelijk te maken.
Het klachtenverloop over de afgelopen jaren laat een regelmatig patroon zien met soms
een lichte daling en soms een lichte stijging van het aantal klachten. De klachtenonderwerpen tonen een gevarieerd beeld, alhoewel communicatie een terugkerend onderwerp lijkt.

V.l.n.r. Jaap Medema, Akkie Hofstee, Bernd van Dijken (hoofd zorg), Roelof Lanting, Josefien Boerma, Riekje Kattenberg
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ONVREDE IN CIJFERS
3 meldingen van onvrede
0 formeel ingediende klachten
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KlANKBORDGROep eN FOCusGROepeN
een manier om als lid van Dichtbij mee te denken en de
coöperatie te adviseren over uiteenlopende zaken is door
deel te nemen aan de klankbordgroep of aan focusgroepen.
De klankbordgroep bestaat uit een vaste coöperatiebrede
groep leden die een keer in de drie maanden bijeenkomt.
In 2018 is er o.a. gesproken over meer verbinding tussen
zzp’ers en de organisatieleden, omgang met klachten, AVG
en NeN7510 en gedragscode Dichtbij.
Vanuit de klankbordgroep is het idee ontstaan om focusgroepen te organiseren rond thema’s die spelen binnen de
coöperatie. Het doel van focusgroepen is vooral om kennis,
ervaringen en expertise uit te wisselen en om te komen tot een
meer eenduidig en gezamenlijk beleid. In 2018 zijn er twee
nieuwe focusgroepen gestart: de focusgroep ‘samenwerking tussen cliëntenraden binnen Dichtbij’ en de focusgroep
‘Mantelzorg Dichtbij’.
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Beleid, kwaliteit & innovatie
VIsIe Op KWAlIteIt
Kwaliteit betekent voor Coöperatie Dichtbij de mate waarin wordt voldaan
aan de eisen en wensen van belanghebbenden. Dit is een holistische en
alomvattende benadering, waarin we ons ervan bewust zijn dat deelaspecten van die ervaring van kwaliteit met elkaar in verbinding staan en continu
in beweging zijn. Gedeeltelijk helpen geplande en gestructureerde doelen,
maatregelen en activiteiten om onze doelen te halen. echter, de intrinsieke
motivatie om te leren, te ontwikkelen en bewust kritisch te zijn ten opzichte
van onze toegevoegde waarde voor de cliënt en elkaar is de werkelijke
rode draad in ons organisatiemodel.
MelDINGeN IN 2018
tijdens het bieden van zorg en begeleiding kunnen er incidenten plaatsvinden. Het kan gaan om een medicatiefout die een zorgverlener maakt, maar
ook om agressie vanuit de cliënt. Deze incidenten worden centraal gemeld
en verzameld door Dichtbij (conform de eisen vanuit de inspectie). Het doel
van MIC-meldingen is om te leren van de incidenten die zich voordoen zodat de veiligheid en kwaliteit van zorg kan verbeteren. Om het proces en
de inhoud van de meldingen te evalueren en verbeterplannen te maken, is
er o.a. de Focusgroep Meldingen actief.
Meldingen in cijfers
308 MIC-meldingen
- 232 agressie
- 32 medicatiefouten
3 vallen
- 41 overig
0 meldingen van calamiteiten* bij de IGj

* Als een incident ernstige schadelijke gevolgen heeft voor de cliënt, dan spreken we van
een calamiteit. een calamiteit moet altijd gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd.

