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  Coöperatie Dichtbij is:
> ISO 9001:2015 gecertificeerd 
> lid van diverse palliatieve netwerken
> deelnemer van Verpleegkundige Topzorg 
> vertegenwoordiger van de 
   wijkverpleging binnen het RONAZ 
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   provincie Groningen  
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> de Wet medezeggenschap cliënten 
  zorgsector
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VOORWOORD
Wat opvalt is dat wij steeds vaker rechtszaken moeten voeren tegen gemeen-
ten en zorgverzekeraars. Bijna altijd heeft dit te maken met aanbestedingen en 
inkoopeisen en tot op heden weten wij altijd bij de rechter ons gelijk te halen. 
Dit laatste is natuurlijk mooi, maar de tijd en energie en ook het geld dat deze 
rechtszaken kosten is doodzonde. Veel liever hadden wij dit besteed aan het 
bieden van zorg en ondersteuning aan de mensen die dat nodig hebben en het 
verder innoveren van de zorg om deze beter en efficiënter te maken. Ik hoop 
dan ook op meer van dat de komende tijd en minder juridische strijd. Volgens 
mij willen we uiteindelijk ook allemaal hetzelfde: uitstekende zorg en onder-
steuning bieden die passend en betaalbaar is. Laten we ons daar dan ook mee 
bezig houden. 

In het beleidsplan voor 2021 hadden we vijf focuspunten. We hebben goede 
vorderingen gemaakt met doelmatigere zorg- en hulpverlening, het verbeteren 
van de digitale infrastructuur en plannen maken voor het efficiënter delen van 
kennis en vaardigheden. Het stimuleren van informele zorg(initiatieven) blijft 
onze aandacht hebben en het organiseren van één loket voor Jeugd en Wmo 
is een meerjarenproject. 

30 mei 2021 bestond Dichtbij 10 jaar. Helaas moesten we dit wat ingetogen en 
digitaal vieren maar we waren er niet minder verheugd over. 10 jaar alweer 
en nog zoveel passie, energie en ideeën voor nog een veelvoud daarvan.  
Gelukkig is er genoeg te doen in de zorg, en daar dragen wij graag onze steen 
aan bij! 

Jort 
Bestuurder  

Dit jaarverslag – ook wel bestuursverslag genoemd – behandelt in hoofdlijnen 
de belangrijkste gebeurtenissen in 2021. Ook kijken we vooruit naar de te ver-
wachten ontwikkelingen in de zorg en de ontwikkelingen bij Dichtbij op de 
korte en middellange termijn. 

Dat vooruitkijken doen we elk jaar en is soms best lastig in deze dynamische 
branche en bij tijden turbulente wereld. Wie had een paar jaar geleden zo’n 
ingrijpende pandemie durven voorspellen? Of de zware inflatie en stijgende 
kosten waar we anno 2022 in beland zijn? 

In 2020 begon de coronapandemie. De verwachting was dat dit zich door 
zou zetten in 2021. Dat bleek helaas een correcte voorspelling. Dichtbij en 
haar leden hebben zich goed door de crisis weten te slaan en we zijn er met 
weinig kleerscheuren uitgekomen, maar het heeft wel zijn weerslag gehad op 
veel zorgverleners die zich enorm hebben ingezet om de continuïteit van zorg 
te borgen. Ik neem mijn pet af voor al deze mensen. Zij zijn de drijvende kracht 
van ons zorgstelsel en zonder hun vastberaden inzet in deze moeilijke tijden 
hadden veel mensen niet de noodzakelijke zorg en begeleiding ontvangen. 

Dichtbij is gegroeid de afgelopen jaren. Er zijn veel leden bijgekomen en we 
hebben steeds meer cliënten kunnen helpen. Ook hebben we twee lumpsum-
aanbestedingen gegund gekregen waarbij wij met partners invulling mogen 
geven aan de uitvoering van de Wmo-ondersteuning. Er is hard gewerkt 
in het verslagjaar om hiermee te kunnen beginnen per 1 januari 2022, 
en dit is uitstekend gelukt. We zijn soepel en naar tevredenheid van inwoners, 
gemeenten en deelnemende aanbieders van start gegaan en hebben 
goede zin om dit de komende jaren verder uit te bouwen. 
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WIJ ZIJN DICHTBIJ  
Onze missie – waar staan wij voor?  
Iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en ster-
ven. Dit maken wij mogelijk door zorg en begeleiding te leveren in contact en met aandacht en 
deskundigheid.  

Wij bieden zorg en begeleiding die echt nodig is. We gaan uit van de kracht van de cliënt en de 
kracht van het netwerk en volgen de bredere kijk op gezondheid. We leggen niet het accent op 
klachten en problemen, maar op de cliënt zelf, op haar/zijn veerkracht, eigen regie, aanpassings-
vermogen en wat het leven betekenisvol maakt. 
 
