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Inleiding: 
1. In 2016 is de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. een nieuwe fase ingegaan. Het 

contract met de diverse gemeenten is ook in 2016 gecontinueerd en weer verlengd op 1 juli 2016 
voor een volgende periode van 1 jaar. 
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de nieuwe organisatorische situatie en de ontwikkelingen die 
de coöperatie heeft doorgemaakt. 
 

Algemeen 
2. Gestart zijn we met een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in De Molenaar in Ermelo, waar 

op een informele wijze kennis werd gemaakt met nieuwe leden. 
Begonnen als Coöperatie Zorgaanbieders Noord-Veluwe en Zeewolde U.A. is in de eerste 
maanden van 2016 de omslag gemaakt naar een nieuwe naam en een nieuw bestuursmodel met 
een raad van toezicht. De coöperatie geeft hiermee aan te werken volgens de Zorgbrede 
Governance Code 2010. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een verdere 
professionalisering van de coöperatie. 
Op 23 februari 2016 zijn de statuten bij notariskantoor Doorn gepasseerd en de naam bij de 
Kamer van Koophandel gewijzigd. 
Op 6 juni 2016 is de Raad van Toezicht geïnstalleerd.  
 

3. Op 7 maart 2016 heeft de coöperatie een WTZi-erkenning gekregen, gepubliceerd in de 
Staatscourant 
 

 
 

4. In 2015 was de start gebaseerd op de verwachtingen die door de leden waren uitgesproken in 
het aanbestedingstraject. In 2016 is doorgezet wat in de tweede helft van 2015 was gerealiseerd. 
Langzaam groeide het aantal deelnemers die begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp 
nodig hadden. Een piek in de groei werd gerealiseerd toen Atlashulp in Putten een substantieel 
deel van de bewoners overnam die voorheen de HH kregen van TSN. 
 

Aanbestedingen 
5. WMO-diensten zijn aanbesteed in de gemeenten: 

Apeldoorn, Barneveld, Dronten, Elburg, Epe Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Kampen, 
Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde.  
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6. Voor de gemeente Dronten en Apeldoorn, Epe Heerde Hattem is in 2016 de aanbesteding voor 
Jeugdzorg gestart. Deze zijn inmiddels als dit jaarverslag wordt geschreven afgerond en heeft de 
coöperatie een gunning. 
 

Deelnemers 

7. Per 1 januari 2016 waren er 35 deelnemers/cliënten via de coöperatie met WMO-indicatie met 
ZIN (zorg in natura) actief bij de deelnemers. 
Op 31 december 2016 was dit aantal gegroeid naar 166 deelnemers met een ZIN-indicatie. 
Onderverdeeld naar de diensten is de verdeling op 31 december 2016 voor: 
Begeleiding groep  35 deelnemers 
Begeleiding individueel 34 deelnemers 
Begeleid werken:    1 deelnemer 
HH:   96 deelnemers    
 
 

Certificering 

8. Gezien de hoge kosten van de certificering is een stap gezet om te kijken of dit anders en vooral 
goedkoper kan, zonder een concessie te doen aan de kwaliteit. Daarbij wordt ook bekeken of de 
coöperatie kan worden gecertificeerd. De verwachting is dat dit in 2017 zijn beslag krijgt. 
Met uitzondering van 2 leden is iedereen in 2016 gecertificeerd of heeft een branchegericht 
keurmerk. Een nieuw lid heeft de ruimte om binnen 1 jaar na toetreding gecertificeerd te zijn. 
Buiten het gegeven dat dit een eis is van de inkopende gemeenten is dit ook een voorwaarde van 
de coöperatie om de gevraagde kwaliteit te kunnen waarborgen. 
 
 

Activiteiten 
9. Door de verschillende leden zijn activiteiten ontwikkeld of doorgezet zoals: 

Kunstweken door Leonardo da Vinci in samenwerking met Beeldende Kunstenaars uit Ermelo. 
De overige exposities van de stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci; 
Voorjaarsmarkt Stal van Zundert. 
De Lunchtuin en pluktuin van Stal van Zundert; 
De lunchroom, winkel en werkplaats van de stichting Werk aan de Winkel; 
De pluktuin bij de stichting Dagbesteding Smart; 
Open dag door de stichting SternZorg  
De groentetuin bij de stichting SternZorg werd een succes met het schenken van de oogst aan de 
Voedselbank. 
Onderhoud groen door De Drijvende Ambachtsschool. 
Onderhoud Groen, Strijkservice etc. door Kompas Zorgverlening. 
Re-integreren in een groene omgeving door BuitenVitaal. 
 
Deze activiteiten kenmerkten zich vooral doordat hiermee contacten met de gemeenschap 
werden gelegd in de diverse vormen die het aanbod met zich meebracht en nog steeds brengt. 
 