INNOVAtIeBuDGet
Wij begrootten in 2018 een innovatiebudget van €100.000. leden of
Dichtbij-werkers die goede ideeën hebben om de kwaliteit, efficiëntie of
doelmatigheid van zorg of begeleiding te verbeteren, konden een beroep
doen op het innovatiebudget. In 2018 is het innovatiebudget besteed aan:
€105.568
€ 805
€1.603

Digitale scholing: e-learnings voor hulp- en zorgverleners
App Wat ALS: app over het ziektebeeld Als en Als-zorg
Nu te downloaden in de App- en playstore
VESPA Mobiel: pilot voor diagnostiek en behandeling thuis door
verpleegkundig specialisten

Coöperatie Dichtbij is
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IsO 9001 gekwalificeerd
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DICHTBIJ-WERKER
Henriët van der Molen
Functie: kwaliteitscoach
Leeftijd: 36 jaar
Woont in: Overschild
Dichtbij-werker sinds: 19 juni 2012

“Dichtbij streeft naar een hoge tevredenheid onder cliënten en leden”
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan meer verbinding met de coöperatieleden en
het vergroten van de algemene tevredenheid. “De algemene tevredenheid hebben we meegenomen tijdens de gesprekken over het beleidsplan 2019. Tijdens
deze gesprekken is het duidelijker geworden waar we met zijn allen voor gaan.
Dit kwam door de kaders van de A3-beleidsmethodiek meer los te laten en leden
en raadsleden een simpeler vraag te stellen: “Wat vinden we belangrijk voor het
aankomende jaar?”
In 2018 was de coöperatie vrij om zelf een cliënttevredenheidsmeting te ontwikkelen die domeinoverstijgend was. “Een groot voordeel wat ons betreft! Op deze
manier hebben we leden bij het ontwikkelproces kunnen betrekken waardoor de
meting binnen de coöperatie breed gedragen werd.” Over de uitkomsten van het
cliëntervaringsonderzoek was Dichtbij tevreden. “Binnen de Zvw en Wlz is de
gestelde norm (>9) gehaald, in de domeinen Wmo (8,3) en Jeugdwet (8,2) zitten
we tegen de gestelde norm aan.”

“Wij zijn continu alert op eventuele risico’s”
De coöperatie heeft zich in 2018 ontwikkeld in strategisch en operationeel risicomanagement. “Door nieuwe ontwikkelingen op een andere manier te benaderen
en vooraf een duidelijker beeld te vormen van de risico’s, wordt risicomanagement meer en meer verweven. Bij de dagelijkse gang van zaken zijn we nu
continu alert op eventuele risico’s en is risicomanagement een bijna standaard
werkwijze geworden.”

Dichtbij-werker Henriët van der Molen neemt je mee in het beleidsplan 2018 en in de
zelfevaluatie over dat jaar. Henriët is coördinator ISO 9001 (kwaliteitskeurmerk) en verantwoordelijk voor de aanbestedingen Zvw en Wlz. Binnen Dichtbij is Henriët onderdeel
van Team Kwaliteit en het Strategieteam en begeleidt ze Dichtbij-werkers om samen effectief te werken aan de gestelde doelen in het beleidsplan.
“In de voorgaande jaren waren de pijlen van Dichtbij vooral gericht op consolidatie en
inzicht verkrijgen in onze doelmatigheid. In 2018 was er ook behoefte aan verdieping en
uitbreiding. Verdieping met betrekking tot contact en aandacht, maar ook verdieping op
het gebied van deskundigheid en conformatie aan wet- en regelgeving. In het beleidsplan
van 2018 hebben de kernwaarden contact, aandacht en deskundigheid dan ook een
prominentere plaats gekregen.”
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Ook wat betreft onze leden zijn we in 2018 nog bewuster
bezig geweest met het verkleinen van risicofactoren,
door zowel aan de voorkant (de toelatingsprocedure) een verbeterslag te maken als aan de
achterkant (kwaliteitsgesprekken/interne
audits). “Door de verbeterslag bij interne
audits is er meer zicht gekomen op de
mate van conformatie aan wet- en
regelgeving door leden, meer zicht
op ontwikkelpunten waar leden
gezamenlijk aan kunnen werken
én ook meer zicht op behoeften
waar de coöperatie in kan
voorzien.”

