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              VOORWOORD  

Het heet dan wel COVID-19 maar vooral het jaar 2020 staat in het teken van de coronapan-
demie en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij. Dit jaarverslag gaat dan ook 
deels over hoe wij als Dichtbij met corona zijn omgegaan, maar niet helemaal… 
Ondanks dat ontwrichtende virus hebben wij een goed jaar gehad, waarbij we weer meer 
mensen hebben kunnen helpen om veilig thuis te blijven wonen, leven en sterven. Ook zijn 
we druk bezig geweest met het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren. Zo zien we 
in alle domeinen de wens van fi nanciers voor minder gecontracteerde partijen. Wij denken 
dat we daar als bundeling van zorgaanbieders in één coöperatie een rol van betekenis 
kunnen spelen. 

Corona heeft veel leed gebracht. Mensen die ernstig ziek werden of zelfs overleden, het ver-
schijnsel long COVID waarbij mensen heel lang zorg nodig hebben om volledig te herstellen 
en de ellende die de pandemie indirect bracht zoals eenzaamheid, gevoelens van depressi-
viteit, angst en onzekerheid. Ondernemers die door de maatregelen eerst al hun spaargeld 
kwijtraakten en daarna hun bedrijf ten onder zagen gaan of dit verwachten voor de 
komende tijd. 
Ook voor onze leden en Dichtbij-werkers was het coronajaar niet gemakkelijk. Van werken 
naar strenge protocollen en met persoonlijke beschermingsmiddelen tot angstige cliënten en 
uitval van medewerkers. Voor de Dichtbij-werkers en raadsleden betekende het vooral thuis-
werken. En hoezeer we de bedrijvigheid van kantoor ook misten, het was toch mooi om te 
zien dat we ook zonder volledig operationeel kunnen blijven.   

Binnen de maatschappij is er verdeeldheid ontstaan waarbij er mensen zijn die voor de 
maatregelen zijn (of ze liever nog strenger zien) tegenover de mensen die denken dat de 
maatregelen meer kwaad dan goed doen. Er is discussie over testen en het nut ervan en over 
vaccineren en in welke mate mensen gestimuleerd zouden moeten worden om zo’n prik te 
krijgen. Mijn persoonlijke mening hierover laat ik in het midden, maar wat ik wel kwijt wil is 
dat er veel te weinig aandacht is voor gezond leven en preventie. Zo is bekend dat obesitas, 
diabetes en een hoge bloeddruk de kans op het krijgen van ernstige COVID-19 aanzienlijk 
vergroten en zijn er vele onderzoeken die onderbouwen dat bepaalde micronutriënten een 
bijdrage leveren aan het voorkomen ervan. Desondanks wordt aan het verbeteren van je 
gezondheid en voedingspatroon nagenoeg geen aandacht geschonken vanuit de overheid.  

Al sinds mijn opleiding verpleegkunde, of eigenlijk al eerder toen ik natuurgeneeskunde stu-
deerde, heb ik mij verbaasd over hoe weinig er aan preventie gedaan wordt in de gezond-
heidszorg. Het hele systeem is gebouwd op een vergoeding ontvangen voor het behandelen 
van problemen in plaats van het belonen van het voorkomen van problemen.
Ik denk dat dit anders moet en kan en ben dan ook blij met de verkiezingspaper van CZ, 
Menzis en Zilveren Kruis waarin opgeroepen wordt tot meer preventie en regionale samen-
werking. Wij hebben vanuit Verpleegkundige Topzorg, een goed voorbeeld van zo’n regio-
nale samenwerking, deze visie dan ook van harte onderschreven.

Jort Schuringa
Voorzitter Raad van Bestuur 3
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Coöperatie Dichtbij vindt 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 in Noord- en Oost-Nederland. Dat varieert van ambulante 
begeleiding aan jongeren met gedragsproblemen tot palliatief terminale thuiszorg 
voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Centraal binnen onze zorg- en hulpverlening
staan de kernwaarden contact, aandacht en deskundigheid. 

Coöperatie Dichtbij staat voor samenwerking. Binnen de coöperatie wordt er 
intensief samengewerkt om hoge kwaliteit van zorg te leveren, van én met 
elkaar te leren en de zorg innovatiever en effectiever te maken. Samenwerken doen 
we ook met externe partijen, zoals financiers en andere zorgaanbieders. Wij 
geloven dat (regionale) samenwerking essentieel is voor een toekomstbestendige 
gezondheidszorg. 

Eind 2020 telde de coöperatie ruim 250 coöperatieleden. Wij maken onderscheid 
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 terminale zorg thuis bieden vanuit 
de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Onze organisatieleden zijn 
zorgorganisaties die vaak groter zijn – met meestal eigen personeel in dienst – en 
die een breder dienstenpakket bieden, waaronder ambulante begeleiding vanuit 
de Wmo en jeugdhulpverlening vanuit de Jeugdwet.   

HOE WERKT ONZE COÖPERATIE? 
De coöperatieleden zijn eigenaar van Coöperatie Dichtbij. Zij vormen 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 onder andere taken op het gebied van administratie en 
facturatie, marketing en communicatie en het afsluiten van contracten met finan-
ciers. Hierdoor kan de focus van onze leden meer liggen op daar waar hun kracht 
ligt: zorg en begeleiding bieden in contact en met aandacht en deskundigheid. 
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de coöperatie en 
de Dichtbij-werkers en legt voorstellen zoals de begroting en het beleidsplan ter 
goedkeuring 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 het bestuur en op de 
algemene gang van zaken bij Coöperatie Dichtbij, waaronder op de realisatie 
van de doelstellingen, de risico’s verbonden aan de activiteiten en het financieel 
verslaggevingsproces. De leden van de RvT worden gekozen door de ALV. De RvT 
benoemt op zijn beurt de leden van de Raad van Bestuur. 

4 5

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 toe op kwaliteit van zorg en een hoge 
cliënttevredenheid. 
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 cliënten 
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 
klachtenfunctionarissen of klachtencommissie. Zij bieden ontevreden cliënten een 
luisterend 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, bijvoorbeeld om ons verder te ontwikkelen. In de vorm van klankbord- 
en focusgroepen van leden, mantelzorgers of cliënten gaan wij daar gericht mee 
aan de slag. 
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2019: € 12.348.773 
2020: € 16.253.460 

2019: € 5.060.477
2020: € 6.229.666

2019: € 1.179.588
2020: € 2.047.606

2019: € 2.604.170 
2020: € 3.028.834

2019: € 2.650.969
2020: € 4.359.138

2019: € 12.333 
2020: € 13.661  

2019: € 273.031
2020: € 147.701

Opbrengsten zorg en 
begeleiding

Ledencontributie  
Opbrengst Scholing Dichtbij          

Overig

Inkoop zorg en begeleiding 
Personeel  

Algemene kosten  
Afschrijvingen 

Scholing Dichtbij 
Huisvesting  

DICHTBIJ IN CIJFERS

OMZET

Totale omzet 

Omzet per domein

Zvw

Overige
zorgprestaties

Jeugd
Wlz

Wmo
Fz

CLIËNTEN 
Totaal aantal cliënten
                                                

 
€14.330.461

€ 953.186
€ 761.467 
€ 166.465
€    43.731
€    55.496

Totaal aantal cliënten per domein 

1625 2142

2019
2020

BATEN & LASTEN 2020         

€16.253.460
 € 38.925
€ 37.693
€    9.007

Baten

Lasten 

995
800

MTH-team

 

Thuiszorg Dichtbij
 

Totaal aantal cliënten Thuiszorg Dichtbij en expertiseteams
 

Kindteam 
               

Wlz Wmo FzZvw GON OverigJeugd

2019                2020

2019
2020

277
234

84
52

651
462

  4
  3
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96

20
20

202
210

34
45

106
109
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Aanbevelingscijfer   

Zorgkaart Nederland 

2020
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CLIENTWAARDERING 
..
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2020
9,2

2019 
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TOTAAL     
  agressie   
  medicatiefouten  
  vallen    
  overig    
Calamiteiten

 
Totaal aantal leden 
 
Zzp-leden   

Organisatieleden   

278
203
  75 

243
178
  65

LEDEN (op 31-12)

                                                 

2019     2020

DICHTBIJ-
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Vacatures 

Stagiaires 
 

Aantal 
in loondienst  
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FTE 
 

3 5
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2019                2020

Meldingen 
van onvrede  
Formele klachten   

 

132 
81
21

8
22 

2

2019 | 2020

125 
70
10
19
22
3

ONVREDE 2019 | 2020

Gemiddelde 
beoordeling scholing

ZIEKTEVERZUIM 

  

2019 
10,46%

2020 
1,8%

15,9          14,0
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            2020

AANTAL 

Klassikale scholingen

Incompanyscholingen

Klassikale cursisten    

Opgeleverde e-learnings

Verkochte e-learnings

2019 | 2020

40 

4

401Klassikale cursisten    401Klassikale cursisten    

5
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4
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9
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JANUARI 
In december 2019 presenteren we tijdens de Algemene Ledenvergadering het beleids-
plan voor 2020, die na een digitale stemming in januari wordt goedgekeurd door de 
leden. In die tijd weten we nog niet welke impact het coronavirus op de wereld gaat 
hebben en hoeveel aandacht dit van ons gaat vragen. 