Onze zorg en begeleiding leveren wij met coöperatieleden. Kleine en grote organisaties die zich 
committeren aan onze missie, visie en kwaliteitseisen. We zijn gericht op samenwerking, elkaar  
versterken, ondersteunende diensten centraal organiseren en efficiëntie. 

Onze coöperatievorm draagt bij aan kostenbesparing, een divers zorglandschap en (financiële) 
ontschotting. We kopen gezamenlijk in en hebben een lage overhead. We bieden een verscheiden-
heid aan leden en specialismes maar met een centrale poort. We werken vanuit bijna alle domeinen 
binnen de gezondheidszorg en zorgen daarmee voor een doorlopende zorg- en ondersteuningslijn 
als dat nodig is. 

Onze dienstverlening  
Dichtbij biedt met haar leden een brede dienstverlening in Noord- en Oost-Nederland. Dat 
varieert van ambulante begeleiding aan jongeren met gedragsproblemen tot aan palliatief 
terminale thuiszorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Onze zorg en begeleiding leveren wij van-
uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet 
en Forensische zorg. Ook hebben we een eigen scholingscentrum voor zorg- en hulpverleners, 
gevestigd in Groningen.  

Coöperatieleden  
Eind 2021 telde de coöperatie ruim 300 coöperatieleden. Wij maken onderscheid in twee cate-
gorieën 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. Onze organisatieleden zijn zorgorganisaties die vaak groter zijn – met 
meestal eigen personeel in dienst – en die een breder dienstenpakket bieden, waaronder ambulante 
begeleiding voor volwassenen en jeugdhulpverlening zoals begeleid- en beschermd wonen.  
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Hoe werkt onze coöperatie?  
Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder. Wij leveren de zorg niet met loondienstmedewerkers, 
maar met zzp’ers en zorgorganisaties van grotere omvang. Dit zijn onze leden en de eigenaren van 
Dichtbij.  

Alle leden dragen marge af, waardoor een gezamenlijk budget ontstaat. Hiervan worden o.a. een 
Raad van Bestuur en een centraal kantoor bekostigd. Het bestuur en het centraal kantoor faciliteren 
de leden op verschillende gebieden, waaronder administratie en facturatie, marketing en communi-
catie en contracten afsluiten met financiers. Hierdoor kunnen leden zich focussen op daar waar ze 
het beste in zijn: het bieden van zorg en begeleiding.  

Alle coöperatieleden samen vormen de Algemene Ledenvergadering. De ALV is binnen de coöpe-
ratie het hoogste orgaan.  

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 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 officieel 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 bevoegd-
heden 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.
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In een tijdlijn van januari tot december vertellen we over Dichtbij-situaties 
rondom corona. 

Januari  
Vanaf 5 januari vragen we – als vertegenwoordiger van de wijkverpleging in het 
RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) – alle wijkverplegingsaanbieders 
in de provincie Groningen om wekelijks hun situatie aan te geven op de onderdelen 
personeel, verzuim, processen en middelen. De uitkomsten worden gedeeld met 
het RONAZ en de GGD CHOR NL, zodat zij de zorgcontinuïteit van niet-ziekenhuiszorg 
goed kunnen monitoren. 

Februari 
Door ernstige zorgen over verschillende varianten vraagt het ministerie van VWS aan 
regio’s en sectoren en individuele organisaties om een noodplan te maken. Een nood-
plan beschrijft wat je doet wanneer de kwaliteit en continuïteit van zorg in gevaar komt. 
Wij dragen bij aan het sectornoodplan wijkverpleging van de provincie Groningen en 
ontwikkelen een eigen noodplan.
  
Maart  
Samen sta je sterker. Dit initiatief brengen wij als coöperatie onder de aandacht. 
Zorg- en hulpverleners kunnen mentale ondersteuning krijgen tijdens de crisis dankzij 
de vrijwillige inzet van honderden professionele coaches. Een van die coaches is 
Joke Nauw van Praktijk Amparo (lid). 

April  
In april organiseren wij verschillende digitale ledenbijeenkomsten. Daaruit blijkt dat de 
zorg en ondersteuning goed kan doorgaan en dat er vertrouwen is dat we deze crisis 
doorkomen. Wel is er sprake van (over)vermoeidheid bij professionals.  

Mei  
De Algemene Ledenvergadering, viering van 10 jaar Coöperatie Dichtbij, ook 
dit zijn bijeenkomsten die online moeten plaatsvinden. We missen het persoonlijke live 
contact, maar maken er desondanks het beste van. Dat betekent creatief zijn 
binnen de digitale mogelijkheden. Zo bouwen we het centraal kantoor na in de virtuele 
wereld van Gather Town, waar op 31 mei de viering van 10 jaar Dichtbij plaatsvindt.   