TeaM KWALITEIT
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“Teamrapportages zijn een mooie manier van verbinden”
De Dichtbij-werkers op het centrale kantoor vormen zelfsturende teams. “Bij zelfsturende teams is een hoge mate van zelfstandigheid belangrijk, maar dat kan ook een
valkuil zijn. Daarom was er in het beleidsplan 2018 opgenomen dat we streefden
naar meer afstemming tussen de teams. Gedurende het jaar is er steeds meer contact
tussen de teams ontstaan. Wat hierbij geholpen heeft, zijn de teamrapportages. Dit
was enerzijds bedoeld om te monitoren waar de teams staan ten opzichte van het
beleidsplan en anderzijds om andere teams inzicht te geven in hun ‘doen en laten.”

Nieuws, ontwikkelingen en
samenwerkingen

Nieuwe website is live
In februari 2018 is onze website
www.cooperatiedichtbij.nl gelanceerd.
Hét digitale visitekaartje van de coöperatie, inclusief een Zorgzoeker. Met
de Zorgzoeker vind je zeer gemakkelijk de juiste zorg of begeleiding bij
een van onze leden.

“Dichtbij wil expertise beter beschikbaar maken”
De coöperatie streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan het beter beschikbaar
maken en delen van expertise, zowel binnen als buiten de coöperatie. “In 2018
hebben we collegiale visitaties gestimuleerd, zijn er zeven stagiaires begeleid vanuit
het centrale kantoor, hebben we actief deelgenomen aan palliatieve netwerken en
regionale overlegtafels én hebben we ons scholingsaanbod uitgebreid met e-learnings die zorgverleners uit heel Nederland kunnen volgen. Ook hebben we het scholingsaanbod beter laten aansluiten op de behoefte van onze leden. Het aanbod was
veelal gericht op verpleging en verzorging en is nu verder uitgebreid op het gebied
van begeleiding.”
Sinds mei 2018 is de AVG van toepassing. Ook bij Dichtbij kreeg dit de nodige
aandacht. “Zorgdragen voor goede gegevensbescherming is ook kwaliteit van zorg.
Daarom heeft de coöperatie geïnvesteerd in kennistrainingen over de AVG waar ook
leden van de ALV-vertegenwoordiging, de CR en de klachtenfunctionarissen aanwezig waren. Echter, van coöperatieleden ontvingen we feedback dat het faciliteren
rond de AVG beter kon vanuit Dichtbij. Een belangrijk leerpunt voor de toekomst.”
In relatie tot financiers waren de aantoonbaarheid van zorg en het verkrijgen van
inzicht in de doelmatigheid binnen Dichtbij belangrijke pijlers. De interne kennis hierover is met behulp van een workshop aan leden vergroot. Dit heeft geresulteerd in
een meer vloeiende interne controle over 2018 waarbij we ook vanuit de accountant
complimenten kregen over de verbeterslag.

“We wilden nog vaker ‘ja’ zeggen”
“Net zoals ieder ander jaar hebben we ons in 2018 ook gericht op het verbeteren
van het proces rond palliatieve terminale zorg. Om nog vaker ‘ja’ te kunnen zeggen
tegen palliatieve zorgvragen, hebben we een achterwachtpoule geactiveerd en is
Team Binden & Boeien (voor relatiebeheer zzp-leden) opgericht. Dit heeft daadwerkelijk geleid tot het vaker kunnen aannemen van nieuwe cliënten.”
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Projectgroep Spirituele Zorg
Coöperatieleden Ilse en Esther startten begin 2018 een projectgroep om
meer aandacht te vragen voor spirituele zorg, ofwel aandacht voor levensvragen. Middels een focusgroep van
coöperatieleden wisselen ze ervaringen uit, leren ze van én met elkaar en
geven ze dit onderwerp verder vorm
in praktische handvatten die toepasbaar zijn in het zorgproces.

Mantelzorgkompas in toolkit Vilans
Vanuit de werkplaats ‘Mantelzorgondersteuning vanuit de thuiszorg’ en
kenniscentrum Vilans is in 2018 de
Toolkit Mantelzorgondersteuning ontwikkeld. Deze digitale toolkit bevat
verschillende instrumenten die je als
thuiszorgmedewerker kunt inzetten bij
de ondersteuning van mantelzorgers.
Ons Mantelzorgkompas is één van
die instrumenten geworden!