Toch heeft het coronavirus de meeste van onze plannen voor 2020 niet in de weg 
gestaan. Sommige doelstellingen hebben zelfs dankzij het virus een sneller of beter resul-
taat opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn ‘een voortrekker zijn in de gezondheidszorg’, 
‘meepraten en -denken over maatschappelijke zorgproblemen’ en ‘het zorgdossier bij 
Thuiszorg Dichtbij zo digitaal als mogelijk maken.’

HET BELEID VOOR 2020 

In het beleidsplan voor 2020 onderscheiden we een aantal belangrijke aandachtspunten. 
Zo willen we een duidelijke benoeming van Dichtbij als voortrekker in de gezondheids-
zorg waarbij we acteren op en handelen naar belangrijke ontwikkelingen in de markt. 
De belangrijkste, noem het de meest ingrijpende, ontwikkeling in 2020 is als vanzelfspre-
kend het coronavirus en alle maatregelen daaromheen. Als coöperatie hebben we ons 
in de provincie Groningen stevig op de kaart gezet als voortrekker door het 
Corona Thuisteam (mede) te initiëren en de wijkverpleging te representeren in het Regio-
naal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ). Hierover meer op bladzijde 20. 

DICHTBIJ DINER 
Op 24 januari organiseren wij het leukste 
en tevens laatste live event van 2020: het 
Dichtbij Diner. Het Dichtbij Diner is al jaren 
een begrip binnen de coöperatie. Het is hét 
moment dat leden, raadsleden, werkers en 
goede relaties samenkomen om te genieten 
van heerlijk eten en drinken, muziek en veel 
gezelligheid. Elke editie van het Dichtbij Di-
ner kent een ander thema. Die van 2020 
is WILD. Dit komt terug in de (aan)kleding, 
quiz en bovenal in het zesgangendiner dat 
bestuurder Jort en zijn kookploeg voor de 
bijna 100 gasten bereiden. 

Een ander aandachtspunt is de evaluatie van ons organisatiemodel en de services voor onze 
leden. Dit resulteert onder andere in het toevoegen van de rol van domeinverantwoordelijke als 
nieuwe schakel tussen bestuur en werkers, een plan voor meer gecommitteerde samenwerking 
binnen het sociaal domein in 2021 en meer mogelijkheden voor leden binnen ONS Nedap 
Healthcare (elektronisch cliëntendossier). 
Nog een belangrijk aandachtspunt voor 2020 is de verschuiving van een ‘netwerk van klein-
schalige zorgaanbieders’ naar ‘een netwerk van specialisten’ om ons te blijven onderscheiden 
in de zorgmarkt. Dit leidt tot verscherpte lidmaatschapseisen voor zorgorganisaties en meer 
zichtbaarheid van onze leden en hun expertises, bijvoorbeeld op onze website en in (interne) 
nieuwsbrieven. 

Ondanks een ingrijpend en turbulent jaar zijn vele acties en doelen uit het Beleidsplan 2020 
uitgevoerd of in voldoende mate behaald. Wel zijn we bij het uitbreken van de coronacrisis 
kritischer gaan kijken naar de prioriteiten voor 2020. Het belangrijkste voor ons was zorgcon-
tinuïteit en leden zo goed mogelijk ondersteunen en zo min mogelijk belasten en bevragen. Dit 
heeft ertoe geleid dat sommige plannen zijn geparkeerd, zoals het gericht en proactief op zoek 
gaan naar nieuwe leden en het creëren van een expertise verwijspoule voor leden. Ook hebben 
we een aantal doelen moeten herzien, bijvoorbeeld met betrekking tot Scholing Dichtbij vanwege 
de vele klassikale scholingen die geannuleerd moesten worden.

Reacties op het Dichtbij Diner:     

“Geweldig om zo samen te zijn” 

“Elk jaar weer een feest én nog 
  beter dan het jaar ervoor.”  

Wat vinden we belangrĳ k?

Innovatie en vernieuwing  
  
Aantrekkelijke (werk)omgeving 
      
Faciliteren in persoonlijke ontwikkeling, 
duurzame inzetbaarheid en gezonde levensstijl 
   
Handelen naar onze idealen en overtuigingen

Dichtbij 
in 2020

              Wat vinden we belangrĳ k?      
                

Onze professionals zijn specialisten   
   

                Onze professionals voegen zich naar     
                     het cliëntsysteem en de thuissituatie 

             Onze zorg is écht nodig en rechtmatig 

                             Professionals ontwikkelen zich                        
vanuit onze missie, visie 

en kernwaarden 
                           

Wat vinden we belangrĳ k? 

Cliënten zijn tevreden over onze zorg

Cliënten hebben eigen regie en zeggenschap 
   
Cliënten(vertegenwoordigers) hebben 
inbreng

Cliënten(ondersteuners) vinden 
ons waardevol en laagdrempelig 

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

Dichtbij moet werken met het systeem zoals dat 
in Nederland is ingericht. We staan achter de 
focus op passende zorg en kwaliteit. De toene-
mende controle zien we graag anders.

Dichtbij is gericht op elkaar versterken, onder-
steunende diensten centraal organiseren en 
effi ciëntie. Leden hebben de mogelijkheid om 
betrokken te zijn binnen de coöperatie.

Cliënt 

Dichtbij biedt wat écht nodig is. Contact, aan-
dacht en deskundigheid zijn de basisvoorwaar-
den voor goede zorg.  

Professional

Coöperatie Systeem 

1

2

3

4

             Onze zorg is écht nodig en rechtmatig 

1

2

3

Thuis blĳ ven 
wonen, leven

en sterven

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

                 Voortrekker in de gezondheidszorg 

             Voldoen aan wet- en regelgeving 

   Meepraten en -ontwikkelen en kennis delen 
  

             Samenwerken met fi nanciers 

Denken aan onderwijs en milieu     

Wat vinden we belangrĳ k?
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FEBRUARI 
Op 27 februari wordt de eerste Nederlander positief getest op corona. Vanaf dat 
moment grijpt het virus in sneltreinvaart om zich heen. Al voor de eerste besmetting 
bereiden wij ons voor op een mogelijke uitbraak, met name in de bijeenkomsten 
van Verpleegkundige Topzorg, een samenwerkingsverband van VVT-organisaties in 
de provincie Groningen. 

VERPLEEGKUNDIGE TOPZORG 
Coöperatie Dichtbij is medeoprichter en trotse deelnemer van Verpleegkundige Top-
zorg dat eind 2020 vijf jaar bestaat. Verpleegkundige Topzorg toont in 2020 niet 
alleen op zorginhoudelijk gebied haar waarde (door de werkwijze genezen com-
plexe wonden van cliënten in de thuissituatie veel sneller) maar ook op het gebied 
van samenwerken in crisistijden. In februari worden in Topzorg-overleggen al de 
eerste ideeën besproken voor een organisatieoverstijgend team om coronapatiën-
ten te verzorgen in aparte routes in de provincie Groningen. Dankzij het bestaande 
netwerk van Verpleegkundige Topzorg kan het Corona Thuisteam in maart binnen 
twee weken worden opgestart. 
 

RAAD VAN TOEZICHT 
Op 1 februari treden Magriet van der Werff en Bert van der Weide toe tot onze 
Raad van Toezicht en nemen we afscheid van Kees Boer. Kees is acht jaar lang de 
voorzitter van de Raad van Toezicht geweest en heeft de coöperatie begeleid en 
zien groeien van een kleine coöperatie met een aantal leden en cliënten tot een vol-
waardige partner binnen de gezondheidszorg met honderden leden en duizenden 
cliënten. Hetzelfde geldt voor Eline Spros, die in juni 2020 aftreedt als algemeen 
lid van de Raad van Toezicht. Dichtbij is beide oud-RvT’ers zeer dankbaar voor hun 
kundige en prettige toezichthouderschap al die jaren. 

Voor Magriet (algemeen lid) en Bert (voorzitter) is het ondanks hun brede ervaring 
als toezichthouder een bijzonder jaar om in te stappen. Samen met Max Becherer, 
die in mei voor nog eens vier jaar wordt herkozen als algemeen lid, houden ze in 
2020 toezicht op een coöperatie/zorgaanbieder middenin een heftige en nog niet 
eerder voorgekomen pandemie.  
    

DICHTBIJ
c o o p e r a t i e. .

