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Inleiding: 
 
1. In 2013 zijn de eerste ideeën ontstaan om samenwerking tussen aanbieders van dagbesteding 

en/of begeleiding  te onderzoeken om zo samen sterk te staan op de weg naar de veranderingen 
in de zorg. Uit bijeenkomsten van de regio Noord-Veluwe bleek al dat gemeenten samenwerking 
wilden stimuleren. 
Dat de verschuiving van extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo-2015 en de 
veranderingen op het gebied van de Wmo een pittige operatie zou worden die door kleine 
aanbieders nauwelijks alleen kon worden gerealiseerd, werd steeds meer duidelijk. 
 

2. Arno Goessen van Goessen Advies Interimmanagement en Ondersteuning (GAIO) 
heeft op grond van de verwachtte veranderingen het initiatief genomen om een aantal aanbieders 
in Ermelo uit te nodigen voor een gesprek. Doel van het gesprek was te inventariseren of er 
behoefte was aan samenwerking en de bereidheid voor samenwerking te meten. Op deze 
uitnodiging zijn 4 partijen ingegaan t.w. 
• Stichting Dagbesteding Smart; 
• Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci; 
• Zorg & Ondersteuning; 
• Zorgboerderij Stal van Zundert. 
In november 2013 is een eerste verkennend gesprek geweest gevolgd door inventariserende 
gesprekken in 2014. Daar omheen waren er steeds bijeenkomsten van de regio Noord-Veluwe en 
Zeewolde voor aanbieders van dagbesteding en begeleiding. 
In begin 2014 schoven de stichting SternZorg, Away2Go en de stichting Grip op je leven aan. 
Het doel van de gesprekken was te inventariseren welke soorten samenwerkingsverbanden 
mogelijk waren en de daarbij behorende rechtsvorm. 
Uiteindelijk is besloten te kiezen voor een coöperatie.  
 
De volgende partijen zijn toen samen verder gegaan: 
• Stichting Dagbesteding Smart; 
• Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci; 
• Zorg & Ondersteuning; 
• Zorgboerderij Stal van Zundert; 
• Stichting SternZorg; 
• Away2Go. 

 
De stichting Grip op je leven, kon of wilde niet aangeven of ze in het samenwerkingsverband 
gingen participeren en zijn niet meer bij de ontwikkelingen betrokken. 

 
Oprichting Coöperatie 
3. Op 19 juni 2014 is de coöperatie opgericht door het tekenen van de statuten door R.J. Ketelaar 

en J.M. de Ruiter bij notariskantoor Doorn in Ermelo 
Rond deze tijd werden ook de aanbestedingseisen en de daarbij behorende tarieven door het 
inkoopbureau gepubliceerd.  
Dit leidde ertoe dat Away2Go een pas terug maakte gezien de onzekerheid die dit alles met zich 
meebracht voor de voortzetting van hun bedrijf. Later in het jaar zijn zij inderdaad gestopt met 
Away2Go. 
 
De oprichters hebben tot bestuursleden bij de start benoemd: 
R.J. Ketelaar (Voorzitter) 
H. Kors (Secretaris) 
J.M. de Ruiter (Penningmeester) 
S. van Kammen (lid) 
A. van Zundert-Goosensen (lid) 
 
De uitvoerende werkzaamheden werden uitgevoerd door Arno Goessen. 
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Leden 
4. Bij de bijeenkomsten van de Regio Noord-Veluwe en Zeewolde werd het netwerk steeds groter 

en leden wisten andere organisaties enthousiast te maken om aan de coöperatie deel te nemen. 
Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer organisaties zich hebben aangesloten bij de coöperatie. 
De coöperatie heeft toen een informatie bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. Op 
11 juni 2014 is deze bijeenkomst geweest. 
 

5. Uiteindelijk hebben zich nog 8 organisaties zich aangesloten bij de coöperatie. 
De coöperatie werd gevormd door de volgende leden: 

a. Stichting Dagbesteding Smart 
b. Stichting SternZorg 
c. Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci 
d. Zorgboerderij Stal van Zundert 
e. Zorg & Ondersteuning 
f. Stichting Werk aan de Winkel 
g. Emeritus 
h. In-Tuto 
i. Atlashulp (voorheen PGB-groep) 
j. Les BV Het Zorgburo 
k. De Vooruitgang Topcoaching 
l. Kompas Dienstverlening 
m. Autisme Spiegel 

 
Hiervan zijn 12 organisaties volledig lid en 1 organisatie deellid. 
Met ingang van 1 januari 2015 heeft Emeritus al haar activiteiten en daarmee ook het 
lidmaatschap van beëindigd. 
 