Netwerk Integrale Kindzorg
Op 10 april is aan de Rouaanstraat officieel het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost van start gegaan.
Coöperatie Dichtbij neemt deel aan dit netwerk en is
vertegenwoordigd in de stuurgroep. NIK-NO 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.
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Wijziging statuten
Op de ALV van 16 mei was het voorstel voor een statutenwijziging een belangrijk onderwerp. Er was een statutenherziening nodig, omdat er o.a. een
nieuw bestuursmodel is geïmplementeerd, we het belangrijk vinden dat de
statuten conform de Governancecode Zorg zijn en we onze zorgdoelen beter
geformuleerd wilden. De statutenwijziging werd door de ALV goedgekeurd.
Het GON
Samen met drie andere organisaties heeft Dichtbij zich als combinatie ingeschreven voor het GON (Gebieds Ondersteunend Netwerk). Het GON betrof
een contract voor de Wmo in de stad Groningen en Ten Boer. De contractpartners zijn daarbij teruggebracht naar vier, waarbij er één hoofdaanbieder geldt
per deelgebied. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding werd Dichtbij helaas
niet gegund voor de aanbesteding.
Traject Dichtbij
Dichtbij-leden BosNKracht, Stichting Goed Geregeld en Personal Care For
You bieden sinds 2018 onder de vlag Traject Dichtbij ambulante begeleiding
aan volwassenen met een forensisch verleden.
HKZ voor zzp’ers
Op 27 juni werden de norm en het certificatieschema gepubliceerd van het
nieuwe HKZ zzp-keurmerk; een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk
voor zzp’ers in de zorg dat kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap
aantoonbaar maakt. Coöperatie Dichtbij is een van de organisaties die betrokken was bij de totstandkoming van het keurmerk.

Faillissement lid
Op 5 september werd helaas het faillissement van coöperatielid
Weenings Zorg en Welzijn uitgesproken. Dichtbij was al van te
voren op de hoogte van het naderende faillissement en onderhield
nauw contact met het management over de zorgcontinuïteit van de
cliënten.
Gasten uit Japan
Op 26 november ontvingen we twee gasten uit
het verre Japan. De dames wilden graag weten
hoe de palliatieve terminale zorg in Europa is
georganiseerd. De manier waarop Thuiszorg
Dichtbij de palliatieve
zorg organiseert, vonden ze een voorbeeld
van hoe het eigenlijk zou
moeten.

Coördinator Kindteam genomineerd
De voormalig coördinator van ons specialistische Kindteam, R. Hahn,
was genomineerd voor de onderscheiding Kinderverpleegkundige
Family Integrated Care van Stichting Kind & Ziekenhuis. Ze was
genomineerd omdat ze samen met het Kindteam in 2018 is gestart
met het doorvoeren van een verandering waardoor de ouders met
het kind de regie voeren over de kindzorg.
Verbinden en Verbanden Leggen
Op 30 oktober organiseerde het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg (waar ook Dichtbij deelnemer van is) het congres
Verbinden en Verbanden Leggen in Assen. Ruim 400 gasten kregen
de laatste inzichten in (complexe) wondzorg. Dichtbij liet video-opnames maken van het congres. Via scholingdichtbij.nl kun je het
congres volgen middels een e-learning.

Oliebollen benefietactie
Op 28 december was de
jaarlijkse oliebollen-benefietactie. We verkochten meer dan 3000
oliebollen, er was een
hoop gezelligheid, goed
weer, livemuziek en bezoek van RTV Noord.
Door de goede verkoop
en steun van sponsoren
konden we € 1363,16
overmaken naar de Tobias
Sybesma Foundation.
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Samenwerkingen in 2018

Coöperatie Dichtbij
staat voor samenwerking,
ook met organisaties buiten
de coöperatie (niet-leden).
In 2018 had Dichtbij
verschillende externe
samenwerkingspartners:

Menzis
Dichtbij is een
strategisch partner
van zorgverzekeraar Menzis.