“Ik heb bijzonder veel waardering voor het feit dat de 
  coöperatie in 2020 ‘gewoon’ haar werk is blijven doen. 
  Het is mooi om te zien hoe snel eenieder het digitaal 
  vergaderen heeft opgepakt. Dit geldt ook voor de aanpak 
  met betrekking tot het Corona Thuisteam en alle reacties 
  daaromheen.” – Max Becherer 

NETWERK
VERPLEEGKUNDIGE TOPZORG

in samenwerking met
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MAART

  •  TSN Thuiszorg
  •  Coöperatie Dichtbij
  •  Oosterlengte 
  •  Icare
  •  Interzorg Noord-Nederland
  •  Zorggroep Meander
  •  Thuiszorg Comfort
  •  Allerzorg
  •  ZINN
  •  UMCG
  •  Verpleegkundige Topzorg
  •  Dignis
  •  Stichting de Hoven
  •  Beter Thuis Wonen
  •  BCM Zorg en Dienstverlening
  •  Blanckenborg
  •  Westerholm
  •  Jolingzorg
  •  Vredewold
  •  BQR Zorg
  •  Zonnehuisgroep Noord
  •  La Luna Care
  •  Noorderzorg

Het Corona 
Thuisteam is een 

samenwerking van: 

Het Corona Thuisteam trekt veel persaan-
dacht. In reportages van o.a. het Dagblad 
van het Noorden, Hart van Nederland en 
RTV Noord komen verschillende zorgver-
leners van Het Corona Thuisteam aan het 
woord. 

Begin maart is het duidelijk dat niemand meer om het coronavirus heen kan en 
dat de zorg waarschijnlijk hard getroffen zal worden. De besmettingscijfers en 
druk op de ziekenhuizen lopen op en Nederland gaat op 23 maart in ‘intelligen-
te lockdown’. Om ziekenhuizen te ontlasten en verspreiding verder te vertragen 
wordt vanuit Verpleegkundige Topzorg het Corona Thuisteam opgericht. Coöpe-
ratie Dichtbij is projectleider, TSN Thuiszorg de zorgcentrale. Bij het initiatief, dat 
ondersteund wordt door het RO(N)AZ, Menzis en Zilveren Kruis, sluiten ruim 20 
Groninger VVT-organisaties aan en het UMCG. 

HET CORONA THUISTEAM 
Halverwege maart verwezenlijken we het Corona Thuisteam. Dichtbij-werkers 
en TSN-medewerkers gaan keihard aan de slag om alles te organiseren. 
Binnen twee weken staat er een website en zorgcentrale en zijn zorgorganisaties 
en zorgverleners opgeroepen zich aan te melden. Ruim 50 zorgverleners, vanuit 
alle verschillende organisaties, willen zich inzetten voor de thuisteams, een 
overweldigend aantal. 
Op 25 maart gaat het Corona Thuisteam echt van start met twee thuisteams. De 
verzorgenden en verpleegkundigen van de thuisteams werken tijdelijk uitsluitend 
voor het Corona Thuisteam en rijden speciale coronaroutes waarin alle cliënten 
met (verdenking van) corona in de provincie Groningen worden opgenomen. Hier-
door wordt de reguliere thuiszorg gescheiden van de corona-thuiszorg. Dit draagt 
bij aan het vertragen van de verspreiding van het virus en zorgt voor een veiliger 
gevoel bij cliënten in de reguliere thuiszorgroutes. 
Het Corona Thuisteam is speciaal ingericht op zorg voor coronacliënten. De zorgver-
leners worden uitgerust met de juiste (en destijds schaarse) beschermingsmiddelen 
en de laatste kennis en inzichten. We proberen cliënten met (verdenking van) 
corona zo lang mogelijk thuis te verzorgen en cliënten in het ziekenhuis zo snel 
mogelijk naar huis te laten gaan, om zo de ziekenhuizen in de provincie Groningen 
zoveel mogelijk te ontlasten. 
De thuiszorg voor mensen met corona is anders, intensief en soms aangrijpend. 
Zorgverleners doen bijvoorbeeld ook de noodzakelijke Wmo-zorg om contactmo-
menten voor de cliënten te beperken en veel cliënten zijn angstig en eenzaam 
doordat naasten moeten wegblijven. Dat gaat ook de zorgverleners aan het hart 
en daarom is er extra aandacht voor geestelijke ondersteuning. 
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ZORG VERLENEN IN 
HET CORONA THUISTEAM 

Ria is zelfstandig verpleegkundige (zzp’er), 
sinds 2016 lid van Dichtbij, zorgstarter en 

een van de zorgverleners die actief is 
geweest voor het Corona Thuisteam. 

                                  
                                  

Wat is volgens jou belangrijk 
in de zorg voor cliënten met 
corona? 

Wat heb je geleerd in deze 
periode? 

Hoe kijk je in het geheel terug 
op het jaar 2020? 
 

“De coronazorg heeft mij nog meer laten inzien hoe belangrijk het is om te 
kijken naar wat iemand nodig heeft en om daarin creatief en oplossingsge-
richt te zijn. Op persoonlijk gebied heb ik geleerd om angst te overwinnen. 
Hoe spannend de inzet voor het Corona Thuisteam ook was, ik ben er 
wijzer en met meer vertrouwen uitgekomen.” 

“2020 was een turbulent jaar. Het was voor ons als zorgverleners continu 
bijstellen om de zorg passend te krijgen. Hoe blijf je kwaliteit van zorg 
bieden met zo min mogelijk kans op (verdere) besmetting?
Terugkijkend op 2020 vind ik dat wij van Coöperatie Dichtbij ons van 
onze beste kant hebben laten zien. Niet alleen door de oprichting van 
het Corona Thuisteam en de intensieve samenwerking met andere 
zorgaanbieders, maar ook door alle hulp die we in de tweede golf 
hebben geboden aan verpleeghuizen in nood. 
Zelf heb ik bijvoorbeeld bijgesprongen 
in een verpleeghuis in Haren. Het is 
zo belangrijk dat je elkaar helpt. 
Alleen dan komen we door 
deze crisis heen.” 

“Je was als het ware de 
brug tussen de cliënt en 
zijn/haar dierbaren.”

 DIT IS RIAʼS ERVARING.

Ria, waarom heb jij je destijds 
aangemeld voor het Corona 
Thuisteam?

Hoe ging het werken voor het 
Corona Thuisteam? 

Wat zal jou bijblijven aan 
deze tijd?

“Iedereen die zorg nodig heeft, moet zorg krijgen. Dus ook 
cliënten met corona. Het was nieuw en spannend om die zorg 
te gaan verlenen, maar het voelde als een morele plicht. 
Bovendien zit het in mijn systeem om overal ‘ja’ op te zeggen; 
in mijn rol als wijkverpleegkundige bij Dichtbij zoek ik altijd 
naar een oplossing om ervoor te zorgen dat iemand thuis kan 
blijven wonen, leven of sterven.”

“Net als Dichtbij-collega Attie draaide ik een aantal weken 
mee in een thuisteam. Al mijn andere werk in de zorg zegde ik 
tijdelijk af, zodat ik uitsluitend voor het Corona Thuisteam kon 
werken. Ik reed routes in een auto die alleen daarvoor gebruikt 
werd. Omkleden deden we vaak bij cliënten thuis, gelijk bij 
binnenkomst in de hal, maar soms ook al in de auto. Volledig 
ingepakt met beschermingsmiddelen (schort, bril, mondkapje, 
handschoenen) stonden we vervolgens aan bed.
We hielden ons strikt aan alle voorschriften en protocollen. Ik 
was erg voorzichtig, bang om anderen te besmetten. Niet al-
leen cliënten, maar ook mijn eigen dierbaren. In die periode 
heb ik er daarom heel bewust voor gekozen om alleen thuis te 
zijn en niemand live te zien. Dat was afzien, maar alleen op die 
manier kon ik mij, naar mijn gevoel, veilig en volledig richten 
op het Corona Thuisteam.”

“Hoe ernstig ziek iemand van corona kan worden. Een cliënt 
was zo zwak en moe van het virus, dat ik even bang was dat 
hij nooit meer op zou knappen. En ook dat hij niet meer wilde 
opknappen. In kleine stapjes hebben we er toen voor gezorgd 
dat hij weer op de been kwam. De ommekeer bereikten we 
toen ik een ontmoeting - buiten en op geruime afstand - regelde 
met zijn dochter. Wat persoonlijk contact wel niet kan doen!”

“Naast je deskundigheid als zorgverlener en veilig werken met persoonlijke 
beschermingsmiddelen is dat aandacht en geruststelling. Veel cliënten met 
corona voelen zich eenzaam. Familie moet zoveel mogelijk wegblijven en 
dat terwijl je als zieke verlangt naar troost en geruststelling. Ik probeerde 
daarom extra veel aandacht te geven aan de cliënt, en gelukkig bood het 
Corona Thuisteam daar de ruimte voor. Aandacht was niet alleen nodig 
voor de cliënt, maar ook voor de familie. Zij waren vaak erg bezorgd en 
daarom hield ik ze telefonisch of via beeldbellen continu op de hoogte. Je 
was als het ware de brug tussen de cliënt en zijn/haar dierbaren. Daar heb 
ik veel dankbaarheid door ervaren.”
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In april woedt de strijd tegen corona in alle hevigheid. De leden staan aan de frontlinie en 
zetten alle zeilen bij om de zorg en begeleiding voor hun cliënten te continueren. Bestuur 
en Dichtbij-werkers proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurt op ver-
schillende manieren, van het faciliteren van videomeetings en appgroepen tot aan 24/7 
bereikbaarheid van bestuurders en van speciale corona-nieuwsbrieven tot het organiseren 
van digitale ledenbijeenkomsten. Belangrijk in deze periode is het creëren van ruimte om 
hulpvragen en oplossingen te bespreken, tips en ideeën te delen en kennis en expertise uit 
te wisselen, zodat we elkaar kunnen helpen en steunen waar nodig. 