CORONA  
Net als bij ieder ander was de coronapandemie van 
grote invloed op Coöperatie Dichtbij in 2021. Voor onze 
coöperatieleden betekende het continu werken volgens 
de geldende protocollen en richtlijnen voor het bieden 
van veilige zorg. Voor de Dichtbij-werkers betekende 
het vooral thuiswerken en op afstand zo goed mogelijk 
proberen te ondersteunen en te faciliteren. 
 

THEMA 
1 
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Juni  
Op 26 juni komt het thuiswerkadvies te vervallen. Goed nieuws voor de Dichtbij-
werkers, want die werken sinds maart 2020 al (bijna) volledig vanuit huis. Hoewel ‘het 
kantoor’ al die tijd volledig operationeel is gebleven door alle digitale mogelijkheden, 
zien de Dichtbij-werkers er wel naar uit om weer geregeld live samen te komen. Al zal 
de situatie niet teruggaan naar die van voor de coronacrisis. Hybride werken (deels 
thuis, deels op kantoor) heeft voor ons de toekomst. De crisis heeft ons namelijk de 
voordelen van thuis- en digitaal werken laten zien.  

Juli  
Dichtbij is naast vertegenwoordiger van de wijkverpleging in het RONAZ, ook 
voorzitter van het wijkverplegingsoverleg in Groningen. Dit overleg van Groningse 
wijkverplegingsaanbieders komt frequent (online) samen om elkaar te ondersteunen 
waar nodig rondom coronaproblematiek. In juli is een belangrijk onderwerp 
het rondkrijgen van de roosters in de zomervakantie. Dat is dit jaar extra moeilijk door 
de hoge uitval van zorgpersoneel.  

Augustus tot oktober  
Tussen augustus en oktober proberen we, waar het veilig kan, elkaar weer (vaker) 
live te ontmoeten. Zo toeren domeinverantwoordelijken Theo en Henriët door Twente 
langs verschillende coöperatieleden en gaan de Dichtbij-werkers met elkaar kamperen 
in Elp.  

November  
De besmettingscijfers en de druk op de zorg lopen hard op. We informeren leden 
door middel van corona-nieuwsbrieven. Onderwerpen daarin zijn bijvoorbeeld 
de speciale corona-appgroepen, voorbereidingen op een zwart scenario, updates 
over infectiepreventie en inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

December  
Door onze inzet voor de regio kunnen we leden in Noord-Nederland versneld een 
boostervaccinatie aanbieden via de GGD Groningen. De Dichtbij-werkers organiseren 
dat leden die dat willen zo snel mogelijk een prik kunnen halen. Eind december regelen 
we dat ook voor leden in Oost-Nederland.   

7
                          Benieuwd hoe leden van Dichtbij de pandemie in 2021 hebben ervaren?  
                                                                                     >> Luister deze podcast

https://www.youtube.com/watch?v=5OXpvy_U9kc
https://www.youtube.com/watch?v=5OXpvy_U9kc


10 JAAR DICHTBIJ  
 
Op zondag 30 mei bestond Coöperatie Dichtbij alweer 
10 jaar! Een prachtig jubileum dat we groots hadden 
willen vieren, maar dat helaas niet kon vanwege de pandemie. 
Toch wilden we deze dag niet helemaal voorbij laten gaan en 
daarom nodigden we Dichtbij-werkers, raadsleden en leden uit 
voor een online viering.   

Op maandag 31 mei troffen we elkaar op het digitale kantoor 
in Gather. We aten brievenbus-appeltaart en proostten vanachter 
ons computerscherm op ons jubileum. We blikten terug op 
10 jaar Dichtbij en bekeken de animatievideo van bestuurder 
Jort. De viering werd afgesloten met een webinar van onze aan-
dachtsvelders spirituele en palliatieve zorg. 

THEMA 
2 
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        Benieuwd naar de hoogtepunten van 10 jaar Coöperatie Dichtbij?
                            >> Bekijk de animatievideo van bestuurder Jort  

https://www.youtube.com/watch?v=wIaBW68KbVI
https://www.youtube.com/watch?v=wIaBW68KbVI


AANBESTEDINGEN 
SOCIAAL DOMEIN  
Binnen het sociaal domein is al enige tijd de ontwikkeling dat steeds meer gemeenten 
overgaan op (veel) minder contractpartners. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
Gemeente Groningen voor de Wmo. De gemeente werkt sinds 2019 met het 
Gebiedsondersteunend Netwerk, waarbij de gemeente is opgedeeld in stadsdelen 
en er per stadsdeel een hoofdaanbieder is die de Wmo uitvoert. Met het 
hoofdaanbiederschap komt ook een andere financieringsvorm (geen uurtje-
factuurtje-financiering meer), een stevige transformatie-opdracht en meerjarige 
afspraken.
  