Netwerk Integrale
Kindzorg Noord Oost
De coöperatie participeert aan het Netwerk
Integrale Kindzorg voor
de regio NoordoostNederland.

Welkom bij

Huisartsen
De Verpleegkundig Specialisten
Praktijk Groningen (VSPG) heeft
voor een aantal huisartsenpraktijken spreekuren en praktijkwaarneming gedaan en visites
gereden.

..

cooperatie

DICHTBIJ
Gewoon thuis, bij
wij zijn Dic ht
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Palliatieve Netwerken
Wij nemen deel aan verschillende palliatieve netwerken,
waaronder Palliatief Netwerk Groningen Centraal
(stuur- en werkgroep), Palliatief Netwerk Drenthe en
Palliatieve Netwerken Twente.
Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG)
Sinds 2015 is er een mooie en warme samenwerkingsrelatie. Dichtbij en de OZG vinden elkaar in de visie op
toekomstbestendige zorg, met name op het gebied van
ziekenhuisverplaatste kindzorg.
Rouwconsulenten
Dichtbij heeft – naast een landelijke sociale kaart
van rouwbegeleiders – een poule van rouwconsulenten die werkzaam zijn in Noord-Nederland.

Centrum voor Thuisbeademing
Groningen
De coöperatie levert regelmatig beademingszorg thuis en heeft hiervoor
samenwerkingsafspraken met het CTB
Groningen.
Verpleegkundige Topzorg
Dichtbij neemt vanaf het begin deel aan het samenwerkingsverband Verpleegkundige Topzorg. Samen met diverse andere
zorgorganisaties uit Noord-NL investeren we in kennis en expertise om meer en betere (complexe) wondzorg thuis te leveren.

Creative Monkey, Symbiotic en Duobus
Voor de ontwikkeling van e-learnings en het volgen daarvan op een
digitaal scholingsplatform is er een intensieve samenwerking met
Creative Monkey, Symbiotic en Duobus.
Saxenburgh Groep Hardenberg
In 2015 is met de Saxenburgh Groep in Hardenberg
een convenant afgesloten. Vanuit de coöperatie wordt
het zorgloket in het ziekenhuis één dag per week bemand.

ALS-team UMCG
Bij de zorg voor cliënten met
ALS is er een samenwerking met
het ALS-team van het UMCG.
ALS Zorgteam Nederland
Wij werken samen rondom
ALS-casuïstiek en zullen in 2019
gezamenlijk een ALS-werkconferentie organiseren.

Andere (thuis-)zorgaanbieders
In 2018 is er samengewerkt met andere zorgaanbieders (niet-leden)
om gezamenlijk de zorgvragen van cliënten zo goed mogelijk te
beantwoorden. Het gaat o.a. om Icare, TSN Thuiszorg, Buurtzorg
Nederland, ZINN Thuiszorg, Zonnehuis Thuis en Zorggroep Meander. Op het gebied van kindzorg is op cliëntniveau samengewerkt
met o.a. Kids2care, Bijzonder Zorgenkind en KinderThuisZorg.

Doktersdienst Groningen
Samen met de DDG leidde
Dichtbij in 2018 een verpleegkundig specialist op.

Ziekenhuizen
In 2018 heeft Dichtbij samengewerkt met verschillende ziekenhuizen rondom zorgvragen, voor een soepele transfer van de cliënt van ziekenhuis naar thuis. Het gaat
om o.a. om Bethesda Hoogeveen, Ropcke-Sweers Hardenberg, OZG, Scheper
Ziekenhuis Emmen, het Diaconessenhuis Meppel, Refaja Ziekenhuis Stadskanaal,
Martini Ziekenhuis Groningen UMCG, Ny Smellinghe Drachten, Medisch Centrum
Leeuwarden en Antoni van Leeuwenhoek.
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Scholing Dichtbij