APRIL

“Wij willen onze cliënten blijven ondersteunen, 
            we gaan niet niks doen, 
                          dus hoe gaan we dat aanpakken?”

Op deze manier konden we ouders enigs-
zins ontlasten en de begeleiding laten door-
gaan.”    

“De crisis zette ons aan het denken: waar 
ligt de toekomst voor SPC-CASA? Wij kwa-
men tot de conclusie dat onze kwaliteiten 
écht liggen bij hulp aan kinderen. Deze in-
geving kwam mede door een crisissituatie. 
De gemeente was haastig op zoek naar 
een woonplek voor een kind vanwege een 
onveilige thuissituatie. Wij hebben het kind 
opgenomen en haar rust en veiligheid kun-
nen bieden te midden van de coronacrisis. 
Dat voelde zo dankbaar.
Vanaf toen zijn we onze toekomstplannen 
stap voor stap vorm gaan geven. We zijn 
de mogelijkheden voor jeugdhulp met ver-
blijf gaan onderzoeken en het HKZ-traject 
voor kleine organisaties gestart. Dat heeft 
geresulteerd in een HKZ-keurmerk en een 
kleinschalige woonlocatie waar voorname-
lijk kinderen met hechtingsproblematiek 
24/7 verblijven. Het gaat om kinderen die 
niet kunnen gedijen binnen pleegzorg en 
grote wooninstellingen.”    

“2020 was dus ook een jaar van bezinning. 
Alles kwam samen en dat leidde tot een toe-
komstplan.”

Hoe was de coronacrisis voor jouw cliënten? 
“We merkten vooral veel onrust, met name 
bij cliënten met een licht verstandelijke be-
perking. Sommige kwamen in een sociaal 
isolement terecht. Daarom was het ook zo 
belangrijk om onze ondersteuning (online) 
door te laten gaan. Ook probeerden we 
het onderlinge contact te stimuleren, bij-
voorbeeld door een speciale appgroep met 
medewerkers en cliënten. Hierin deelden 
we nieuwtjes, grapjes, filmpjes over dage-
lijkse dingen, eten, van alles dus.”

“Sommige cliënten waren ook angstig voor 
corona. Daar hebben we veel over gepraat. 
Over het virus zelf, de kans om erg ziek te 
worden, de richtlijnen en maatregelen en 
waarom die belangrijk zijn.”

Jullie hadden ook te maken met een 
coronauitbraak. Hoe was dat voor jullie?
“Als organisatie hielden wij ons streng aan 
de richtlijnen en protocollen, maar dat wil 
niet zeggen dat je het altijd kunt voorkomen. 
Op een zaterdag belde een collega dat 
zij zich ziek voelde en zich liet testen. 
De donderdag en vrijdag daarvoor had ze 
bij ons gewerkt. Toen ze positief bleek, is 
CASA tien  dagen gesloten en zijn cliënten 
en medewerkers in quarantaine gegaan. 
Uiteindelijk bleek nog één collega be-
smet, maar gelukkig geen van de cliënten! 
Voor mij een teken dat de richtlijnen en 
protocollen werken. De kern daarvan: afstand 
houden, handen wassen en schoonmaken.”

      

BEGELEIDING BIEDEN TIJDENS CORONA 
Hoe is het om dagbesteding en logeeropvang te bieden in 
tijden van corona? Claudia Bodde van SPC-CASA vertelt.

Claudia, hoe omschrijf jij het jaar 2020? 
“In een woord: bijzonder. Corona bracht onrust 
en onzekerheid, maar ook creativiteit en positiviteit. 
Als je door een onverwachte situatie (deels) tot stilstand 
komt, dan word je gedwongen om na te denken, 
over het nu én over de toekomst.”

“Eind maart, begin april zijn wij twee weken 
dicht geweest. Door onduidelijke richtlijnen 
wisten we even niet goed hoe op een veilige 
manier onze begeleiding en opvang voort 
te zetten.
In die twee weken heb ik besloten om samen 
te gaan werken met mijn goede vriendin 
Angenita, ook werkzaam binnen de jeugd-
hulpverlening. Samen zijn we gaan brain-
stormen; wij willen onze cliënten blijven 
ondersteunen, we gaan niet niks doen, dus 
hoe gaan we dat aanpakken?”

Waar heeft het twee weken dicht zijn en na-
denken toe geleid? 
“De dagbesteding voor volwassenen zijn we 
online gaan organiseren. We stelden een 
creatief  weekprogramma samen, van knut-
selen en muziek maken tot pizza’s bakken. 
Van tevoren brachten we de benodigde 
spullen of ingrediënten bij de cliënten thuis.
De logeeropvang voor kinderen hebben 
we (tijdelijk) omgezet naar individuele dag-
deelopvang. Dit betekende dat elk kind (of 
meerdere kinderen uit eenzelfde huishouden) 
een dagdeel naar CASA kon komen. 
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DICHTBIJ EN HET RONAZ GRONINGEN 
Dat samenwerking in crisistijden onmisbaar is, blijkt zowel binnen als buiten de coöperatie. 
Eerder bestond er al het ROAZ (Regionaal overleg acute zorg) en sinds april ook het 
RONAZ (Regionaal overleg niet-acute zorg). Onder niet-acute zorg vallen de wijkverpleging, 
de langdurige zorg, de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg en de maatschappelijke 
opvanginstellingen. Het RONAZ wordt opgericht om een regionale aanpak te organiseren 
tijdens de coronacrisis door samenwerking tussen regionale zorgpartijen. 
Onze bestuurder Jort neemt als vertegenwoordiger van de wijkverpleging deel aan het 
Strategisch Kernteam van het RONAZ Groningen. In dit team neemt in principe één 
vertegenwoordiger per werkveld deel en de directeur publieke gezondheid van de regio. In de 
wekelijkse overleggen van het Strategisch Kernteam wordt vooral besproken hoe de situatie 
binnen de niet-acute zorg beheersbaar kan blijven en daarmee de zorgcontinuïteit gewaarborgd.

Bestuur en Dichtbij-werkers werken in mei 
al zo’n twee maanden volledig vanuit huis. 
Door de digitale mogelijkheden en veel 
flexibiliteit en creativiteit lukt het goed om 
operationeel te blijven. Bij het thuiswerken 
proberen we zo goed mogelijk te faciliteren, 
bijvoorbeeld door kantoormeubilair uit te 
lenen, in kaart te brengen hoe het thuiswerken 
gaat en waar we kunnen helpen verbeteren, 
en door de Weekstart elke maandagochtend 
digitaal aan te houden. Ook hebben we 
aandacht voor contact en verbinding, bij-
voorbeeld door met regelmaat een digitale 
vrijdagmiddagborrel te organiseren en in 
mei een online bingo.     
Om het werk niet te laten opstapelen, laten 
we in mei de algemene ledenvergadering 
doorgaan. Dat gebeurt, uiteraard, in digitale 
vorm.    

DIGITALE ALV 
Voorzitter en secretaris van de ALV, Bert 
Goettsch en Bert Hinsenveld, organiseren in 
samenwerking met bestuur en werkers de 
eerste digitale ALV. Deze vindt plaats op 20 
mei in de vorm van een webinar. Veel leden 
zijn aanwezig bij de ALV en we horen posi-
tieve reacties. Later blijkt uit de ledentevre-
denheidsenquête dat leden voorstander zijn 
om de ALV ook in de toekomst (afwisselend) 
digitaal te organiseren vanwege voordelen 
als geen reistijd, toegankelijkheid en de 
mogelijkheid om de ALV terug te kijken. 

BLIJK VAN WAARDERING 
Als bestuur en Dichtbij-werkers wil je met 
regelmaat je respect tonen aan de leden. 
Een goed moment hiervoor is de Dag van de 
Verpleging. Onze leden ontvangen daarom 
op 12 mei een kleine attentie in de brieven-
bus, als blijk van waardering voor hun lid-
maatschap en hun inzet als zorg- of hulpver-
lener. In deze coronatijden blijkt hoe sterk 
we zijn als coöperatie en hoe hard eenieder 
zijn best doet om cliënten van de juiste zorg 
en begeleiding te blijven voorzien. 

MEI

“De uitbraak was voor ons wel een hele toe-
stand. Daarom hebben we deze uitgebreid 
geëvalueerd. Daaruit bleek dat we het al 
heel goed deden, maar dat we soms nog 
scherper mochten zijn. Ook hebben we een 
nog groter beroep gedaan op ieders ver-
antwoordelijkheid.”

