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Gewoon thuis, 
 wij zijn Dichtbij...

+

VOORWOORD  

Als we dit voorwoord schrijven, waart het coronavirus over de hele wereld. 
2019 lijkt ineens zo ver weg, een wereld uit een andere tijd.  

Voor Dichtbij was 2019 een bijzonder jaar. Financieel ging het uitstekend, 
er was sprake van groei met name in de wijkverpleging en de regio Twente. 
De doelen die we onszelf gesteld hebben, hebben we bijna allemaal ruim-
schoots gehaald. Een cliënttevredenheid van 8.8, en dat is waar we het 
uiteindelijk voor doen. 

Het centrale thema in de zorg was ‘doelmatigheid’. Met zo min mogelijk 
middelen zoveel mogelijk bereiken. Met verzekeraars, en soms ook al 
met gemeenten, komen we steeds beter tot de definitie van dat begrip. 
Want voor ons gaat dat niet alleen over ‘minder uren per cliënt’, maar ook 
om noodzakelijke zorg, zelfredzaamheid en kwaliteit. En de resultaten die 
we met elkaar bereiken. 

We zijn er van overtuigd dat een oplossing thuis, of dat nu om zorg of 
ondersteuning gaat, in de meeste gevallen beter én goedkoper is. En het is 
aan ons om daar onze partners bij te betrekken en dat inzicht te bieden. 
Doen wat écht nodig is, waarbij vaak veel meer kan dan we denken. 

2019 was ook het jaar waarin onze voorzitter van de Raad van Bestuur, Jort 
Schuringa, tijdelijk uitviel wegens zijn gezondheid. Een deel van het jaar is 
hij daarom niet aanwezig geweest en is zijn rol interim ingevuld door Arno 
de Vries, die eerder bij de coöperatie werkzaam was.  
In de loop van het jaar kwam Jort weer geleidelijk terug en vanaf 1 februari 
2020 is hij weer volledig werkzaam. De coöperatie draaide ondertussen 
door, dankzij de professionaliteit, veerkracht en flexibiliteit van alle 
Dichtbij-werkers.  

Eens te meer blijkt hoe belangrijk het is om gezond te zijn, goed voor jezelf 
en je naasten te zorgen. Zelf doen wat kan, en als het even niet lukt (tijdelijk) 
inschakelen van professionele ondersteuning.  

We wensen iedereen een goede gezondheid, en wij hopen daar vanuit alle 
leden van Coöperatie Dichtbij een bijdrage aan te mogen leveren. 

Vriendelijke groeten, 

Jort Schuringa en Arno de Vries 
Raad van Bestuur 
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Coöperatie Dichtbij is op 31 mei 2011 opgericht door vijf zelfstandige zorgverleners. Zij deel-
den de passie van het ondernemer en zorgverlener zijn, maar ook hun onvrede over de hoge 
bemiddelingskosten, de geringe aandacht voor kwaliteit van zorg en de onderbelichte positie 
van de zorg-zzp’er. Dit gezamenlijke gedachtegoed zorgde ervoor dat Allart Hakvoort, Jan 
Zandhuis, Wobbe Boonstra, Watze Koelmans en Jort Schuringa ‘Coöperatie Zorg Dichtbij 
U.A.’ startten, toen beter bekend als Thuiszorg Dichtbij, en nu als Coöperatie Dichtbij U.A. 
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Scholing Dichtbij : scholing 
voor hulp- en zorgverleners

Wij vinden dat iedereen veilig thuis moet kunnen blijven 
wonen, leven en sterven, ongeacht de complexiteit van 
de zorg- of hulpvraag. Daarom bieden wij verzorging, 
verpleging en begeleiding in de thuissituatie. Dit doen wij 
met bevlogen zorgondernemers, groot en klein, waarbij 
we een brug slaan tussen de kracht van het gezamenlijke 
en de kracht van zelfstandigheid. De zorgondernemers 
zijn lid van de coöperatie en met elkaar bieden we een 
brede dienstverlening. Dat varieert van ambulante bege-
leiding aan jongeren met gedragsproblemen tot aan pal-
liatief terminale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek 
zijn. Binnen de coöperatie wordt er intensief samenge-
werkt om hoge kwaliteit van zorg te leveren, van én met 
elkaar te leren en de zorg innovatiever en doelmatiger 
te maken. 
De leden van Coöperatie Dichtbij zijn de eigenaren van 
de coöperatie en samen bepalen zij het beleid en de 
koers die de coöperatie volgt. De leden hebben bepaal-
de taken uitbesteed aan de Raad van Bestuur en een 
team van medewerkers en zzp’ers op het centrale kan-
toor, die wij Dichtbij-werkers noemen. Het gaat o.a. om 
taken op het gebied van administratie en facturatie, mar-
keting 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!
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Zorg en begeleiding met
aandacht, contact en deskundigheid. 
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LEDEN VAN DICHTBIJ
Eind 2019 telde Dichtbij ruim 240 coöperatieleden. Binnen de coöpera-
tie wordt er onderscheid gemaakt in twee categorieën leden: zzp-leden en 
organisatieleden. Onze zzp-leden zijn zelfstandige verzorgenden-Ig en 
verpleegkundigen (zzp’ers) die onder de naam Thuiszorg Dichtbij palliatieve en 
intensieve zorg thuis bieden. Onze organisatieleden zijn zorgorganisaties van 
grotere omvang die vaak eigen personeel in dienst hebben. Zij bieden een breder 
dienstenpakket, waaronder begeleiding vanuit de Wmo en jeugdhulpverlening 
vanuit de Jeugdwet. 
De services die het centraal kantoor uitvoert voor zzp-leden en organisatieleden 
is deels gelijk, maar er zijn ook verschillen. Een overeenkomstige service is dat 
er wordt aanbesteed bij fi nanciers, zodat leden gecontracteerde zorg en begelei-
ding kunnen leveren. Een verschil is dat het centraal kantoor zorgt dat er zorgop-
drachten voor zzp-leden beschikbaar zijn. Organisatieleden zorgen er zelf voor 
dat cliënten en verwijzers hen weten te vinden. 

LID WORDEN VAN DICHTBIJ 
Dichtbij hanteert strenge toelatingseisen voor zorg- en hulpverleners 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 coöpera-
tie. Het lidmaatschapsproces in het kort: 
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LEDEN IN 2019 
In 2019 mochten we in totaal 64 nieuwe leden verwelkomen, waaronder Kindzorg zonder gren-
zen, R95 Zorg en Angel’s Medical Care. 

Kindzorg zonder grenzen 
Kindzorg zonder grenzen is een eenmansorganisatie opgericht door Marije Koettnitz. Marije is een 
ervaren kinderverpleegkundige die in 2019 besloot om haar beroep als zelfstandig zorgverlener 
(zzp’er) uit te oefenen. Inmiddels is ze coördinator van het Kindteam van Coöperatie Dichtbij en is 
ze verantwoordelijk voor het organiseren van de zorg rondom kinderen die (intensieve) verpleging 
en verzorging nodig hebben omdat ze chronisch en/of ernstig ziek zijn. 

R95 Zorg 
R95 Zorg is in 2019 ontstaan na een doorstart van zorgorganisatie R95. Tineke van de Velde, op-
richter van R95, wist o.a. met behulp van Coöperatie Dichtbij een nieuwe en gezonde organisatie 
op te bouwen. De organisatie biedt ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding 
en coaching en training. Zij zijn specialist in het begeleiden van mensen met ASS en A(D)HD. 