In 2021 zien we meerdere gemeenten in Noordoost-Nederland afstappen van het 
open-house-model – waarbij iedere zorgorganisatie met voldoende kwaliteit zich 
kan inschrijven en een contract kan krijgen – en een aanbesteding vergelijkbaar met 
de Gemeente Groningen publiceren. Dat betekent kansen en uitdagingen voor 
Coöperatie Dichtbij.  

Wij richtten ons in 2021 op vier grote aanbestedingstrajecten (Wmo): De Achterhoek, 
Sud-West Fryslân, Veendam en GON Haren als vijfde stadsdeel van de Gemeente 
Groningen.  
 
Onze coöperatievorm leent zich uitstekend voor hoofdaanbiederschap. We bieden 
gemeenten en aanbieders één aanspreekpunt en toch diversiteit in aanbod door 
onze verscheidenheid aan leden en specialismes. Zo blijven cliënten keuzevrijheid 
houden, maar hoeven gemeenten geen tientallen contractpartners te managen. 

THEMA 
3 

We zijn strategisch samenwerkingspartner en 
aspirant-combinant geworden van de 
hoofdaanbieder-combinatie Cosis en Compaen.     

In combinatie met NNCZ.  

Voornaamste reden: in volume (nog) niet groot 
genoeg voor deze regio.  

Voornaamste reden: andere aanbieder meer 
in lijn met verwachtingen gemeente. 
Dichtbij te vernieuwend?  

 

AVMO Veendam 
Gegund

GON Haren      
Gegund 

De Achterhoek  
Niet gegund 

Sud-West Fryslân 
Niet gegund  
   

Uitkomsten van de aanbestedingstrajecten:
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      Meer weten over de gegunde gebieden en onze visie op ondersteuning?
                                                                   >> Bekijk deze video

https://www.youtube.com/watch?v=ylMPjDZUknw
https://www.youtube.com/watch?v=CUBSekabZ7U


Wij vinden het erg vervelend dat cliënten die voor Dichtbij en haar 
leden gekozen hebben door deze budgetplafonds toch geen zorg 
van ons konden ontvangen. Temeer omdat wij enkel indiceren dat 
wat echt nodig is en past binnen de aanspraak wijkverpleging. De 
zorg zal dus bij een andere aanbieder niet goedkoper zijn voor 
de verzekeraar. 
 
Naast bovenstaand issue zijn er nog meer uitdagingen binnen de 
Zvw waar we in 2021, maar ook in de aankomende jaren, mee te 
maken krijgen. Denk aan een toename van het aantal materiële 
controles en zeer specifieke inkoopeisen, zoals over de organisa-
tievorm en over een x aantal cliënten per postcode. Sommige van 
deze eisen bereiken bij Dichtbij niet het gewenste doel of gaan 
eraan voorbij dat dit doel ook prima op een andere wijze behaald 
kan worden. Wij dringen dan ook, vanuit onze unieke organisatie-
vorm, aan om te kijken naar de geest van de wet en niet altijd de 
letter. 

Eind 2021 leidden inkoopeisen van een verzekeraar tot een kort 
geding. De verzekeraar ziet onze coöperatieleden als onder-
aannemers en wil ons geen contract wijkverpleging voor 2022
aanbieden.  

Dat kort geding hebben we begin januari 2022 gewonnen. 
De rechter constateerde dat onze coöperatievorm kwaliteit en
binding waarborgt en dat de verlening van zorg door coöperatie-
leden niet kostenverhogend werkt. 

De gezondheidszorg staat voor de uitdaging om de zorgkosten 
beheersbaar te houden en zorgvuldig te zijn op welke wijze 
het steeds minder beschikbare aantal gekwalificeerde zorgver-
leners zo goed mogelijk in te zetten is. De verzekeraar heeft 
daarin een belangrijke rol en dat zie je terug in beleid, inkoop-
documenten en gedrag. Gevolg is dat de verzekeraar kritischer 
wordt met de zorginkoop en het verdelen en ophogen van 
budgetten. En dat merken wij als Dichtbij. Wij zijn groeiend 
binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en dat betekent dat we 
bijna altijd tegen de budgetplafonds aanlopen. Zo ook in 2021. 
 