“Door deze ervaring was het in oktober 
heel anders voor ons. We hadden vertrou-
wen dat we de tweede golf goed zouden 
doorstaan. We zijn niet meer dicht geweest 
en onze ondersteuning is (naar de gelden-
de maatregelen) doorgegaan.”

Hoe ervaarde je het lidmaatschap van Dicht-
bij tijdens de coronacrisis? 
“Als heel fijn. Je had het gevoel er niet al-
leen voor te staan, vooral in het begin. Als 
leden sparden we met elkaar; wat kan wel 
en wat kan niet binnen de Jeugd en Wmo? 
Ook kregen we advies en veel informatie 
vanuit het kantoor. Lidmaatschap zorgde 
ervoor dat je ergens op terug kon vallen.
Het was ook fijn dat ik andere leden kon 
helpen. Doordat wij als een van de eerste te 
maken kregen met een uitbraak konden we 
onze aanpak en geleerde lessen delen. Zo 
konden ze aan ons een voorbeeld nemen.”
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In juni lopen de coronabesmettingen terug en gaat de status van 
het Corona Thuisteam over in waakvlamstatus. Het Corona Thuis-
team heeft dan 27 cliënten verzorgd en verpleegd. Dat is (gelukkig) 
minder dan verwacht. Het noorden van Nederland lijkt de dans te 
ontspringen, een enorme piek in besmettingen blijft uit. Ook in de 
wijkverpleging. Wij zijn ervan overtuigd dat het Corona Thuisteam 
daar een bijdrage aan heeft geleverd.  
Dankzij het teruglopende aantal besmettingen en het einde van de 
intelligente lockdown wordt het centraal kantoor weer deels open-
gesteld. Veel werkers verlangen naar live collegiaal contact en een 
werkplek buitenshuis. Het kantoor wordt niet volledig bezet; er geldt 
een maximum van tien aanwezigen per dag.  
De praktijkscholingen van Scholing Dichtbij vinden vanaf juni ook 
weer plaats, deze hebben dan drie maanden stilgelegen. Het  
scholingslokaal wordt zo ingericht dat cursisten 1,5 meter afstand
 houden. Bovendien mogen er maximaal zes cursisten aan een 
     scholing deelnemen en wordt er (indien nodig) voor beschermings-
        middelen gezorgd. 

Hoe waren de ervaringen rondom online klassikale scholing? 
“Die zijn heel wisselend. De één vond het leuk en een goede 
oplossing, de ander was minder enthousiast. Dit geldt zowel voor 
docenten als cursisten. Zo was er een docent van een vierdaagse 
scholing die meteen zei: “Tof, dat gaat we doen!”, en een andere 
docent die we moesten overtuigen om achter het beeldscherm 
plaats te nemen.”
“Het was leuk om de online scholingen vorm te geven. Uitvinden 
wat werkt en wat niet, ervaringen ophalen en die inzetten om de 
volgende scholing beter te maken. Ook zag ik de voordelen die 
het biedt. Er kwamen bijvoorbeeld aanmeldingen uit Rotterdam 
binnen. Afstand is immers geen probleem meer.”  

Gaat Scholing Dichtbij in de toekomst ook door met online 
klassikale scholing? 
“Ja! Het leent zich uitstekend voor bepaalde scholingen dankzij 
de vele praktische voordelen. Je hoeft niet te reizen, het past 
gemakkelijk(er) in je tijdschema, je kunt vanaf huis (of een andere 
plaats) eenvoudig deelnemen, je hoeft nergens heen waardoor je 
minder hoeft te haasten.
We hebben ontdekt dat de online vorm vooral geschikt is voor 
scholingen waar informatie-overdracht het primaire doel is. 
Scholingen waar interactie heel belangrijk is, zijn minder passend. 
Cursisten en docenten vinden het dan toch fijner om elkaar live 
te zien. Online scholingen zullen live scholingen dus niet helemaal 
kunnen vervangen, maar het is zeker een mooie aanvulling!”

Wat neem je mee uit het jaar 2020?
“De coronacrisis dwong ons om creatief te zijn en nieuwe manieren 
te vinden. We hadden nooit gedacht dat we zoveel online gingen 
doen en ook niet dat het écht goed kan werken. Eerst zagen we 
veel hobbels op de weg, maar het blijkt ‘gewoon’ te kunnen. Dit 
gaan we doorzetten naar andere processen: we doen dit nu op 
deze manier, maar kan het niet anders en effectiever?” 

Wat is jouw vooruitblik naar 2021? 
Vanaf 2021 is er een andere insteek bij Scholing Dichtbij, meer 
gericht op de leden van Coöperatie Dichtbij. We gaan uitgebreid 
onderzoek doen naar hun scholingsbehoeften en het aanbod daar 
meer op afstemmen. Scholing voor én door leden. Een mooie, zin-
volle ontwikkeling waar ik blij van word!”  

JUNI

“De coronacrisis 
  dwong ons om creatief 
  te zijn en nieuwe manieren 
  te vinden.”

SCHOLING DICHTBIJ
Corona heeft op Scholing Dichtbij grote invloed. Elizabeth 
Tamminga vertelt hoe zij als coördinator van Scholing 
Dichtbij dit coronajaar ervaren heeft. 

            Hoe kijk je terug als scholingscoördinator op 2020?
“Enerzijds was het een onrustig jaar, anderzijds viel het ook een 
beetje stil, vooral in de eerste golf toen alle klassikale scholingen 
werden geannuleerd. De onrust lag vooral in de onzekerheid. 
Wanneer kunnen we wat weer organiseren? Ik weet nog dat we 
in maart bepaalde scholingen gingen verplaatsen naar twee 
maanden verderop, en vervolgens naar het najaar. Dan moest de 
wereld wel weer normaal zijn toch?
Kenmerkend voor 2020 was dus niet weten waar je aan toe bent en 
continu schakelen. Van veel goede ideeën en plannen voor Scholing 
Dichtbij aan het begin van het jaar, denk bijvoorbeeld aan een 
werkconferentie voor jeugd- en Wmo-hulpverleners, is weinig 
terechtgekomen. Al hebben we wél alle e-learnings in ontwikkeling 
kunnen afronden, een hoogtepunt voor ons.
Persoonlijk omschrijf ik het jaar als uitdagend. Het was soms een 
uitdaging om mijn motivatie vast te houden. Als de zoveelste 
scholing niet door kan gaan vanwege maatregelen, dan kan dat 
frustrerend zijn. Gelukkig waren daar het Corona Thuisteam en de 
online scholingen die veel energie gaven!”
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Per 1 juli volgen er meer versoepelingen. Het ‘normale’ dagelijkse leven vindt 
daardoor meer doorgang, al gelden er nog steeds maatregelen zoals 1,5 meter 
afstand houden, maximaal 100 mensen binnen als er geen reservering en ge-
zondheidscheck plaatsvindt en een verplicht mondkapje in het openbaar vervoer. 
Juli en augustus zijn voor Coöperatie Dichtbij maanden om op adem te komen. 
Met Dichtbij-werker Marrit blikken we terug op het eerste half jaar.                                   

 WERKEN VOOR DICHTBIJ

Marrit, hoe was de eerste 
helft van 2020 voor jou als 
Dichtbij-
werker?

Wat was er anders aan het 
werk?   

 

“Het was bijzonder, soms zwaar en met veel veranderingen. Voor 
mij als werker vroeg het veel fl exibiliteit en een andere manier van 
werken. Ik ben lid van het Ledenteam en verantwoordelijk voor in-
take en relatiebeheer. In deze rol ben ik vaak op pad om (nieuwe) 
leden te ontmoeten. Dat kon in maart ineens allemaal niet meer. 
Ik kwam fulltime thuis en achter een beeldscherm te zitten, en voor 
iemand die blij wordt van eropuit gaan en live contact, was dat wel 
even schakelen.” 

“De grootste verandering was het volledig digitaal werken. In de 
beginperiode moest ik daar mijn weg in vinden. Snel een collega 
aanschieten of je mengen in een gesprek is er vanuit huis niet bij. Dat 
betekent dat je veel meer afspraken moet maken, bellen of je denkt: 
dat komt later wel.
Ook kon iedere dag anders lopen dan verwacht. Dat had soms te 
maken met privézaken (kinderen die van school naar huis werden 
gestuurd vanwege een besmetting), maar ook met werk: een lid had 
plots hulp nodig, het gesprek met die ene collega ging toch niet  
   door, je kreeg een urgent verzoek.
        In coronatijd lopen werk en privé veel meer door elkaar heen.   
           De balans was in de eerste golf volledig zoek. Dat was geen    
               gezonde  situatie. Gedurende het jaar hebben we (mijn gezin)   
                    die balans teruggevonden, met name dankzij het plannen  
                   van duidelijke werk- en privémomenten.
                     Het eerste half jaar was wennen en aanpoten, al heeft  
                      Coöperatie Dichtbij ons als werkers goed gefacili-
                       teerd en was daar ook het Corona Thuisteam dat ons 
                         veel energie af.” 