Klachtencommissie 
6. Op 28 oktober 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden de kandidaten voor de functie van 

cliëntvertrouwenspersoon en lid van de klachtencommissie. Drie van de vier kandidaat-leden 
voor de klachtencommissie vormen reeds de klachten commissie voor de stichting Ateliers en 
Galerie Leonardo da Vinci. Een vierde lid heeft zich bereid verklaard deel te nemen. 
Allen hebben aangegeven dat zij de klachtencommissie en cliëntvertrouwenspersoon willen 
vormen voor de coöperatie. Voor de uitvoering van de klachtenregeling is de samenstelling: 
Cliëntvertrouwenspersoon: Mevr. Majo Kolkman. 
Klachtencommissie: Dhr. H. Mannen (Voorzitter) 
     Mevr. J. Staal (Secretaris) 
     Mevr. T. Omta 
     Dhr. J. Bolt. 
De volledige klachtenregeling en de Regeling Clientvertrouwenspersoon / 
Klachtopvangfunctionaris zijn gepubliceerd op de website. 
 

Vergaderingen 
7. Het bestuur heeft gemiddeld 2 keer per maand vergaderd. Dit was gezien de vernieuwingen die 

op ons pad kwam noodzakelijk 
Op 30 september 2014 is de eerste ledenvergadering van de coöperatie geweest. 
In de ledenvergadering waren de belangrijkste thema’s 

a. Klachtenregeling 
b. Begroting en financiering coöperatie 
c. Organisatievorm van de coöperatie. 

 
Aanbesteding 
8. In juli en augustus heeft het aanbestedingstraject de leden allemaal bezig gehouden. De 

aanbesteding is op tijd ingeleverd bij het inkoopbureau en uiteindelijk kwam op 24 september 
2014 het bericht dat de coöperatie een gunning heeft gekregen voor het aanbieden van Wmo 
diensten via Zorg in Natura. 
In oktober werd door het inkoopbureau aangegeven dat er één transformatieplan moest worden 
gemaakt. Dit plan is eind november 2014 ingeleverd en goedgekeurd. 
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Huisvesting 
9. Vanaf 15 december heeft de coöperatie een ruimte gehuurd aan de Stationsstraat 30d waar 

kantoor wordt gehouden en een inloopmogelijkheid is voor mensen die informatie willen over de 
Wmo. Het kantoor is in ieder geval open op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 
 

Financiën  
10. Naast de contributie zijn de kosten voor de oprichting van de coöperatie per organisatie in 

rekening gebracht. Uiteindelijk heeft de oprichting € 14.243,- gekost. 
Voor de start van de coöperatie hebben een aantal leden ten behoeve van de voorfinanciering 
een lening verstrekt ter hoogte van totaal € 20.000,- 
 

Registratiesysteem 
11. In oktober en november zijn 3 presentaties gegeven over een cliëntregistratiesysteem. Hiervan is 

door de leden die op zoek waren naar een passend systeem. 
Presentaties waren: 

a. Myreport van Burnhard. 
b. Zilliz. 
c. Qurentis. 

De coöperatie heeft gekozen voor Zilliz. 
De leden zijn vrij in de keuze voor het registratiesysteem. De coöperatie geeft aan hoe de data 
moeten worden aangeleverd. 
 

Certificering 
12. Een gigantische klus was de certificering die alsnog door het inkoopbureau werd geëist. Vrijwel 

alle deelnemers hebben in een zéér kort tijdsbestek de HKZ/ISO certificering afgerond. De 
organisaties die dat nog niet hebben zullen daar nog voor moeten zorgen. Dit alles is een 
compliment waard. Veel waardering was er voor de ondersteuning door Ant Stremmelaar als 
adviseur voor de certificering.  
 

Slot 
13. Vanaf mei 2014 is er hard gewerkt om handen en voeten te geven aan de coöperatie. We 

hebben met z’n allen een grote klus gerealiseerd, waardoor we als kleine organisaties mee 
kunnen doen in de dienstverlening aan kwetsbare burgers in de verschillende gemeenten. 
De samenwerking is goed en de coöperatie is klaar om de dienstverlening te optimaliseren. 
Dit betekent niet dat nu de opdrachten vanzelf binnen komen. Ieder voor zich en ook de 
coöperatie zal zich moeten inzetten om de bekendheid te vergroten en mensen die hulp nodig 
hebben te overtuigen dat ze bij ons aan het juiste adres zijn. 

 
 
Arno Goessen 

 
 
 
 
 
 
 