Wij begrijpen de noodzaak tot kostenbeheersing en doelmatiger 
wijkverpleging en onderschrijven ook de maatschappelijke
rol die wij hebben om onze zorg zo te organiseren dat 
zoveel mogelijk cliënten toegang houden tot gekwalificeerde 
zorgverleners. We kunnen ons echter niet altijd vinden in de 
verwachtingen, communicatie en (reken)methodiek hieromheen. 
Ook is er onvoldoende ruimte voor specialisatie zoals intensieve 
(terminale) thuiszorg. Gevolg is dat we in 2021 ten opzichte 
van andere wijkverplegingsaanbieders gemiddeld meer uren per 
cliënt leveren. Daar is de consequentie aan verbonden dat we 
weinig budgetophogingen toegewezen krijgen. We zijn daarom 
in 2021 al vroeg overgegaan op cliëntenstops om overproductie 
en financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen.  

THEMA 4 

    Meer weten over de uitdagingen binnen de Zvw en slimme organisatie van zorg? 
                                                                             >> Bekijk deze video

UITDAGINGEN BINNEN DE 
ZORGVERZEKERINGSWET (WIJKVERPLEGING)
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https://www.youtube.com/watch?v=pp5_ZM-zR3U
https://www.youtube.com/watch?v=VlkWDK7FMIM


NIEUWE LOCATIES  
Centraal kantoor Groningen  
Tien jaar geleden startte Thuiszorg Dichtbij – dat is hoe we toen nog heetten – aan de Heinsius-
straat in Groningen. Een oud-schoolgebouw, anti-kraak, met soms wel en soms geen verwarming. 
Hier kwamen de eerste leden van de coöperatie samen, gaven we onze eerste scholingen en 
organiseerden we onze eerste Dichtbij-Diners.  

In 2013 verhuisden we naar de Rouaanstraat in de Industriebuurt. Toen een hele upgrade, met 
een kantine, grote scholingsruimte en verschillende kantoren.  

De Rouaanstraat was acht jaar lang onze vaste werk- en ontmoetingsplek. We koesteren vele 
warme herinneringen. Van lunchen aan de picknicktafel in het zonnetje tot vele ledenbijeen-
komsten. We organiseerden er zzp-cafés, kerstborrels, (winter)barbecues, onze jaarlijkse 
oliebollen-benefietactie en meer.  

Maar het was tijd om te gaan. Niet alleen omdat de verhuurder het huurcontract opzegde, 
maar ook vanwege de kwaliteit.  

We zijn druk op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. In deze zoektocht letten we op markt-
conforme huur, werkklimaat, isolering en ventilatie, zodat iedereen, leden, Dichtbij-werkers en 
relaties, met een goed en veilig gevoel op kantoor kunnen komen.  

Die zoektocht heeft geleid naar de Hereweg 120. Een mooie, centrale plek in de stad waar we 
de komende jaren met elkaar gaan lachen, leren en werken.  

Dependance Almelo  
Verhuizen deden we niet alleen in Groningen. In Almelo openden we onze eerste dependance, 
aan de Hofstraat 81. Het pand delen we met coöperatieleden HulpdieHelpt en Stichting 
Brunnera. Inwoners van Almelo en omstreken met een hulpvraag kunnen er terecht voor 
dagbesteding, sociale activiteiten en het aanvragen van palliatieve thuiszorg. Ook is er een 
dierenvoedselbank gevestigd en kledingbank Van Katoen én is het een plek waar leden van de 
coöperatie en Dichtbij-werkers kunnen samenkomen en werken. 

THEMA 
5 

                   Benieuwd naar onze nieuwe locaties? 
                                     >> Bekijk deze video
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Wees welkom voor een kop koffie!  

https://www.youtube.com/watch?v=CU5n8BP-9wE
https://www.youtube.com/watch?v=mVsVfxGRj4M


PENVOERDERSCHAP 
NETWERKEN PALLIATIEVE ZORG GRONINGEN  
 
Sinds 1 januari 2021 mag Dichtbij penvoerder zijn van de drie Groninger palliatieve netwerken (Noord-Groningen, 
Zuidoost-Groningen en Groningen-Centraal). Deze netwerken hebben als doel om de palliatieve en terminale 
zorg verder te verbeteren. Als penvoerder zijn wij verantwoordelijk voor het budgetbeheer en verzorgen wij de 
netwerkcoördinatie voor de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis. Uit deze regeling 
subsidieert VWS de palliatieve netwerken in Nederland en de geestelijke verzorging. 
 
Over de Netwerken palliatieve zorg Groningen  
Bij de Groninger netwerken zijn zorgorganisaties aangesloten die palliatieve en terminale zorg bieden, waaronder 
Dichtbij. Alle organisaties stellen medewerkers, management of bestuurders beschikbaar die een speciale betrok-
kenheid en kennis hebben over palliatieve en terminale zorg. De netwerkleden komen regelmatig bij elkaar en 
streven naar een zo goed mogelijke organisatie van de palliatieve en terminale zorg, onder andere door te zorgen 
voor een goede coördinatie en een inzichtelijk aanbod. 
 