“Halverwege maart werd ik gebeld door Arno, destijds bestuurder van 
Dichtbij: of ik mee wilde helpen aan het Corona Thuisteam? Ik zei gelijk 
‘ja’! Vanwege mijn intercedentachtergrond ben ik meteen VVT-organisaties 
gaan bellen en zorgverleners voor de thuisteams gaan werven.
Ik kreeg een enorme drive van het Corona Thuisteam! Allemaal enthousi-
aste collega’s die op korte termijn een succesvol project wilden neerzetten 
om werkelijk iets bij te dragen in deze crisis. Het was ook spannend, want 
hoe gaat het uitpakken in de praktijk? Hoe hard gaat het virus om zich heen 
grijpen? Hoeveel cliëntaanmeldingen kunnen we aan? Uiteindelijk vielen de 
besmettingen in het noorden (gelukkig) mee. Het Corona Thuisteam heeft 
daardoor niet een optimale inzet kunnen laten zien, maar was voor mij wel 
hét voorbeeld hoe snel wij als Dichtbij kunnen schakelen en samenwerken, 
ook met andere zorgaanbieders.”
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Hoe heb jij je ingezet voor 
het Corona Thuisteam? 

Wat miste je het meest tijdens 
het thuiswerken? 

Wat is er in je contact met 
leden bijgebleven?  

Wat heb je geleerd van dit 
turbulente jaar? 

“Naast de ontmoetingen met leden: de gezelligheid, drukte en prikkels van 
kantoor. Ik houd van mensen om mij heen, door de energie van anderen 
raak ik zelf gemotiveerd. Als je teruggeworpen wordt op jezelf, dan moet 
je andere prikkels zoeken voor die motivatie. Daar ben ik heel bewust mee 
bezig geweest, bijvoorbeeld door collega’s digitaal op te zoeken en samen 
een kopje koffi e te drinken. Je moet voorkomen dat je triestig wordt. Zelf 
initiatief nemen is daarin erg belangrijk.”

“Hoe ontzettend hard ze hun best deden om de zorg en begeleiding door te 
laten gaan en hoe creatief ze daar soms in waren. Een lid heeft bijvoorbeeld 
een technische dagbesteding. Door de maatregelen kon die dagbesteding 
niet doorgaan. Een begeleider is toen langs cliënten gereden met technische 
voorwerpen bij zich en heeft in hun tuinen reparaties voorgedaan. Zo bleef 
er contact en konden cliënten thuis technisch aan de slag. Fantastisch toch?!
Wat mij ook bijblijft is hoe sterk iedereen was. Geen gemopper, maar een 
mentaliteit van ‘wij zijn er voor de cliënten!’ Heel erg mooi om te zien.”

“Dat je niets voor lief moet nemen in het leven. Je weet pas wat je mist als het 
er niet is. Op professioneel gebied waren dat collega’s om mij heen en de 
vrijheid om in de auto te kunnen springen naar een lid toe als dat nodig is.
De coronacrisis heeft mij ook iets moois gebracht. Ik ben het alledaagse le-
ven veel meer gaan waarderen; mijn gezondheid, familie, vrienden, natuur, 
huisdieren en natuurlijk werk.”



In augustus lanceren we een nieuwe website voor Thuiszorg Dichtbij. De nieuwe 
website biedt ruimte voor (persoonlijke) verhalen over Thuiszorg Dichtbij. 
Een van de gepubliceerde verhalen gaat over de Cliëntenraad. Dit verhaal is 
bedoeld om het belang van cliëntperspectief binnen een organisatie te bena-
drukken, maar ook om mensen enthousiast te maken voor de Cliëntenraad. 
En dat gebeurt. In november treden ervaringsdeskundigen Margot de Smet en 
Nathalie Oldenburger toe. 

HET VERHAAL VAN DE CLIËNTENRAAD 
Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van onze cliënten en adviseert en 
denkt mee over alles wat cliënten aangaat. In augustus 2020 bestaat de Cliën-
tenraad uit Riekje Kattenberg (voorzitter), Josefi en Boerma en Jaap Medema. 

HET BELANG VAN CLIËNTPERSPECTIEF 
Riekje, Josefi en en Jaap weten als geen ander hoe belangrijk het is om goede 
zorg te ontvangen en wat kwaliteit van zorg betekent. Josefi en: “Inbreng door 
ervaringsdeskundigen is daarom heel belangrijk binnen een zorgorganisatie. 
En daar is de Cliëntenraad voor. Wij denken mee namens de cliënten en advi-
seren Dichtbij vanuit cliëntperspectief over beleid en kwaliteit van zorg. In 2020 
waren wij bijvoorbeeld betrokken bij het kwaliteitsbeleid, de ontwikkelingen 
binnen intensieve zorg (met name de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers), 
het cliënttevredenheidsonderzoek en de afhandeling van klachten.” 

WAAROM LID VAN DE CLIËNTENRAAD?  
Riekje, Josefi en en Jaap hebben ieder hun eigen verhaal waarom zij deelnemen 
aan de Cliëntenraad van Dichtbij:
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Riekje, Josefi en en Jaap zijn eenduidig over het belang van de Cliëntenraad. 
Riekje: “Dankzij onze eigen ervaringen met zorg kunnen wij via de Cliënten-
raad anderen laten beseffen hoe belangrijk het is om passende zorg te krijgen. 
Er hoeft maar één iemand iets te hebben aan wat wij toevoegen als Cliënten-
raad, dan is onze missie al geslaagd.”

SAMENKOMEN & AANSLUITEN 
Jaap: “Je ziet om je heen en in de maatschappij hoe belangrijk het is dat de 
zorg goed is én blijft. Daarom proberen wij de coöperatie zo goed mogelijk 
te adviseren.” Dit doet de Cliëntenraad bijvoorbeeld in vergaderingen met de 
Raad van Bestuur. 
Voor de vergaderingen nodigt de Cliëntenraad met regelmaat deskundigen uit. 
Josefi en: “Dit gebeurt aan de hand van onderwerpen die op de agenda staan. 
Het kan gaan om zzp’ers die zorg verlenen namens Thuiszorg Dichtbij of kwa-
liteitsconsulenten die op het centrale kantoor werken.” 
De Cliëntenraad sluit met regelmaat aan bij bijeenkomsten, werkgroepen of pro-
jecten van de coöperatie. Riekje: “In 2019 ben ik bijvoorbeeld aangesloten bij 
een project over driehoekskunde. Dat gaat over goed samenspel tussen cliënt, 
mantelzorger en professional. Tijdens deze pilot kon ik mijn eigen ervaringen 
meenemen en delen wat vanuit cliënten gezien belangrijk is.”

PRETTIG WERKEN VOOR DICHTBIJ 
Riekje, Jaap en Josefi en gaan in goede harmonieuze sfeer met elkaar om. Jaap: 
“We beschikken alle drie over verschillende kwaliteiten en vormen een goed 
geheel samen.” Maar het is niet alleen de goede sfeer dat werken voor de 
Cliëntenraad prettig maakt. Josefi en: “Bij Dichtbij krijg je het gevoel dat de 
Cliëntenraad er niet is omdat het moet, maar omdat de coöperatie het écht be-
langrijk vindt. We kunnen onze mening uiten en durven kritisch te zijn. Dit wordt 
juist gewaardeerd. Dan krijg je ook dat je betrokken bent en je je onderdeel 
voelt van de coöperatie.”

AUGUSTUS

Riekje 

“Als echtgenoot en mantelzor-
ger heb ik ervaren hoe het is om 
24-uurszorg te krijgen van Thuis-
zorg Dichtbij. Deze zorg hebben 
wij als zo goed ervaren, dat toen ik 
vervolgens werd gewezen op een 
functie binnen de Cliëntenraad ik 
hier geen moment over heb getwij-
feld. Mijn eigen ervaring met de 
zorg van Thuiszorg Dichtbij is mijn 
grootste drijfveer en kracht.”

Josefi en   

zet haar levenslange ervaring met 
thuiszorg en haar kennis daarover 
in voor de coöperatie: 
“Ik zag ooit een fi lmpje over Thuis-
zorg Dichtbij en de caravans. Ik 
werd getroffen door de kleinscha-
ligheid, klantgerichtheid, drive en 
passie om goede zorg te verlenen. 
Dat raakte mij zo, dat ik er meer 
over wilde weten en er zelf een po-
sitieve bijdrage aan wilde leveren.”

Jaap 

“Mijn vrouw werd ernstig ziek, 
waardoor wij op het laatst twee 
maanden lang 24-uurs thuiszorg 
hebben ontvangen van Thuiszorg 
Dichtbij. Na het overlijden van 
mijn vrouw werd ik door een Dicht-
bij-medewerker gewezen op de 
Cliëntenraad. Als nabestaande krijg 
ik hierdoor de kans om mijn eigen 
ervaringen en ideeën over de zorg 
van Dichtbij in te brengen. 
Op deze manier haal ik uit een 
ingrijpende ervaring toch iets posi-
tiefs.”

“We kunnen onze mening uiten en durven kritisch 
te zijn. Dit wordt juist gewaardeerd.”