Angel’s Medical Care 
Angelique Pijls is de persoon achter Angel’s Medical Care. Een zorgverlener in hart en nieren die 
naast werken in de palliatief terminale thuiszorg zich ook inzet als planner voor Thuiszorg Dichtbij. 
Samen met twee andere collega’s is zij verantwoordelijk voor de planning van de palliatieve zorg-
teams en het organiseren van de achterwachtpoule. 
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gEÏNTERESSEERDE ORgANISATIES 
In 2019 hebben 63 organisaties aangegeven lid te willen 

worden van Coöperatie Dichtbij. Daarvan zijn 22 
toegelaten tot de coöperatie, 12 zijn afgewezen, 

20 zijn gestagneerd en 9 aanvragen waren 
op 31-12-2019 nog in behandeling.  

Meer dan 100 (toekomstige) zzp’ers hebben 
een kennismaking aangevraagd. Daarvan 

zijn 42 lid geworden van de 
coöperatie.

Kennismaking 

Hebben we eenzelfde visie op 
zorg en ondersteuning? Past de 
dienst die de zorgverlener levert 
bij Dichtbij? 

Audit

Voldoet de zorgverlener aan 
de kwaliteitscriteria die Dichtbij 
stelt aan zorgverleners?

Scholing Kwaliteit van zorg 
(alleen zzp’ers en organisatieleden Zvw/Wlz)

Is de zorgverlener (en diens medewerkers) op 
de hoogte van de laatste wet- en regelgeving?

Introductiebijeenkomst 
(alleen zzp’ers)   

Wat is de werkwijze rond palliatieve en inten-
sieve thuiszorg? Hoe werken de systemen?

243
178

65

2019
Coöperatieleden 
op 31-12-2018

Zzp-leden 
op 31-12-2018

Organisatieleden 
op 31-12-2018

231
171

60

2018
Coöperatieleden 
op 31-12-2019

Zzp-leden 
op 31-12-2019

Organisatieleden 
op 31-12-2019

Aantal leden

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

“De hulp, ondersteuning en warmte die ik heb gehad bij het opnieuw opstarten 
van mijn bedrijf zal mij bijblijven.” 

Tineke van de Velde, directeur R95 Zorg
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Om veilig thuis blijven wonen, leven en sterven voor nog meer mensen 
mogelijk te maken, zijn we in 2019 bezig geweest om voet aan de grond 
te krijgen in Twente. De wens om uit te breiden naar deze regio was er 
al langer, maar door de inzet en het enthousiasme van verschillende col-
lega’s en samenwerkingspartners werd het in 2019 realiteit. Een van die 
collega’s is Frank Leensen, zelf ook afkomstig uit Twente. Frank kwam in 
2018 bij Dichtbij in dienst als regiocoördinator en kreeg de taak om met 
potentiële zorgorganisaties in gesprek te gaan over lidmaatschap; organi-
saties die de missie en visie van Dichtbij onderschrijven en die zich graag 
willen verenigen in een coöperatie om de krachten te bundelen. Ruim 10 
organisaties werden gevonden. Ook mede dankzij de hulp en inzet van 
auditor Anneke Friemann die de organisaties screent op kwaliteit. 
Twente is een zorgregio met veel ontwikkelingen. Door het terugdringen 
van ongecontracteerde zorg zijn er veel organisaties op zoek naar samen-
werking, die sommige vinden bij Coöperatie Dichtbij. Wat de regio typeert 
is de culturele diversiteit. We hebben bijvoorbeeld Twentse leden die zich 
specialiseren in zorg voor mensen met een migratieachtergond en leden 
met medewerkers in dienst die ook Turks, Arabisch of Syrisch spreken.  

Thuiszorg Dichtbij
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om het concept Thuiszorg Dichtbij 
(palliatieve thuiszorg met zorg-zzp’ers) te introduceren in Twente, in sa-
menwerking met organisatielid Hulp die Helpt. Naar verwachting kunnen 
in de eerste helft van 2020 de eerste zorgvragen worden aangenomen. 
Ook wordt er een kantoor geopend in Almelo, die zal dienen als werk- en 
ontmoetingsplek. 

DICHTBIJ
c oope ra t i e

. .

+

3

“In het traject van Thuiszorg Dichtbij naar Twente valt de ons-kent-
ons en de no-nonsense mentaliteit op. Daarbij geldt ‘niet praten maar 
doen’ en dat past Dichtbij als een jas. Door de samenwerking met 
organisatielid Hulp die Helpt slaan we een brug tussen groningen en 
Twente. Wat ons verbindt is optimale palliatieve zorg willen bieden, 
geleverd door vakkundige en ondernemende zzp’ers.”

Anneke Friemann, auditor
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De omzet over 2019 is uitgekomen op €12.348.773 (begroot was €10,35 mil-
joen). Dit is een behoorlijke toename ten opzichte van 2018 (13,5%) en komt 
voornamelijk door omzetgroei in de domeinen Zvw en Wlz. Die omzetgroei is 
grotendeels te danken aan de nieuwe Twentse coöperatieleden.   
 

€ 447.430

JAAR 2019JAAR 2018
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Omzet per domein

€ 4.500.000

€ 4.000.000

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€  500.000

€  0

€ 2.650.969€ 2.685.324 € 2.604.170

€ 1.179.588

€ 5.060.477

€ 3.940.757

Omzet Zvw Omzet Wlz Omzet Jeugd Omzet Wmo Omzet GON

€ 0 € 7.603 € 12.333

Omzet FZ

€ 1.340.351

€ 2.485.609

Omzet per 
domein

Totale omzet 

Resultaat
* Na belasting 

Als coöperatie en zorgaanbieder streven wij niet naar het be-
halen van zoveel mogelijk winst (resultaat). De winst die wij wel 
maken, gaat terug naar onze leden of wordt toegevoegd aan 
de algemene reserve. In 2018 hadden wij al veel algemene 
reserve opgebouwd, waardoor er voor 2019 een klein resultaat 
van €78.000 begroot was. 

Het resultaat na belastingen is in 2019 uitgekomen op € 88.000. 
Bij de ALV in mei 2020 is het voorstel neergelegd om dit resultaat 
toe te kennen aan de algemene reserve van de coöperatie. Dat 
is het eigen vermogen dat nodig is voor een gezonde onder-
neming die tegen een financiële tegenslag kan. De benodigde 
hoogte hangt onder andere af van de omzet en de indirecte kos-
ten. Door de omzetgroei in 2019, de verwachte omzetgroei in 
2020 en het coronavirus dat ons er aan herinnert dat er zomaar 
iets onvoorstelbaars kan gebeuren, is een hogere algemene re-
serve voor 2020 nodig. 
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Omzet € 12.500.000
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* Er zijn cliënten die 
vanuit meerdere domeinen 
zorg hebben ontvangen. 
Deze cliënten zijn in alle 
betreffende  staafdiagram-
men opgenomen.



Baten 
Omzet zorg en begeleiding 
Ledencontributie
Omzet Scholing Dichtbij
Overig*
* Overig: onderverhuur pand en andere doorbelaste kosten.

Lasten
Inkoop zorg en begeleiding
Personeelskosten
Algemene kosten*
Afschrijvingen
Inkoop Scholing Dichtbij
Huisvesting
* Algemene kosten: o.a. inhuur derden, automatiseringskosten, kantoorkosten 
en verkoopkosten.