Waarom penvoerder? 
Wij zijn al jaren actief betrokken bij de Netwerken palliatieve zorg Groningen. Wij geloven in de kracht van sa-
menwerking en onderschrijven de missie van de Netwerken palliatieve zorg: het verbeteren van de kwaliteit van 
zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak. Dit gebeurt door 
het optimaliseren van de samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg in alle gemeenten van de provincie 
Groningen. 
 
Onze jarenlange betrokkenheid en onze visie op samenwerking heeft ertoe geleid dat wij gekozen hebben voor 
het penvoerderschap van de Groninger netwerken. Hiermee namen wij het stokje over van Elann.    

   Meer lezen over de Netwerken palliatieve zorg Groningen?
                                             >> Lees hun jaarbericht  

THEMA 
6 
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https://palliaweb.nl/getattachment/84ea2881-a2bc-4322-9d5c-82369562797c/NPZ-Jaarbericht2022-DEFweb.pdf?lang=nl-NL 
https://palliaweb.nl/getattachment/84ea2881-a2bc-4322-9d5c-82369562797c/NPZ-Jaarbericht2022-DEFweb.pdf?lang=nl-NL 


HET JAAR IN CIJFERS

€ 16.253.460

€ 6.229.666

€ 2.047.606

€ 3.028.834

€ 4.359.138

€ 13.661

€ 147.701

Totale omzet                  

Omzet per domein  
Zvw

Overige
zorgprestaties

Jeugd
Wlz

Wmo
Fz

€ 19.284.100 

€ 5.957.657

€ 3.563.930

€ 3.814.667

€ 5.303.501

€ 234.994
  

€   91.728

CLIËNTEN 
Totaal aantal cliënten
                                                
Totaal aantal cliënten per domein 

946995

Totaal aantal cliënten Thuiszorg 
Dichtbij en expertiseteams

Zvw
Jeugd
Wlz
Wmo
Fz
GON
Overig

362277

22184

756651

  15  4

85111

2820

287202

  934

99106

Thuiszorg Dichtbij
Kindteam
MTH-team
               

2020    2021

2142  23282020 2021
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Zorgkaart Nederland 

Opbrengsten zorg en 
begeleiding

Subsidies
Ledencontributie  

Opbrengst Scholing Dichtbij          
Overig

 
€17.027.865

€1.321.968
€1.004.109

€ 30.597
€ 46.633
€ 81.636

BATEN & LASTEN 2021         

€19.284.100
 € 284.539

€ 45.388
€ 49.102
€ 12.717

Baten Lasten 

Inkoop zorg en begeleiding 
Personeel  

Algemene kosten  
Afschrijvingen 

Scholing Dichtbij 
Huisvesting  

Aanbevelingscijfer   

2021

8,9

 

CLIENTWAARDERING 
..

2020

8,4
2021

8,8
2020

8,9

 
Totaal aantal leden 

 
Zzp-leden

Organisatieleden

332
230
102 

278
203
  75

LEDEN (op 31-12)

                                                 

2020   2021
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DICHTBIJ-WERKERS 

Vacatures 

Stagiaires 

Aantal 
in loondienst  
  

Aantal
kantoor-zzp’ers

FTE

Ziekteverzuim

3 5

15

2020                    2021

14,0              18,6

33

18

20

STAP 1 HUISELIJK GEWELD

MIC
  - Totaal    
  - Medicatiefouten  
  - Vallen
  - Agressie   
  - No show  
  - overig    

CALAMITEITEN

ONVREDE
 - Meldingen van onvrede 
 - Formele klachten

  

125
10
19
70

4
22

3

10
2

2020|2021
5

503
51
17

295
13

127

2

4
5

MELDINGEN 

25

2020 | 2021

36
4

276
9

237

36
4

271
0

265

AANTAL

Klassikale scholingen
Incompanyscholingen
Klassikale cursisten    
Opgeleverde e-learnings
Verkochte e-learnings

Gemiddelde 
beoordeling scholing

  8,9
2020

 1,8%           5,9%

8,6 
2021
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                                  Benieuwd naar het huidige scholingsaanbod van Scholing Dichtbij? 
                                                                                            >> Bekijk het hier     

https://www.scholingdichtbij.nl


MEER DICHTBIJ IN 2021… 

Samenwerking E-nursing  
Scholing Dichtbij ging de samenwerking aan met E-nursing. Onze e-learnings 
staan nu in de catalogus van E-nursing. In ruil daarvoor krijgen onze 
coöperatieleden fikse korting bij E-nursing.  

Thuiszorg Dichtbij Journaal  
Om onze zzp’ers op een andere manier te informeren over de vele 
ontwikkelingen bedachten we het Thuiszorg Dichtbij Journaal.  