28 29
7

September is een drukke maand voor Dichtbij. Er loopt een digitale 
stemming, we stellen verschillende vacatures open, de ISO-auditor 
komt langs en het strategisch proces voor 2021 begint. 

De digitale stemming is het gevolg van een extra ingelaste ALV op 
31 augustus. Dankzij de goede financiële resultaten kunnen leden 
stemmen over een lagere marge voor grotere leden. 
De groei van de coöperatie heeft tot gevolg dat er meer collega’s 
nodig zijn. Daarom zoeken we o.a. een kwaliteitscoördinator, een 
domeinverantwoordelijke sociaal domein en zzp’ers voor Thuiszorg 
Dichtbij Twente. 

Op 8 september vindt de audit voor hercertificering ISO 9001:2015 
plaats, en die doorlopen we met succes! De auditoren constateren 
net als voorgaande jaren nul tekortkomingen en beoordelen ons 
kwaliteitsmanagementsysteem als: “een volwassen systeem met aan-
toonbare elementen van kans- en risicodenken.” Daarbij waarderen 
zij onze aandacht voor cultuur en kernwaarden. Nog een plus: onze 
scope wordt uitgebreid met de dienstverlening van Scholing Dichtbij. 
De auditoren waarderen de brede benadering van opleiden, 
waarbij kwaliteitsaspecten goed worden gemeten en geëvalueerd. 

Het strategisch proces voor 2021 gaat over de te bepalen koers voor 
2021 en de totstandkoming van het beleidsplan. Het proces bestaat 
uit twee hoofdonderdelen: de directiebeoordeling en gesprekken 
met belanghebbenden. Tijdens de directiebeoordeling worden de 
resultaten van de coöperatie beoordeeld en interne en externe is-
sues behandeld die invloed (gaan) hebben op de coöperatie. De 
directiebeoordeling zorgt voor een eerste koersrichting voor 2021. 
Die wordt in september en oktober voorgelegd in gesprekken met 
Dichtbij-werkers, leden en Cliëntenraad. Ook wordt er in die 
gesprekken verdere input opgehaald voor het beleidsplan, bijvoor-
beeld ontwikkelpunten. 
 
September is helaas ook de maand van de weer oplopende corona-
besmettingen. Vanaf 29 september gelden dan ook strengere 
maatregelen. Voor de coöperatie betekent dit onder andere dat 
Dichtbij-werkers weer volledig thuis gaan werken en dat we 
persoonlijke beschermingsmiddelen centraal gaan inkopen voor de 
leden – hetgeen zeer wordt gewaardeerd. Ook voeren we de eerste 
gesprekken over het heractiveren van het Corona Thuisteam.    

De coronabesmettingen en druk op de zorg blijven stijgen, waardoor 
de overheid een gedeeltelijke lockdown afkondigt op 13 oktober. 
Voor Dichtbij, TSN Thuiszorg en Oosterlengte redenen om het Corona 
Thuisteam opnieuw te organiseren.  
Eind oktober staat het Corona Thuisteam in de startblokken; zorgver-
leners zijn ingepland en auto’s staan (volgepakt met beschermings-
middelen) klaar voor vertrek. Vanaf dan wordt er twee weken lang 
dagelijks geïnventariseerd bij ziekenhuizen en zorgaanbieders of 
zij de steun van het Corona Thuisteam nodig hebben.

  

Op 11 november concluderen Dichtbij, TSN Thuiszorg en Ooster-
lengte dat het starten van het Corona Thuisteam niet zinvol en nood-
zakelijk is. Het aantal coronabesmettingen binnen de VVT is te mini-
maal en de aangesloten zorgorganisaties hebben inmiddels zelf de 
nodige ervaring met de verzorging en verpleging van cliënten met 
corona.

Er was in maart en ook in oktober een enorme bereidwilligheid 
van organisaties en zorgverleners rondom het Corona Thuisteam, 
waarvoor heel veel dank! Een speciale dank gaat uit naar 
de zorgverleners die zich hebben aangemeld voor de thuisteams. 
Daaronder waren verschillende zzp-leden van Coöperatie Dichtbij. 

SEPTEMBER OKTOBER



“Erg betrokken zorgverleners die luisteren naar de wensen en behoeften 
van de zorgvrager. Spelen goed in op veranderingen van de gezondheid 
van de zorgvrager en reageren snel en correct. Wij als familie voelden ons 
op ons gemak bij alle zorgverleners van Coöperatie Dichtbij. Hadden ook 
aandacht voor de familie eromheen.” 
 
                                                                                  nabestaande    
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In november besluit het kabinet om bovenop de gedeeltelijke lockdown extra 
maatregelen in te voeren. Nederland verkeert, zoals ze het noemen, in een 
tweede golf. 
Voor Coöperatie Dichtbij is de tweede golf anders dan de eerste. Er is meer 
bekend over het virus en daardoor meer informatie beschikbaar, iedereen kan 
zich laten testen en zorgprofessionals met voorrang, beschermingsmiddelen 
zijn minder schaars en er is meer vertrouwen dat we deze crisis goed doorkomen. 
Helaas moeten we in november diverse cliëntenstops aankondigen. Bij sommige 
zorgverzekeraars zijn de budgetplafonds bereikt en worden we gedwongen 
een cliëntenstop in te lassen. Helaas betekent dit voor een aantal cliënten dat 
ze ondanks hun wens geen wijkverpleging van Dichtbij kunnen ontvangen. 
Naast de perikelen rondom corona en cliëntenstops staat november in het teken 
van (tevredenheids)onderzoeken. Er worden voorbereidingen getroffen voor 
een ledentevredenheidsonderzoek en de resultaten van het cliëntervarings-
onderzoek druppelen binnen. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn 
belangrijke input voor verbeterplannen en ons beleidsplan.

LEDENTEVREDENHEID 
De ledentevredenheidsenquête wordt uitgezet door het centraal kantoor om 
in kaart te brengen hoe tevreden leden zijn over de coöperatie en waar 
verbeterpunten liggen. Uit de resultaten komt een overwegend positief beeld 
naar voren. Dichtbij wordt gemiddeld met een 8,3 aanbevolen en ongeveer 
85% van de respondenten vindt dat het centraal kantoor hen goed ondersteunt 
in de coronacrisis. 

CLIËNTERVARING & ONDERZOEK  
Ieder jaar verzoeken wij een onafhankelijk onderzoeksbureau om onze 
cliënten te vragen naar hun ervaringen met Coöperatie Dichtbij. In 2020 laten 
wij een coöperatiebreed onderzoek uitvoeren. Cliënten uit de domeinen Zvw, 
Wlz, Jeugd en Wmo worden gevraagd om deel te nemen. Voor het onder-
zoek wordt er gebruik gemaakt van de PREM (Patiënt Reported Experience 
Methode), aangevuld met een aantal eigen vragen. De PREM is een landelijk 
afgestemde en verplichte meetmethode waarbij cliënten een korte vragenlijst 
invullen over negen verschillende onderwerpen. Een van de eigen vragen is of 
de zorg-/hulpverlening goed is doorgegaan tijdens de coronacrisis. Meer dan 
90% van de cliënten beaamt dat! 
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Naast het cliëntervaringsonderzoek en de eindgesprekken met cliënten en 
nabestaanden is Zorgkaart Nederland voor ons een pijler hoe tevreden cliën-
ten over onze verzorging en verpleging zijn. In 2020 hebben we verschillende 
waarderingen mogen ontvangen op Zorgkaart Nederland. 

NOVEMBER

Gemiddeld: 8.6

 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

8.8

CLIENTTEVREDENHEIDSZOEK COOPERATIE DICHTBIJ

8.3 8.6

8.5

8.4

8.88.7

8.7

..

Wensen worden 
meegenomen

8.6

..

“Dichtbij is een organisatie die zich inzet voor haar leden 
  en altijd zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. 
  Ik voel me gesteund en waardeer het persoonlijk contact.” 

                                                                            lid

“Mijn moeder heeft twee dagen zorg mogen ontvangen. Maar wat was 
dit goed. Ik kan niks anders dan een diepe buiging maken voor jullie. 
Jullie hebben mijn moeder en ons zo goed begeleid tijdens de laatste 
levensfase van mijn moeder. Het voelde als vertrouwd. Heel erg bedankt 
hiervoor!” 

                                                                                  nabestaande
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DECEMBER 

Op 15 december gaat Nederland van 
een gedeeltelijke lockdown over naar een 
volledige lockdown. Het aantal besmettingen 
en zieken-huisopnames blijft toenemen 
en er zijn grote zorgen om nieuwe, 
meer besmettelijker varianten van het 
coronavirus, waaronder de Britse variant. 

Corona, de maatregelen en de hoge werk-
druk zorgen voor veel uitval van zorgper-
soneel. In het noorden is dat vooral het 
geval bij verpleeghuizen. Zij luiden eind 
december dan ook de noodklok vanwege 
grote problemen in de personele bezetting. 
Zij hebben per direct hulp nodig om de 
zorg voor verpleeghuisbewoners te kunnen 
continueren. 