€12.227.998
       €35.500
        €76.590 
          €8.685

€10.407.854
  €1.020.435
     €623.183

     €60.333
        €78.674 
        €52.672 
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Aantal waarderingen in 2019: 3 

Totaal aantal waarderingen op 31-12-2019: 35
Gemiddeld aanbevelingscijfer in 2019: 8.9

Totaal gemiddeld aanbevelingscijfer: 8.9
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Een van de waarderingen op Zorgkaart Nederland in 2019: “Wij hebben 24-uurs-
zorg gehad van Thuiszorg Dichtbij in de laatste levensfase van onze (schoon)
vader. Ik kan niet anders zeggen dat ik het geweldig vond. Fijne verzorgers, lieve 
mensen en volledige inzet om het onze vader en ons zo aangenaam mogelijk te 
maken. Petje af!”

                                                   

Zorgkaart Nederland

Baten & lasten

Totaal aantal clienten Thuiszorg Dichtbij en expertiseteams
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Totaal aantal clienten 
Thuiszorg Dichtbij en expertiseteams

.. Ieder jaar verzoeken wij een onafhankelijk onderzoeksbureau om onze cliënten te vragen 
naar hun ervaringen met Coöperatie Dichtbij. Dit cliëntervaringsonderzoek is belangrijke 
input voor verbeterplannen en ons beleidsplan. In 2019 hebben wij een ervaringson-
derzoek laten uitvoeren onder cliënten die verzorging en verpleging van ons hebben 
ontvangen. Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van de PREM (Patiënt Reported 
Experience Methode). Dit is een landelijk afgestemde en verplichte meetmethode waar-
bij cliënten een korte vragenlijst invullen over negen verschillende onderwerpen. 

Gemiddeld aanbevelingscijfer: 8.8

 Vaste zorgverleners

 Zorg op afgesproken tijden

Zorg passend bij eigen leven

Behandeling met aandacht Op je gemak voelen

Vertrouwen in deskundigheid
zorgverleners

Zorgverleners houden
gezondheid in de gaten

Door zorgverleners beter 
omgaan met ziekte/aandoening 7.2

CLIENTTEVREDENHEID VERZORGING EN VERPLEGING 2019 (Zvw & Wlz)

8.4 8.6

8.6

8.4

8.98.9

8.8

..

Wensen worden 
meegenomen

8.8

..



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 werk-
zaam is. De Dichtbij-werkers vormen zelf-
sturende teams rond belangrijke thema’s en 
taken. De teams hebben een grote eigen 
verantwoordelijkheid en er is een horizon-
tale structuur. 

 
•	  
•	  
•	  
•	  
•	 	
•	 	
•	 		
•	 		
•	 	
•	 	
•
•	 	

DICHTBIJ-CRITERIA 

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

Dichtbij-werkers in cijfers: 

vacatures ingevuld 
stagiaires 
in loondienst
zzp’ers
fte  
ziekteverzuim*  

 3  
5

19
15

15,9      
 10,46%

* Het hoge ziekteverzuim in 2019 kwam voornamelijk 
door de tijdelijke volledige uitval van onze bestuurder en 
een Dichtbij-werker en het feit dat we slechts 15,9 fte in 
loondienst hebben.

TEVREDENHEID 
Bijna elk jaar wordt er getoetst hoe tevreden de Dichtbij-werkers zijn met hun werk en met Coöperatie 
Dichtbij als werkgever of opdrachtgever, en ook waar verbeterpunten liggen. Uit het tevredenheidson-
derzoek 2019 kwam naar voren dat de werkers over het algemeen erg tevreden zijn. Ze geven Dichtbij 
als werkgever/opdrachtgever gemiddeld een 8.5. Ook werd gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat ze 
Dichtbij zouden aanraden aan anderen als werkgever/opdrachtgever, en dat was gemiddeld een 8.8.

WIST JE DAT?
•	Er elke maandag een Weekstart is van 10:00-10:30 uur, voor nieuws en hulpvragen
• Dichtbij-werkers een hoop vrijheid krijgen, bijvoorbeeld om hun eigen tijd in te delen  
• De koffiemachine heilig is op kantoor 
• De coöperatie elke werkdag biologisch fruit beschikbaar stelt voor werkers én gasten 
• Elke werker meedoet aan de lief-en-leed-pot, voor attenties bij leuke en minder leuke momenten
• De Dichtbij-werkers elk jaar een nacht met elkaar gaan kamperen 
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“We zijn een geweldige 
organisatie, waar ik trots op 
ben. Fijn om voor te werken, 
zowel op kantoor als in de 
zorg.” 

“De missie en de visie zijn 
opvallend in zorgland en ik 
ben ervan overtuigd dat wij 
het verschil kunnen maken 
dus zet ik mij er voor meer 
dan 100 procent voor in.”

"De werksfeer is zeer posi-
tief. Als werker wordt er 
naar je geluisterd en word je 
gewaardeerd."

"Dichtbij heeft een open cul-
tuur, een mooie missie, een 
goed werkklimaat en er is 
altijd humor aanwezig.“

14 15
7

7
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HOE WERKT ONZE COöPERATIE?
Bij Coöperatie Dichtbij zijn de aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties de eige-
naren van de coöperatie. Zij zijn de Algemene Ledenvergadering en zijn binnen 
de coöperatie het hoogste orgaan.   

De ALV besteedt taken uit aan de Raad van Bestuur en de Dichtbij-werkers op het 
centrale kantoor. Zij doen o.a. taken op het gebied van administratie en factu-
ratie, marketing en communicatie en het afsluiten van contracten met financiers.  
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de coöperatie en de Dicht-
bij-werkers en legt voorstellen zoals de begroting en het beleidsplan ter goed-
keuring voor aan de ALV. Op deze manier beslist de ALV over het beleid en de 
koers die de coöperatie volgt.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de RvB en op de 
algemene gang van zaken bij Coöperatie Dichtbij, waaronder op de uitwerking 
van de strategie, de realisatie van de doelstellingen, de risico’s verbonden aan 
de activiteiten en het financieel verslaggevingsproces. De leden van de RvT wor-
den gekozen door de ALV. De RvT benoemt op hun beurt de leden van de Raad 
van Bestuur.  

De cliënten van Coöperatie Dichtbij ontvangen de zorg en begeleiding van de 
leden, zij zijn de uitvoerende zorgverleners. Echter, de cliënten zijn formeel in 
zorg bij Coöperatie Dichtbij. Als coöperatie zijn wij eindverantwoordelijk en 
daarom zien bestuur en Dichtbij-werkers er op toe dat onze leden goede kwali-
teit van zorg leveren. 

Onze cliënten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. In deze raad 
nemen personen plaats die zelf ervaring hebben met zorg of begeleiding. De
Cliëntenraad heeft wettelijke bevoegdheden en behartigt de belangen van cliën-
ten door vanuit cliëntperspectief te adviseren over beleid, de organisatie kritisch 
te volgen en actief betrokken te zijn bij alle onderwerpen rond kwaliteit van zorg. 

Cliënten die ontevreden zijn, bijvoorbeeld over een bepaalde gebeurtenis of 
over een bepaalde zorgverlener, kunnen terecht bij de onafhankelijke klachten-
functionarissen of klachtencommissie. Zij bieden ontevreden cliënten een luiste-
rend oor en geven advies om tot een oplossing te komen voor de klacht of het 
probleem.