Regioteam pilot  
In 2021 startten we een pilot in palliatieve routezorg in de provincie Groningen. 
Daar leerden we veel van en het leidde tot een verrassende uitkomst.  

Technologiemarkt & TZA  
In juni kwamen verschillende organisaties langs in ons digitale kantoor 
om onze leden meer te vertellen over de mogelijkheden en voordelen 
van e-health, domotica en zorg op afstand. Ook werden we lid van de 
Technologie & Zorg Academie.  

Nieuwjaarsborrel  
Toen thuiswerken de norm was, zochten we naar creatieve, digitale 
mogelijkheden om elkaar te zien en te ontmoeten. Dus organiseerden we 
eind januari een nieuwjaarsborrel in de virtuele wereld van Topia.  

ICT-verbeteringsproject  
We verhuisden zowel van kantoor als digitaal. Met Bossers & Cnossen als 
nieuwe ICT-leverancier werken we toe naar optimale ICT-voorzieningen 
voor werkers én leden.  

ISO-audit 
Eind oktober slaagden we met vlag en wimpel voor de ISO 9001:2015 
audit. De auditor was onder andere te spreken over ons goede contact 
met andere partijen binnen het regionale netwerk. 
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                               >> Kijk een aflevering terug  

       >> Lees meer  

        >> Meer over Topia  

https://www.youtube.com/watch?v=L_QlWozeX0U
https://www.thuiszorgdichtbij.nl/2022/05/04/van-regioteam-naar-gewoon-thuis-met-zorg/ 
https://topia.io


Buddysysteem Thuiszorg Dichtbij 
Voor nieuwe zzp-leden richtten we een buddysysteem in. Dit betekent dat 
ervaren leden nieuwe zzp’ers wegwijs maken binnen de coöperatie en het 
werken voor Thuiszorg Dichtbij.  

Stadswandeling & Dichtbij-kamp 
Binnen de geldende coronamaatregelen vonden de Dichtbij-werkers toch manieren 
om elkaar af en toe live te zien. Zo organiseerden we in april een stadswandeling 
door Groningen en gingen we begin september kamperen in Elp. 

Pilot FiveSteps
Om (meer) grip te krijgen op werkdruk, -stress en -plezier deden de Dichtbij-werkers mee 
met het innovatieve programma van FiveSteps.

Nieuw aandachtsgebied voor Verpleegkundige Topzorg 
Dichtbij is medeoprichter en trotse deelnemer van het VVT-samenwerkings-
verband Verpleegkundige Topzorg. In 2021 breidde Topzorg uit naar het 
aandachtsgebied psychiatrie. 

Nieuw lid Cliëntenraad 
We mochten een nieuw cliëntenraadslid verwelkomen: Kuin Heringa. Kuin is mantel-
zorger, patiëntencoach en zorgconsulent geweest. Kuin nam plaats naast Riekje 
Kattenberg (voorzitter), Jaap Medema en Josefien Boerma. 

Raad van Toezicht 
Bert van der Weide, Max Becherer en Magriet van der Werff hielden voor het 
tweede jaar toezicht op een coöperatie middenin een pandemie. Daarvoor 
kwamen ze acht keer samen en stonden ze de bestuurder met raad en daad bij. 
 

ALV-vertegenwoordiging 
Bert Goettsch (voorzitter) en Bert Hinsenveld (secretaris) organiseerden in 2021  
tweemaal een algemene ledenvergadering en ledenbijeenkomsten naar domein. Ook 
vertegenwoordigden ze de leden in vergaderingen, o.a. met de RvT en de CR.

 Meer lezen over de activiteiten van de Cliëntenraad in 2021?  
>> Lees hier hun eigen jaarbericht
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                               >> Lees meer over FiveSteps  

 >> Lees meer over Topzorg en psychiatrie  

 Meer lezen over de activiteiten van de Raad van Toezicht in 2021? 
 >> Lees hier hun eigen jaarbericht

Meer lezen over de activiteiten van de Raad van Toezicht in 2021?  
>> Lees hier hun eigen jaarbericht 

https://www.cooperatiedichtbij.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-CR-2021.pdf
https://www.fivesteps.nl/
https://www.verpleegkundigetopzorg.nl/psychiatrie/
https://www.cooperatiedichtbij.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-CR-2021.pdf
http://www.cooperatiedichtbij.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-van-de-RvT-2021-V1.0.pdf
http://www.cooperatiedichtbij.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-van-de-RvT-2021-V1.0.pdf