Coöperatie Dichtbij doet haar uiterste best 
om te helpen. Door een beroep te doen 
op ons netwerk, intern en extern, zetten 
zzp-leden, Dichtbij-werkers, relaties en 
zelfs zzp’ers uit het Westen zich in voor 
de verpleeghuizen. Jort (onze bestuurder) 
pakt hierin de regie en zorgt ervoor dat 
beschikbare krachten gekoppeld worden 
aan verpleeghuizen in nood. Dit in samen-
werking met Duobus. 

Dankzij hulp van het leger en verschillende 
zorgorganisaties en zzp’ers komt de 
situatie voor de verpleeghuizen in januari 
2021 weer onder controle. Wij zijn blij 
dat wij daar met onze inzet een bijdrage 
aan hebben kunnen leveren. 

DICHTBIJ 2021 
Het jaar 2020 eindigt met een land in 
lockdown. Voor Dichtbij eindigt 2020 ook 
met een algemene ledenvergadering. De 
ALV en de bijbehorende digitale stemming 
leiden tot een goedgekeurde begroting en 
een ambitieus beleidsplan. Een vooruitblik 
naar 2021 en verder… 

VOORUITBLIK
Ondanks een turbulent 2020 zijn er mooie 
toekomstplannen ontstaan voor Coöperatie 
Dichtbij, zoals te zien is op pagina 1 van 
het Beleidsplan 2021.

ALTIJD BELANGRIJK

Hoge cliënt-, leden- en werkerstevredenheid
Rechtmatige, aantoonbare, passende zorg
Uitstekende, professionele zorg- en hulpverleners
Financiële en fiscale gezondheid
Wendbaar en omgevingsgericht zijn 
Zorgvuldig omgaan met milieu en maatschappij   
Continu verbinden en verbeteren

KOERS 
vOOR 2021 

Door verdergaande 
en effectievere 
samenwerking 

een vollediger pakket 
bieden van passende 

zorg en 
begeleiding.

BEOOGDE EFFECTEN: 

Cliënten goed en snel 
kunnen helpen om veilig 
thuis te kunnen blijven 
wonen, leven en sterven.
Toekomstbestendige 
organisatie en professionals 
die goed uitgerust zijn voor 
het bieden van passende 
zorg. 
Volwaardige partner voor 
het zorgsysteem die 
bijdraagt aan diversiteit en 
slimme organisatie van zorg.

DICHTBIJ
c o o p e r a t i e. .

MISSIE

Veilig thuis 
blijven wonen, 
leven en 
sterven 

Dichtbij 
in 2021

GROOTSTE FOCUS 2021

1. Organiseren van 1 loket voor Jeugd en Wmo
2. Doelmatiger zorg- en hulpverlening
3. Verbeteren digitale infrastructuur
4. Effectiever delen van kennis en vaardigheden
5. Stimuleren van informele zorg(initiatieven)

KERNWAARDEN DICHTBIJ

CONTACT | AANDACHT | DESKUNDIGHEID

+
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Bestuurder Jort over het jaar 
dat komen gaat en de verdere toekomst…  

De situatie heeft tot gevolg dat de benchmark die verzekeraars gebruiken 
om aanbieders onderling te vergelijken op doelmatigheid, verschuift. De ge-
middelde aanbieder levert minder uren zorg per cliënt per maand, terwijl de 
aanbieders die nog wel de zware zorg leveren, stijgen in het aantal uren. 
Het verschil tussen deze aanbieders en de benchmark wordt daardoor groter, 
waardoor zij nog meer zorg niet vergoed krijgen. Dit is een onhoudbare 
situatie en ik ben bang dat er eerst een paar tragische cliëntverhalen in de 
pers moeten verschijnen alvorens dit tij gekeerd gaat worden. 
De oplossingsrichting zit hem wat mij betreft in de indicatiestelling van de 
wijkverpleegkundige echt leidend te maken in de budgetafspraken (geld 
volgt klant), meer te investeren in het juist stellen van deze indicaties en alter-
natieven voor professionele zorg aanboren en ontwikkelen. 

De overheid stuurt al jarenlang op minder tweedelijnszorg om de groei van 
zorgkosten te remmen. Dit beleid zorgt voor complexere casuïstiek thuis en 
ouderen die langer thuis wonen, en dus voor complexere en meer thuiszorg. 
Dit staat in schril contrast met de bezuinigingen waar de thuiszorg mee te 
maken heeft, zoals die sturing op doelmatigheid. 

Persoonlijk denk ik dat je het veel grootser zou moeten aanpakken om de groei 
van zorgkosten te remmen: het creëren van een zorgsysteem dat gericht is op 
het voorkomen van zorg, het daadwerkelijk oplossen van problemen en op het 
resultaat van de inspanningen. Mijns inziens zal dit de kosten op termijn veel 
meer drukken. Als we dan ook nog eens meer uitgaan van vertrouwen en vak-
manschap en minder tijd en geld zouden steken in controleren en protocolleren 
dan winnen we de strijd wel. 

Jort 

De coöperatie is de laatste jaren fl ink gegroeid en ik verwacht dat deze 
groei de komende jaren doorzet. Een veelzijdigheid aan kleinschalige zorg 
is belangrijk in het zorglandschap, maar stelt ook fi nanciers die liever met 
zo weinig mogelijk partijen werken voor een dilemma. Een coöperatie als 
de onze is hier een mooie oplossing. Door onze grote verscheidenheid 
aan leden blijft er veel te kiezen voor de cliënt en inwoner, terwijl we de 
verzekeraar of gemeente maar één contractpartij bieden, met eenzelfde 
primaire proces en kwaliteitsborging. 

In 2021 dingen wij mee in verschillende aanbestedingen in het sociaal domein 
waar slechts een of enkele zorgaanbieders een contract aangeboden wordt. 
We verwachten dat een aantal hiervan ons gegund gaan worden. We heb-
ben veel zin in het vormgeven van de benodigde preventie en ondersteuning 
voor de inwoners en lokale partijen. Kijken naar wat er nodig is in een ge-
bied en wat er al gebeurt door de inwoners zelf. Vaak zijn dit hele mooie ini-
tiatieven waarbij wij dan kunnen aansluiten en aanvullen wat mist. Vanuit het 
kantoor en met de leden zijn wij hier met heel veel enthousiasme mee bezig!

Helaas zijn er ook minder leuke uitdagingen, waaronder (natuurlijk) corona. 
Dit virus gaat voorlopig nog niet bij ons weg en lijkt onderdeel van ons leven 
te worden. Het moet nog gaan blijken hoe effectief en veilig de vaccins 
en behandelmethoden in ontwikkeling zijn. Gelukkig zijn we niet volledig 
afhankelijk van zaken buiten onszelf. Goed voor jezelf en je immuunsysteem 
zorgen is nog altijd de beste verdediging tegen (ernstig) ziek worden. 

Er is een toenemende druk op de zorgkosten en dat zie je terug in de steeds 
verdergaande maatregelen van fi nanciers. Vooral in de Zorgverzekeringswet 
zorgt dit voor aanhoudende problemen. 
Zorgverzekeraars sturen erg op het aantal uren per klant per maand dat 
een aanbieder levert (doelmatigheid). Als zorgaanbieder heb je je simpel-
weg aan de contractueel afgesproken gemiddelde urenomvang per cliënt 
per maand te houden. Doe je dat niet, dan krijg je de geleverde zorg niet 
vergoed of moet je het achteraf terugbetalen. Je ziet dat cliënten met een 
grote zorgomvang om deze reden steeds vaker geweigerd worden door 
zorgaanbieders. Wij doen dit niet, dat zou tegen onze missie ingaan, en dus 
zien we deze cliënten in toenemende mate verschijnen. 



Rouaanstraat 20a 
9723 CD Groningen 

info@dichtbij.coop  |  050 577 8886

WWW.COOPERATIEDICHTBIJ.NL 

Wat onze leden bijblijft over 
Coöperatie Dichtbij 
in 2020: 

“De actieve rol die Coöperatie Dichtbij rondom
 Covid-19 op zich heeft genomen.” 

      Transfer Zorg en Begeleiding 

“De gedrevenheid en heldere, transparante  
 manier van werken van de medewerkers van 
 Coöperatie Dichtbij. Die zie en ervaar je elders 
 maar zelden.” 

                                 NAH Zorg 

“De handen ineenslaan en elkaar helpen in een  
  jaar waarin veel angst en paniek heerste.”
 

                             Primaire Zorg 

“Dat er ondanks de maatregelen toch verbinding
  was.” 

                       Stichting Hineni

“De positieve samenwerking en het samen 
  brainstormen over hoe het zorglandschap 
  verbeterd kan worden.” 

                             HulpdieHelpt

“Het optimaal informeren rondom alles wat met 
  corona te maken heeft.” 

                      Het Mosterdzaad 

Welkom bij

DICHTBIJ
c o o p e r a t i e. .

Gewoon thuis,
wij zijn Dichtbij