Binnen de coöperatie en onze zorgverlening spelen allerlei thema’s die aandacht 
behoeven. In de vorm van klankbord- en focusgroepen van leden, mantelzorgers 
of cliënten gaan wij daar gericht mee aan de slag. 
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ALgEMENE LEDENVERgADERINg 
De ALV is in 2019 tweemaal bijeengekomen. Zij heeft in mei haar goedkeuring ge-
geven over de Jaarrekening 2018, het Jaarverslag 2018, het dechargeren van het 
bestuur over 2018 en een winstuitkering aan de zzp-leden. In december gaf de ALV 
haar goedkeuring over het Beleidsplan 2020, de Begroting 2020, de benoeming 
van twee nieuwe leden voor de RvT vanaf 1 februari 2020 en een aangepaste be-
zoldiging voor de RvT. 



CLIËNTENRAAD 
In 2019 namen Riekje Kattenberg (voorzitter), Josefi en Boerma en Jaap Medema deel 
aan de Cliëntenraad.  

ALV-VERTEgENWOORDIgINg 
Uit het midden van de ALV is een ALV-vertegenwoordiging gekozen die tot eind 2019 
bestond uit voorzitter Bert goettsch, secretaris Hendrika Smit en algemene leden Bert 
Hinsenveld en Marloes Kiewiet. 
Eind 2019 concludeerden we dat de intensieve inzet van vier vertegenwoordigers niet 
langer nodig was. Daarom is in december 2019 de ALV-vertegenwoordiging weer 
teruggebracht naar de statutaire vertegenwoordiging van een voorzitter (Bert goettsch) en 
secretaris (Bert Hinsenveld).
De ALV-vertegenwoordiging organiseert, in overleg met de Raad van Bestuur, algemene 
ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten. Het doel is dat de RvB en de verschil-
lende leden(groepen) met elkaar in gesprek zijn over de doelen en belangen van de leden 
én van de coöperatie, en daar een juiste balans in vinden. Ook heeft de ALV-vertegen-
woordiging een zogenoemde thermometerfunctie, waarbij zij interesse toont in wat er leeft 
onder de leden, luistert naar hun ideeën, meningen en soms ook zorgen en dit meeneemt 
richting het bestuur. Een aantal keer per jaar heeft zij een vertegenwoordigersfunctie, 
waaronder in vergaderingen met de RvT.  

RAAD VAN TOEZICHT 
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit drie leden: voorzitter Kees Boer (eigenaar van 
KB Managementadvies), algemeen lid Eline Spros-Vierkant (directeur particulieren Belas-
tingdienst en per 1-11-2019 directeur Douane Noord-Nederland) en algemeen lid Max 
Becherer (eigenaar Becherer Interim Management en Advies). 
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ACTIVITEITEN 

Acht vergaderingen in aanwezigheid van de 
RvB, waarvan één vergadering deels zonder 
aanwezigheid RvB

Van de acht  vergaderingen tweemaal in aan-
wezigheid van Cliëntenraad, ALV-vertegen-
woordiging en accountant

Periodiek overleg met Dichtbij-werkers

Bijwonen van beide ALV’s door een delegatie  

Jaarlijkse zelfevaluatie 

Activiteiten bijbehorend aan de sollicitatie-
procedure voor twee nieuwe RvT-leden vanaf 
01-02-2020

BESLUITEN

goedkeuring jaarstukken 2018 en positief advies 
aan de ALV  

goedkeuring Begroting 2020 en positief advies 
aan de ALV 

goedkeuring Beleidsplan 2020 en positief advies 
aan de ALV 

Benoeming van Arno de Vries als interim voorzit-
ter Raad van Bestuur 

Actualisatie bezoldiging RvT, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ALV 

Start van wervingsprocedure voor twee nieuwe 
RvT-leden vanaf 01-02-2020 

ACTIVITEITEN 

Zes vergaderingen met het hoofd zorg 

Twee vergaderingen met RvT, RvB en 
ALV-vertegenwoordiging  

Bijwonen van beide ALV’s door een delegatie 

Beoordeling motivatiebrieven voor vacatures RvT  

gesprekken met drie kandidaten voor vacatures RvT

Deelname Focusgroep Spirituele Zorg

Deelname Pilot Driehoekskunde 

BELANGRIJKE GESPREKSONDERWERPEN 

geestelijke verzorging en de subsidie daarvoor

Moreel beraad voor zorgverleners 

Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Het afbouwen van zorg na overlijden van cliënten

De gemelde calamiteit en het gevoerde onderzoek

Voortgang Scholing Dichtbij en de VSPg 

Ontwikkelingen in de intensieve zorg

De opzet van een breed palliatief netwerk

Telefoontriage 

Wet zorg en dwang en Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 

Beleid voor 2020

“Je krijgt bij Dichtbij echt het gevoel dat je 
als lid van de Cliëntenraad wordt gewaar-
deerd. De CR is er niet omdat het moet, 
maar omdat Dichtbij cliëntperspectief echt 
belangrijk vindt. We mogen bij elk project of 
bijeenkomst aansluiten en er wordt naar 
onze meningen en adviezen geluisterd. 
Dankzij deze waardering voelen we ons 
meer betrokken bij de organisatie.”

de Cliëntenraad
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Pagina 1 van het Beleidsplan 2019, 
waarbij in een oogopslag te zien is 
wat we belangrijk vonden voor 2019

Dichtbij in 2019

              Wat vinden we belangrijk?

            Zeer tevreden cliënten

         Cliënt en cliëntvertegenwoordiger 
       hebben inbreng 

   Cliënt vindt Dichtbij 
  waardevol en laagdrempelig

 Geld gaat zoveel mogelijk 
 naar de zorgverlening  

              Wat vinden we belangrijk?      
                

Professionals ontwikkelen zich vanuit  
        onze missie, visie en kernwaarden

                             Nieuwe VVT-leden vinden 

                        Geleverde zorg is écht nodig en 
                                                         rechtmatig 

4                                 Kritische blik op registraties

Wat vinden we belangrijk?
 

                           Samenwerking met financiers en 
                                    andere zorgorganisaties      

                   Voldoen aan wet- en regelgeving

 Meepraten en -ontwikkelen en kennis delen 

                              Genoeg budget 

              Ruime opleidingsmogelijkheden    

De wensen van de cliënt en de mate 
van zelfredzaamheid zijn leidend. 

We moeten werken met het systeem 
zoals dat in Nederland is ingericht. 
We staan achter de focus op passen-
de zorg en kwaliteit. De toenemende 
controle zien we graag anders.

Leden hebben de mogelijkheid om 
betrokken te zijn binnen de coöpe-
ratie. Dichtbij is gericht op elkaar 
versterken, ondersteunende diensten 
centraal organiseren en efficiëntie. 

Cliënt 

We bieden wat écht nodig is. 
Contact, aandacht en deskundigheid 
(kwaliteit) zijn de basisvoorwaarden 
voor goede zorg. 

Professional

Coöperatie Systeem 

1
2

3

4

Wat vinden we belangrijk?