TOEKOMSTBLIK
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De budgetplafonds in de Zorgverzekeringswet en alle doelmatigheidseisen geven het 
risico van zorg niet vergoed krijgen en slinkende tarieven en budgetplafonds. Een 
zorgaanbieder die gemiddeld meer zorg per cliënt per maand besteedt dan dat de 
zorgverzekeraar op basis van algemene data voorspelt, krijgt de geleverde zorg niet of 
maar deels vergoed. Men wordt daarnaast gekort op tarief en budgetplafonds voor het 
komende jaar. Gevolg hiervan is dat zorgaanbieders cliënten met een grote zorgvraag 
gaan weigeren om zo het gemiddelde aantal uren per cliënt per maand laag genoeg te 
houden en de zorg vergoed te krijgen. Dit is al jaren aan de gang en ik verwacht niet dat 
dit de komende jaren minder wordt. Eerder erger eigenlijk. Zorgverzekeraars zien het als 
een goede manier om de zorgkosten te drukken en dat zie je ook gebeuren. Helaas gaat dat 
niet zelden ten koste van mensen met een grote zorgvraag die minder of zelfs geen zorg 
kunnen vinden. Dichtbij maakt zich hard voor deze mensen. Iedereen moet, ongeacht de 
zorgvraag, de juiste, passende zorg kunnen krijgen. Dit staat echter wel onder druk als wij 
vervolgens de geleverde zorg niet betaald krijgen. Wij beraden ons op hoe wij dit anders 
kunnen organiseren en toch trouw kunnen blijven aan onze missie. 

Naast de doelmatigheidssystematieken hanteren zorgverzekeraars ook steeds meer 
inkoopeisen die bijvoorbeeld iets zeggen over de organisatievorm van een zorgaanbieder 
of een minimum aantal cliënten per postcode. Onder het mom van kwaliteitsbevordering 
wordt zo toegewerkt naar steeds minder aanbieders. Door onze niet-standaard organi-
satievorm en grote werkgebied zorgt dit voor uitdagingen. Mede hierdoor kiezen we 
ervoor om ons werkgebied geografisch niet uit te breiden op het moment, 
buitenkansen daargelaten. 

De Zvw kent dus vele uitdagingen en de groei die we daar lange tijd hadden, stagneert. 
De Wlz is daarentegen wel groeiende. Dit heeft een aantal redenen. We worden 
bekender als een aanbieder die goed grote intensieve Wlz-zorgvragen in de 
thuissituatie kan organiseren. Dit zorgt voor een toestroom van cliënten. Ook is 
er door een wetswijziging sprake van een stroom van Wmo-zorg naar de Wlz-
GGZ. Bijkomend voordeel is dat de Wlz een andere budget- en financieringssystematiek 
heeft, waardoor de problemen die wij in de Zvw ervaren niet aan de orde zijn. 



 

In het sociaal domein zie je dat gemeenten steeds vaker afstappen van de open-house- 
constructie waarbij iedereen die aan de eisen voldoet een contract krijgt. Men vindt lump-  
sum-aanbestedingen en werken met een hoofdaannemer in een bepaald gebied of gemeente 
steeds aantrekkelijker. Dit soort constructies zijn Dichtbij op het lijf geschreven! Wij kunnen  
gemeenten één contractpartij bieden en inwoners toch een ruimte verscheidenheid aan 
zorgaanbieders, dankzij onze vele leden. Ook met de rol van penvoerder in samenwerkingen 
hebben wij inmiddels veel ervaring opgedaan. We verwachten dat wij dit de komende jaren 
voor meer samenwerkingen op ons gaan nemen. 

De forensische zorg kende een voorzichtige start bij Dichtbij, maar is in 2021 flink toegenomen. 
Wij verwachten dat dit zich de komende jaren doorzet en willen de contracteringen gaan  
uitbreiden met dagbesteding en wonen. 

We focussen ons in 2022 op interne bloei zoals in het beleidsplan te lezen valt. 
We zijn hard gegroeid en maken een pas op de plaats om te consolideren en verwachten 
daarna weer bestendig te kunnen groeien, zodat we nog meer mensen kunnen helpen.  

Er is sprake van een schaarste aan zorgverlenend personeel in alle sectoren de laatste tijd, mede 
door veel uitval als gevolg van corona. Dit is Dichtbij gelukkig redelijk bespaard gebleven. 
Onze organisatievorm – met op moment van schrijven circa 100 organisatieleden en zo’n 240 
zzp-leden – biedt uitgebreide mogelijkheden om elkaar bij te staan op dit vlak, indien nodig. 

Ondanks de uitdagingen die we in dit hoofdstuk beschrijven, zien wij de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. 

Op naar nog eens 10 jaar Dichtbij (zijn)! 

Jort 
Bestuurder
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COÖPERATIE DICHTBIJ 

Hereweg 120
9725 AK Groningen 

info@dichtbij.coop    
050 577 8886

WWW.COOPERATIEDICHTBIJ.NL 

Gewoon thuis, wij zijn Dichtbij DICHTBIJ
c o o p e r a t i e. .

https://www.cooperatiedichtbij.nl/
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