Highlights 2018
JANUARI | Op 1 januari krijgt Scholing Dichtbij instellingsaccreditatie. Alle scholingen zijn vanaf deze datum geaccrediteerd.
FEBRUARI | Er staat vanaf februari elke maand een Vaardighedendag gepland. Op deze praktijkdag kunnen zorgverleners zich laten toetsen op verschillende verpleegtechnische vaardigheden.
MAART | Scholing Dichtbij stapt over op een nieuw scholingsplatform. Gebruiksvriendelijker, moderner én veiliger. Op
dit platform kun je ook de aankomende e-learnings gaan
volgen.
APRIL | Via de proefcursus Hoe bak ik een ei? kun je een
demonstratie krijgen van de e-learnings die Scholing Dichtbij ontwikkeld.
JUNI | De eerste e-learnings worden gelanceerd! De eerste
reeks is met longarts Sander de Hosson en heet Inleiding in
de palliatieve zorg.
JULI | We duiken weer de studio in met Sander de Hosson.
Ditmaal voor een e-learningsreeks over veelvoorkomende
longziekten.
SEPTEMBER | Het aanbod voor jeugdhulpverleners wordt flink
uitgebreid, o.a. met de scholingen Signs of Safety, Hechtingsproblematiek en Seksueel gedrag bij jeugdigen.
OKTOBER | Journalist en auteur Rob Bruntink geeft voor het
eerst scholing bij Scholing Dichtbij. Zijn cursus Levenseindegesprekken is volledig volgeboekt.
NOVEMBER & DECEMBER | Er wordt achter de schermen hard
gewerkt aan nieuwe e-learnings voor 2019. In 2018 zijn
er o.a. opnames gemaakt voor de e-learnings CADD Legacy, Katheteriseren, Inhalatiemedicatie en Verbinden en
Verbanden Leggen.

Scholing Dichtbij is het scholingscentrum
van Coöperatie Dichtbij. Er worden wekelijks klassikale scholingen georganiseerd voor hulp- en zorgverleners vanuit
de locatie in Groningen. Sinds 2018
biedt Scholing Dichtbij ook e-learnings
die op een digitaal scholingsplatform te
volgen zijn.

Scholing Dichtbij in cijfers

38 plaatsgevonden klassikale scholingen
13 plaatsgevonden incompanyscholingen
4 opgeleverde e-learnings
57% gemiddelde bezetting klassikale lessen
468 verkochte e-learnings
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TEAM SCHOLING
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Toekomst

De afgelopen jaren hebben we zowel
duidelijk meetbare doelen nagestreefd
als meer kwalitatief geformuleerde doelen. Op basis van ervaringen konden we
concluderen dat juist een combinatie van
beide soorten doelen zorgt voor duidelijke vooruitgang rond een bepaald thema.
Dit hebben we doorgevoerd in het beleidsplan voor 2019. Vanuit de verschillende niveaus in de gezondheidszorg
(cliënt, professional, coöperatie, systeem)
is nagedacht wat Dichtbij belangrijk
vindt en waar we samen voor willen
gaan in 2019.
Met betrekking tot de inhoud van het beleidsplan zijn verschillende aandachtspunten meegenomen. Allereerst willen
we meer aandacht geven aan de ideologische cultuur en adaptieve organisatiestijl die Dichtbij uniek maakt. Daarnaast
willen we het goede voorbeeld geven
als het gaat om preventie, gezonde levensstijl en duurzame inzetbaarheid.
Bovendien zien we, vanuit een periode
van consolidatie, nu een volgende fase
waarin we meer initiatief nemen om een
krachtig ledenbestand te behouden, te
verdiepen en wellicht zelfs te creëren,
waarbij ook over de grenzen van het
huidig werkgebied gekeken wordt. Doel
hiervan is om onze missie (thuis wonen,
leven en sterven mogelijk maken) op nog
meer plekken en voor nog meer doelgroepen mogelijk te maken.
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WWW.COOPERATIEDICHTBIJ.NL
Rouaanstraat 20a
9723 CD Groningen
info@dichtbij.coop
050 577 8886

Gewoon thuis,
wij zijn Dichtbij