  Leden en werkers handelen naar 
   onze idealen en overtuigingen
 
     Aantrekkelijke (werk-)omgeving

        Faciliteren in persoonlijke ontwikkeling, duur-
          zame inzetbaarheid en gezonde levensstijl

              Innovatie 

                   Meer differentiatie in Zvw-tarieven 

1

1 1

2

2 2

3

3 3

4

4 4

5 5

Gewoon thuis, 
wij zijn Dichtbij

8
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Coöperatie Dichtbij heeft altijd de wens om een beleidsplan 
samen te stellen waarin zoveel mogelijk input van belang-
hebbenden wordt meegenomen. Dat was voor 2019 niet 
anders. Middels een zorgvuldig strategisch proces dat 
bestond uit een zelfanalyse, gesprekken met belangheb-
benden zoals leden, werkers en Cliëntenraad, en de 
directiebeoordeling, is het beleid voor 2019 vormgegeven. 

PRESENTATIE 
Er is bij de totstandkoming van het Beleidsplan 2019 
extra aandacht geweest voor de presentatie ervan. 
Leden gaven het signaal dat voorgaande beleidsplan-
nen als abstract werden ervaren. De vorm van het 
beleidsplan heeft daarom een opknapbeurt gekregen. 
De elementen speelsheid, eenvoud en aantrekkelijkheid 
zijn toegevoegd en het plan is opgedeeld in vier niveaus: 
cliënt, professional, coöperatie en systeem. Voor elk 
niveau zijn een visie, belangrijke speerpunten en doelen en 
acties geformuleerd. 

BELEID 2019
Met betrekking tot het beleid voor 2019 waren er ver-
schillende aandachtspunten. Allereerst wilden we meer 
aandacht geven aan de ideologische cultuur en adaptie-
ve organisatiestijl die Dichtbij uniek maakt. Dit hebben 
we bijvoorbeeld gedaan door het jaarverslag als een 
magazine te presenteren en een sfeerfilm te maken over 
de coöperatie. Daarnaast wilden we het goede voorbeeld 
geven als het gaat om preventie, gezonde levensstijl en 
duurzame inzetbaarheid. Daarom is het project Zorg 
voor zorgverleners gestart (lees meer op blz 24). Boven-
dien zagen we, vanuit een periode van consolidatie, 
nu een volgende fase waarin we meer initiatief wilden 
nemen om een krachtig ledenbestand te behouden en te 
creëren, waarbij ook over de grenzen van het huidig werk-
gebied gekeken wordt. De uitbreiding naar Twente is daar 
het beste voorbeeld van. 
De meeste acties en doelen die we onszelf gesteld 
hadden, zijn uitgevoerd, behaald of nét niet behaald 
(cliënttevredenheid was met een 8.8 net geen 9.0). Alleen 
de doelen en acties met betrekking tot de e-learnings van 
Scholing Dichtbij bleken niet realistisch. We hadden onszelf 
o.a. ten doel gesteld tenminste 40 e-learnings op te leveren. 
Het ontwikkelen van e-learnings bleek echter veel tijdroven-
der te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. 



Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)
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 verzameld door Dichtbij en 
centraal gemeld. Het doel hiervan is om te leren van de incidenten die zich 
voordoen zodat de veiligheid en kwaliteit van zorg kan verbeteren.

Calamiteiten
Als een incident ernstige schadelijke gevolgen heeft voor de cliënt, dan spre-
ken we van een calamiteit. In 2019 hebben er  twee calamiteiten plaatsgevon-
den die gemeld zijn bij de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd. Het is voor 
het eerst sinds het bestaan van Coöperatie Dichtbij dat er calamiteiten hebben 
plaatsgevonden. 
Een calamiteit heeft zich voorgedaan bij een cliënt in de Zvw. Na de IgJ-mel-
ding is er op basis van de richtlijn Calamiteitenrapportage een verdiepend 
onderzoek gedaan. Het oordeel van de inspectie was dat er zorgvuldig on-
derzoek is gedaan en dat er voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. 
Bovendien sprak de inspectie haar waardering uit over het feit dat wij naast 
het opstellen van SMART-geformuleerde verbetermaatregelen ook relevante 
thema’s hebben opgesteld die o.a. zijn meegenomen in de zelfanalyse die ten 
grondslag ligt aan het Beleidsplan 2020. 
De andere calamiteit heeft zich voorgedaan bij een cliënt in de Wmo. Na de 
IgJ-melding is er gezamenlijk onderzoek gedaan door de ggD, de casema-
nager en het desbetreffende lid van Dichtbij. Het onderzoek is goed afgerond 
en het lid heeft een aantal verbetersuggesties ontvangen die zijn doorgevoerd 
in de werkprocessen. 
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KWALITEIT DICHTBIJ
Kwaliteit betekent voor Dichtbij zoveel mogelijk voldoen 
aan de eisen en wensen van belanghebbenden. De intrinsieke motivatie om te 
leren, te ontwikkelen en bewust kritisch te zijn op onze toegevoegde waarde voor cliënt
én elkaar, vormen daarbij de rode draad.  

Coöperatie Dichtbij 
gaat uit van een integraal 
kwaliteitsmanagements-
systeem waarbij de hele
 bedrijfsvoering onder

kwaliteit valt.

ISO AUDIT 
In juni kregen wij de jaarlijkse ISO-
check. De auditor constateerde nul 
tekortkomingen. “Het continu leren 
en verbeteren lijkt bij jullie in het 
bloed te zitten,“ waren zijn letter-
lijke woorden. Volgens de auditor 
laten we al jaren zien dat we ons 
continu blijven doorontwikkelen en 
dat we eigen werkwijzen zoals het 
jaarplanmodel, de zelfstandigheid 
van teams en de verbinding tussen 
leden en de coöperatie, blijven ver-

beteren. 

KWALITEITSKADERS 
We hebben in 2019 onderzocht 
of alle relevante kwaliteitskaders 
voldoende geïmplementeer zijn. 

Dit bleek zo te zijn. 

LIDMAATSCHAPSEISEN
In 2019 zijn de toetredings-/lid-
maatschapseisen aangescherpt. 
We zijn strenger geworden in 
wie lid kan worden en blijven, 
gezien vanuit kwaliteit, vanuit 
visie en vanuit de individuele 
opvolging van leden na belang-

rijke ontwikkelsignalen.

 
RISICOMATRIX 

De risicomatrix is in 2018/2019 
verder ontwikkeld, waardoor er 
voor 2019 een risicogestuurde 
planning is opgesteld voor de 
kwaliteitsbezoeken (interne audits 

bij organisatieleden). 

ZELFANALYSE 
Ook in 2019 is er een zorgvuldige 
zelfanalyse gedaan als onderdeel 
van het strategisch proces. Daar-
bij bundelden en analyseerden we 
zoveel mogelijk kwaliteitsgegevens, 
zoals de PREM-resultaten, klach-
ten, meldingen en calamiteiten, de 
signalenlijst en verbeterlijst vanuit 
kwaliteitsbezoeken en fi nanciële 
cijfers. Vervolgens voerden we 
gesprekken met belanghebbenden 
om met elkaar te bepalen waar 
we stonden en waar we naartoe 

willen in 2020. 

HKZ VOOR ZZP’ERS 
Wij zijn voorstander van het 
aantonen van kwaliteit middels 
een kwaliteitskeurmerk. Daar-
om zijn wij actief betrokken bij 
de (door)ontwikkeling van het 
HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de 
zorg. Om leden goed te facilite-
ren hierin hebben we in 2019 

trainingen georganiseerd. 

LEDENFLITZZ 
In 2019 is de Ledenfl itzz geïntro-
duceerd. Een interne nieuwsbrief 
om leden o.a. te informeren over 
actuele en aankomende wet- 
en regelgeving. Ook is er een 
rubriek van de klachtenfunctio-
narissen opgenomen waarbij 
zij casussen bespreken waarvan 
leden kunnen leren over 
(informele) klachtafhandeling. 

THEMABIJEENKOMSTEN 
Coöperatieleden spraken de wens 
uit om elkaar in 2019 vaker te 
ontmoeten om kennis en expertise 
uit te wisselen. Daarom zijn er 
themabijeenkomsten georgani-
seerd bij leden op locatie, waar-
onder over klachten en onvrede 

en spirituele zorg.

 
KWALITEITSMONITORINg 

NIEUWE LEDEN 
Voor nieuwe organisatieleden 
is in 2019 het uitgangspunt 
genomen dat zij binnen een 
half jaar na lidmaatschap 
getoetst worden op dossiervoering 

en inzet deskundigheid.

Meldingen in cijfers
Agressie
Medicatiefouten
Vallen
Overig
Totaal*

2019
81
21

8
2

132

2018
232

32
3

41
308

* Er is een behoorlijk verschil in het aantal meldingen tussen 2019 en 2018.    
Dit komt voornamelijk doordat er in 2018 bij één lid 224 agressieincidenten 
plaatsvonden, in 2019 waren dat er 61. 

MELDINgEN

KWALITEIT



E-learnings 
Er is €53.000 geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-learnings en een 
nieuwe scholingswebsite. Eind 2019 konden zorgverleners de nieuwe 
e-learnings Basiscursus voeding en Inhalatietraining volgen en onze 
symposia/congressen Komt een kind bij de dokter en Wat ALS… te-
rugkijken. Eind 2019 zijn er nog vele e-learnings in ontwikkeling die 
in 2020 worden opgeleverd, waaronder een tweede reeks met dr. 
Sander de Hosson, genaamd Longziekten, en de e-learnings Jeugd-
wet, Wkkgz en CADD Legacy.     

App Wat ALS… 
Sinds april 2019 is de app Wat ALS… verkrijgbaar in de App Store 
en google Play Store. De app was een initiatief van een voormalig 
lid. Er werd €4.000 innovatiegeld geïnvesteerd. De app is een ‘ver-
pleegkundig zakboekje’ dat zorgverleners ondersteunt bij thuiszorg 
aan cliënten met ALS. De app geeft informatie over het ziektebeeld 
en over specifi eke zorgverlening daarvoor. Ook beschikt de app over 
een stressmeter die uitval door teveel stress kan helpen voorkomen. 

Pilot Driehoekskunde 
In maart 2019 is een pilot gestart over het samenspel tussen 
cliënt, naasten en zorgverlener (Driehoekskunde). Ons Kindteam en 
een team van organisatielid AndersOm Thuisbegeleiding hebben 
meegedaan aan de pilot, die begeleid werd door Joke van Raalte en 
Ageeth Jorna van Heart for Care. Daarvoor is €5.000 besteed van 
het innovatiebudget. De pilot richtte zich op het verbeteren van de 
samenwerking tussen zorgverlener en naasten, het benutten en steu-
nen van het netwerk van cliënten en de duurzame inzetbaarheid van 
zorgverleners.  

ONVREDE
Coöperatie Dichtbij en haar leden doen er alles aan om de juiste zorg te verle-
nen. Maar soms gaan dingen anders dan verwacht. Als cliënten ontevreden zijn, 
dan is er onze landelijk erkende klachtenregeling. Cliënten die zorg ontvangen 
vanuit de Zvw, Wlz, Wmo en FZ kunnen terecht bij onze klachtenfunctionarissen. 
In 2019 waren dat Herma Ubbens en Audrey Mennens. De werkwijze van de 
klachtenfunctionarissen is conform de Wkkgz. Voor cliënten die zorg ontvangen 
vanuit de Jeugdwet is er een onafhankelijke klachtencommissie. 
Het aantal meldingen van onvrede en formele klachten is in 2019 gestegen t.o.v. 
2018. Dit komt enerzijds door de toename van het aantal cliënten, en anderzijds 
door inspanningen om de klachtenregeling meer laagdrempelig en toegankelijk 
te maken. Doordat de werkwijze rondom klachtafhandeling is gericht op horen 
en gezien worden en directe persoonlijke benadering worden maar weinig mel-
dingen van onvrede omgezet in formele klachten. 

INNOVATIE 
Wij begrootten in 2019 een innovatiebudget van €50.000, met de mogelijkheid 
om het bedrag bij positieve resultaten te verhogen naar €100.000. Leden of 
Dichtbij-werkers die goede ideeën hebben om de kwaliteit, effi ciëntie of doel-
matigheid van zorg of begeleiding te verbeteren, konden een beroep doen op 
het innovatiebudget. In 2019 is het innovatiebudget besteed aan e-learnings, de 
proeftuin Zorg voor zorgverleners, de pilot Driehoekskunde en de app Wat ALS… 

Proeftuin Zorg voor de zorgverlener 
In 2019 wilden we de mogelijkheden onderzoeken om aan een gezonde(re) 
leefstijl, persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid te werken. Met 
behulp van het Europese Subsidie Fonds heeft dit geresulteerd in de proeftuin 
Zorg voor Zorgverleners. De helft van het project werd gesubsidieerd, waardoor 
er €10.500 van het innovatiebudget is besteed. In de proeftuin onderzocht een 
groep adviseurs de interventiebehoeften van onze coöperatieleden rond dit the-
ma. Dit werd gedaan door leden verschillende werkvormen aan te bieden en 
feedback te verzamelen. Dit is vervolgens meegenomen in een advies en imple-
mentatieplan voor 2020. 
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Onvrede in cijfers
Meldingen van onvrede
Formele klachten

2019
9
1

2018
3
0

opnames van de Basiscursus Voeding



TOON MAAKT DE MUZIEK gENOMINEERD 
In 2018 maakte Ronald Pras in opdracht van Thuiszorg Dichtbij de documentaire 
‘Toon maakt de muziek’ over Marjan Reckers die gediagnosticeerd is met ALS. De 
fi lm werd in januari 2019 genomineerd voor de Beste groninger Film. De fi lm won 
de prijs niet, maar kreeg wel lovende kritiek.  

ELSJE THUISZORg HKZ gECERTIFICEERD 
Sinds januari 2019 kunnen zzp’ers zich laten certifi ceren voor het nieuwe HKZ 
zzp-keurmerk. Met dit keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor kwaliteit van 
zorg en duurzaam ondernemerschap. Coöperatielid Elsje Thuiszorg was een van 
de eerste tien zzp’ers in Nederland (van de ruim 130.000 zzp’ers in de zorg!) die 
het keurmerk wist te behalen.  

SCHRAPSESSIE 
Op 4 juli 2019 namen verschillende coöperatieleden en Dichtbij-werkers deel 
aan de Schrapsessie Regeldruk Wijkverpleging Noord-Nederland, georganiseerd 
door Vilans. Het thema was ‘Snappen, schrappen en verbeteren van regels en 
administratieve werkprocessen’. Tijdens de schrapsessie hebben we kritisch geke-
ken 
 

VERPLEEgKUNDIg SPECIALISTEN PRAKTIJK gRONINgEN (VSPg) STOPT 
Coöperatie Dichtbij heeft eind 2019 besloten om te stoppen met de VSPg en de 
pilot Vespa Mobiel. Sinds 2014 hebben we veel energie besteed aan het positio-
neren van de verpleegkundig specialist in de praktijk van huisartsen. We hebben 
vele gesprekken gevoerd met potentiële samenwerkingspartners en kleine succes-
sen mogen vieren, maar ondanks alle enthousiaste reacties werden belangrijke 
samenwerkingsintenties niet omgezet in concrete daden. 

ZZP-SESSIE: ONTDEK HET ONDERNEMERSCHAP! 
In mei 2019 zijn we begonnen met het maandelijks organiseren van onze zoge-
noemde Zzp-sessie: ontdek het ondernemerschap! Wij merken dat veel zorgverle-
ners overwegen om zzp’er te worden, maar dat er bij hen nog vragen leven als 
‘wat komt er allemaal bij kijken?’, ‘aan welke wettelijke eisen moet ik voldoen?’ en 
‘hoe kom ik aan zorgopdrachten?’. Tijdens de sessie bespreken we deze vragen 
in een kleine groep en vertellen we ook wat Coöperatie Dichtbij als opdrachtgever 
kan betekenen. De sessies waren een succes! Veel belangstelling, hoge waarderingen 
en verschillende nieuwe zorgondernemers én leden erbij. 

ALS-WERKCONFERENTIE
In het najaar werd in Bunne, namens Thuiszorg Dichtbij en Scholing Dichtbij en in samenwer-
king met ALS Zorgteam, de werkconferentie Proactief omgaan met ALS georganiseerd. Bijna 
60 deelnemers uit heel Nederland namen deel en volgden interactieve workshops over ALS 
en ALS-zorg. Het idee van de werkconferentie is ontstaan bij Kevin Wubbels die zelf ALS heeft 

naar de huidige processen binnen 
Dichtbij. Welke (noodzakelijke) 
processen kunnen verbeterd wor-
den, zodat ze effi ciënter gaan 
verlopen? Dit heeft geresulteerd is 
een top 3 van processen die de 
coöperatie aan wil pakken, waar-
onder de dubbele dossiervoering 
bij Thuiszorg Dichtbij (papier en 
digitaal). 
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en Bernd van Dijken, onze hoofd zorg. Zij 
vonden elkaar in eenzelfde missie: de kwali-
teit van ALS-zorg verbeteren, ervoor zorgen 
dat mensen met ALS zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen en sterven en ook om 
meer zorgverleners te vinden die deze zorg 
willen en kunnen bieden. Middels de werk-
conferentie hebben we daar aan bij willen 
dragen. 

TRAJECT DICHTBIJ BIJ FORENSISCH FORUM 
Sinds 2018 bieden verschillende organisa-
tieleden onder de naam Traject Dichtbij am-
bulante begeleiding aan cliënten met een fo-
rensisch verleden. Op 7 november waren we 
daarom aanwezig bij het Forensisch Forum 
groningen. Dit is een jaarlijks terugkerend 
congres, waarbij de gehele forensische keten 
elkaar ontmoet en kennis deelt. Door sponsor 
te worden van het congres, kregen we ruimte 
voor een stand om Traject Dichtbij onder de 
aandacht te brengen.

WENSBOLLEN 
Op 30 december vond onze oliebollenbenefi etactie plaats: een jaarlijks festijn waar werkers, 
leden en andere betrokkenen van onze coöperatie samenwerken om zoveel mogelijk oliebol-
len te bakken en te verkopen voor het goede doel. Deze keer deden we het voor Stichting 
Ambulance Wens. We verkochten vele (biologische) WENSbollen, en ook huisgemaakte 
snert, warme choco en meer, en konden uiteindelijk €1258,24 doneren. 
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TEAM KWALITEIT

Hanzehogeschool groningen 
Er is een samenwerking met de Hanze-
hogeschool groningen voor het bege-
leiden van stagiaires en het geven van 

gastcolleges. 

Regionale Inkooporganisatie groninger 
gemeenten (RIgg)

Dichtbij is deelnemer van het gRJ-over-
leg, een initiatief van de RIgg. gRJ staat 
voor gemeenten, RIgg, Jeugdhulpaan-
bieders. Een afvaardiging van deze par-
tijen neemt deel aan het overleg. Doel is 
het verbeteren van de samenwerking op 
administratief, beleidsmatig en zorgin-

houdelijk gebied.  

Palliatieve netwerken 
Wij nemen actief deel aan het Palliatief 
Netwerk groningen Centraal (stuur- en 
werkgroep), Palliatief Netwerk Drenthe 

en Palliatieve Netwerken Twente.

Mantelzorgers en vrijwilligers 
In 2019 hebben we intensiever samen-
gewerkt met mantelzorgers (mede dank-
zij de pilot Driehoekskunde) en met 
vrijwilligersorganisaties, waaronder de 

VPTZ. 

Menzis 
Dichtbij is een strategisch partner van 

zorgverzekeraar Menzis. 

NIK Noord-Oost 
De coöperatie participeert aan het Net-
werk Integrale Kindzorg voor de regio 

Noordoost-Nederland.

Andere zorgaanbieders 
In 2019 is er actief samengewerkt met
externe zorgaanbieders om gezamenlijk 
de zorgvragen van cliënten zo goed mo-
gelijk te beantwoorden. Het gaat o.a. 
om Icare, TSN Thuiszorg, Buurtzorg 
Nederland, ZINN Thuiszorg, Zonnehuis 
Thuis,Stichting Vredewold, Zorggroep 

Meander en KinderThuisZorg. 
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Creative Monkey, Symbiotic en Duobus 
Voor de ontwikkeling en het aanbieden 
van e-learnings is er in 2019 samenge-
werkt met de fi lmmakers van Creative 
Monkey en de platforms Duobus en 

Symbiotic. 

Saxenburgh groep Hardenberg 
In 2015 is met de Saxenburgh groep in 
Hardenberg een convenant afgesloten. 
In 2019 werd vanuit de coöperatie het 
zorgloket in het ziekenhuis één dag per 

week bemand.

Ommelander Ziekenhuis groep 
Sinds 2015 is er een mooie en warme 
samenwerkingsrelatie. Dichtbij en de 
OZg vinden elkaar in de visie op toe-

komstbestendige (kind)zorg. 

Rouwconsulenten en geestelijk verzorgers 
Dichtbij heeft – naast een landelijke soci-
ale kaart van rouwbegeleiders en gees-
telijk verzorgers – een poule van rouw-
consulenten en geestelijk verzorgers die 

werkzaam zijn in Noord-Nederland.

Ziekenhuizen 
In 2019 heeft Dichtbij samengewerkt 
met verschillende ziekenhuizen rondom 
zorgvragen, voor een soepele transfer 
van de cliënt van ziekenhuis naar thuis. 
Het gaat o.a. om Bethesda Hoogeveen, 
Ropcke-Sweers Hardenberg, OZg, 
Scheper Ziekenhuis Emmen, het Diaco-
nessenhuis Meppel, Refaja Ziekenhuis 
Stadskanaal, Martini Ziekenhuis gronin-
gen, UMCg, Ny Smellinghe Drachten, 

Medisch Centrum Leeuwarden.

Verpleegkundige Topzorg
Dichtbij neemt vanaf het begin deel aan 
het samenwerkingsverband Verpleeg-
kundige Topzorg. Samen met diverse 
andere zorgorganisaties uit Noord-
Nederland investeren we in kennis en 
expertise om meer en betere complexe 

(wond)zorg thuis te leveren. 

ALS Zorgteam Nederland
Wij werken samen rondom ALS-casuïs-
tiek en hebben eind 2019 gezamenlijk 
een ALS-werkconferentie georganiseerd. 

ALS-team UMCg 
Bij de zorg voor cliënten met ALS is er 
een samenwerking met het ALS-team van 

het UMCg.

Centrum voorThuisbeademing 
De coöperatie levert regelmatig beade-
mingszorg thuis en heeft hiervoor samen-
werkingsafspraken met het CTB groningen.

SAMENWERKINgEN

Coöperatie Dichtbij staat voor samenwerking, 
ook met personen en organisaties buiten 

de coöperatie. In 2019 hadden 
we verschillende externe
samenwerkingspartners. 



Scholing Dichtbij is het scholingscentrum van Coöperatie Dichtbij. In 2019 
hebben meer dan 600 cursisten een klassikale scholing, e-learning of incom-
panyscholing gevolgd van Scholing Dichtbij. Met een gemiddelde beoorde-
ling van een 8,4 kunnen we concluderen dat het scholingsaanbod in 2019 
hooggewaardeerd werd! 

        

In 2018 is Scholing Dichtbij begonnen met de ontwikkeling van e-learnings. In 
2019 zijn er een vijftal nieuwe e-learnings opgeleverd. 

Scholing Dichtbij had in 2019 graag meer e-learnings willen opleveren, maar 
helaas blijkt de ontwikkeling van een e-learning meer tijd te kosten dan aanvan-
kelijk gedacht werd. Daar komt bij dat Scholing Dichtbij in september 2019 
is overgestapt naar een ander scholingsplatform, TalentLMS, en dat kostte ook 
enige tijdsinvestering. Het nieuwe platform zorgt ervoor dat cursisten zich nu 
nog eenvoudiger kunnen aanmelden voor een scholing en dat het volgen van 
e-learnings gebruiksvriendelijker is.  

30 31
7

7

Waar we in 2019 onze dienstverlening wilden uitbreiden naar andere gebieden, 
willen we ons in 2020 richten op versteviging van ons fundament, met een focus 
op onze kerndienstverlening: verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissi-
tuatie. Daarbij willen we ons meer en meer positioneren als een ‘netwerk van spe-
cialisten’ en niet langer als een ‘netwerk van kleinschalige zorgaanbieders’. Wij 
zien dit als noodzakelijk om ons te kunnen blijven onderscheiden in de zorgmarkt. 
Dit heeft ook gevolgen voor onze toetredingseisen. geïnteresseerde organisaties 
willen we meer gaan screenen op toegevoegde waarde voor de dienstverlening 
van onze coöperatie, zodat we alle specialistische en (hoog)complexe hulp- en 
zorgvragen kunnen bedienen in Noord- en Oost-Nederland. 
De specialisaties die er binnen onze coöperatie zijn, willen we meer ruchtbaarheid 
geven. Dat betekent meer zichtbaarheid van onze leden en de bijzondere dienst-
verlening die zij soms bieden. Denk aan de multiculturele zorg in regio Twente, 
maar ook aan zorg toegespitst op een bepaald ziektebeeld.  
2020 wordt ook het jaar van een grondige zelfevaluatie met betrekking tot het cen-
traal kantoor. Biedt het kantoor nog de juiste services en faciliteiten? Hoe kunnen 
we nog beter aansluiten bij de behoeften van onze leden? Zijn we toekomstbesten-
dig genoeg gezien alle veranderingen waaraan de zorgmarkt onderhevig is? 
Tot slot willen we onze bescheidenheid meer loslaten en ons duidelijk benoemen 
als voortrekker in de gezondheidszorg. Al jaren zijn we een zorgaanbieder die pi-
oniert, innoveert en acteert op belangrijke ontwikkelingen. In 2020 wordt dat niet 
anders met belangrijke thema’s als een veranderd inkoopbeleid palliatieve zorg, 
doelmatigheid en fiscale veiligheid. 

Wat we nooit hadden voorzien… 
In 2019 hadden we nooit kunnen voorspellen wat voor aangrijpend jaar 2020 zou worden door het coronavirus. Wij 
kunnen bij het publiceren van dit jaarverslag (mei 2020) alleen maar onze bewondering en dankbaarheid uitspre-
ken hoe iedereen binnen de coöperatie zich op dit moment inzet om de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk te 
continueren. In ons volgend jaarverslag zullen wij uitgebreid verslag doen van Coöperatie Dichtbij en de coronacrisis.    

 Scholing Dichtbij10

“Het is fijn om te merken dat cursisten veel van onze 
scholingen leren en hoge waarderingen geven, ook 
omdat ons aanbod in 2019 flink is vernieuwd en uitge-
breid, met bijvoorbeeld meer scholingen voor Jeugd- 
en Wmo-professionals.” 

                   Elizabeth Tamminga, coördinator  

“Een van de nieuwe e-learnings is de Basiscursus Voe-
ding. Zelf ben ik hier heel enthousiast over. Het stelt je 
in staat om goede voedselkeuzes te maken en boven-
dien is de e-learning erg leuk om te volgen. Er vindt 
veel afwisseling plaats in de video’s en animaties, 
waardoor je elk moment geboeid blijft.”

                                    Bas Omlo, verbinder  
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“Het scholingsplatform maakt, in combinatie met 
een gloednieuwe website, bedrijfsfilm én een tiental 
e-learnings die in 2020 worden opgeleverd, dat we 
als Team Scholing klaar zijn om Scholing Dichtbij weer 
flink op de kaart te zetten.” –

Myrna Huizinga, communicatiemedewerker

Plaatsgevonden klassikale scholingen:  
Plaatsgevonden incompanyscholingen: 
Aantal klassikale cursisten:    
Opgeleverde e-learnings:    
Verkochte e-learnings:    
gemiddelde beoordeling scholingen:

Scholing Dichtbij in cijfers

Dichtbij in 202011



Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij

Wat bijblijft over 
Coöperatie Dichtbij 

in 2019: 

 

“Samenwerking 
en vooral delen van kennis. 
Het is mooi dat Coöperatie 

Dichtbij de lat steeds hoger legt, 
zodat wij ook steeds alert moeten 
zijn en zullen moeten investeren 

in kwaliteit en de 
juiste mensen.”

 SMT Zorg en Zorgadvies 

“Het warme 
contact met leden

en de ondersteuning 
die er is wanneer wij 

een hulpvraag 
hebben.” 

 Helios Solutions

“Dat we 
blij en trots zijn 

(al is het veelal op afstand) 
om onderdeel te zijn 

van zo’n mooie 
organisatie.” 
NAH Zorg

“Het serieuze 
samenwerken vanuit 

kennis, kwaliteit en des-
kundigheid. We hopen dit 

met elkaar nog verder 
te kunnen uitbouwen.”

Hulpdiehelpt 

 

“De vriendelijke 
en betrokken mede-

werkers die echt meedenk-
en. Wij als snelgroeiende 
organisatie hebben veel 

steun gekregen en 
goede adviezen.” 

te-Samen 

Rouaanstraat 20a 
9723 CD groningen 

info@dichtbij.coop  
050 577 8886

WWW.COOPERATIEDICHTBIJ.NL 