Raad van Toezicht 
10. Conform de nieuwe statuten zijn op de ledenvergadering van 6 juni 2016 de leden van de Raad 

van Toezicht gekozen. De RvT is inmiddels aan het werk en heeft in 2016 op locatie kennis 
gemaakt met Atlashulpen Kompas Zorgverlening b.v. Voor de overige leden is een planning voor 
kennismaking in 2017 gemaakt. 

 
Vergaderingen 
11. In 2016 heeft het bestuur heeft in 2016 acht keer vergaderd.  

In het bestuur zijn vooral de bedrijfsvoering en de zaken omtrent de eisen die door de 
aanbestedende gemeenten waren gesteld. 
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12. In 2016 heeft de RvT 3 keer vergaderd. Hierbij is kennismaking en inzicht in de structuur en 
werkwijze van de coöperatie aan de orde geweest. 
 

13. Om de leden te informeren en het bespreken van wijzigingen van eerdere besluiten is 4 keer een 
ledenvergaderingen gehouden. Belangrijke besluiten die zijn voorgelegd waren de 
financieringsvorm, wijzigen van het huishoudelijk reglement en het ingaan van het traject een 
WTZi erkenning te verkrijgen voor de coöperatie. 
 

Samenwerken 
14. Binnen de coöperatie worden onderling door de leden kennis en ervaring uitgewisseld en wordt 

bekeken of men iets voor elkaar kan betekenen. 
 

Contacten/bijeenkomsten  
15. Door het jaar heen zijn verschillende bijeenkomsten door gemeenten georganiseerd, waar Arno 

Goessen de coöperatie heeft vertegenwoordigd. 
Door verschillende organisaties is contact gezocht om te bekijken of aansluiting bij de coöperatie 
zinvol zou zijn. In totaal waren dit 6 organisaties waarvan Puur Persoonlijk, BuitenVitaal en 
Kommak b.v. besloten hebben lid te worden. 
 

Financiën 
16. In 2015 waren de financiële verwachtingen te hoog en zijn er maatregelen genomen om de 

kosten te beheersen. Door de groei van het aantal deelnemers werd de armslag van de 
coöperatie wat beter en kon vanaf periode 16P07 (de 7e periode van 4 weken 2016) de fee voor 
Begeleiding individueel en Begeleiding Groep worden verlaagd naar 10%. 
Gezien de lage tarieven voor HH1 en HH2 is door het bestuur besloten en later door de leden 
geaccordeerd de fee vast te stellen op 7,5% voor deze twee diensten. 
Separaat wordt een Jaarrekening over het jaar 2016 opgemaakt. 
 

17. Omdat ondernemingen afhaakten i.v.m. de hoogte van het entreegeld van € 1750,- bovenop de 
contributie is in de Ledenvergadering van 6 november 2016 besloten het entreegeld te verlagen 
naar € 500,-. Tevens is besloten dat van het resultaat over 2016, de oprichtingskosten c.q. een 
deel van het entreegeld voor de leden die na 1-1-2015 zich hebben aangesloten, wordt 
terugbetaald. 
Dit heeft in december zijn beslag gekregen. 
Het entreegeld voor nieuwe leden is op dat moment vastgesteld op € 500,-  
 

Facturering  

18. Facturering via iWMO-berichten wordt door steeds meer gemeenten gebruikt. Alleen de 
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk voor (HH), Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde zijn nog 
niet over naar het iWMO berichtenverkeer.  
(Oldebroek is met ingang van 1-1-2017 over naar iWMO) 
 

Rapportage CAK  

19. De coöperatie heeft de rapportage aan het CAK kunnen uitvoeren. In het begin waren de iWMO-
codes en de CAK-code niet goed afgestemd, waardoor een enkele keer een correctie moest 
plaatsvinden. 
 

Jeugdzorg  

20. Door de stichting de Drijvende Ambachtsschool is dagbesteding en begeleiding gegeven aan een 
of meerdere jongeren en bij Zorgboerderij Stal van Zundert zijn verschillende jongeren die daar 
dagbesteding ontvangen. Puur Persoonlijk richt zich eveneens o.a. op jeugdzorg. 
De coöperatie heeft echter geen contract met het Regionaal Account Jeugdhulp (RAJ) waardoor 
geen ZIN kan worden geleverd. 
In 2014 bij de aanbesteding van Jeugdzorg is besloten alleen met bestaande aanbieders in zee 
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te gaan en werd toegezegd dat nieuwe deelnemers mee zouden kunnen dingen naar een 
gunning voor 2017. Stilzwijgend is dit verschoven naar 2018. Halverwege 2017 zal de 
aanbestedingsprocedure waarschijnlijk worden gestart. 
 

21. Op de inschrijving voor 2016 die de coöperatie in december 2015 heeft ingediend bij het RAJ is 
nooit meer iets van vernomen. 
 

Wet Langdurige Zorg  
22. In 2016 hebben heeft de coöperatie ingeschreven op de Wet Langdurige Zorg, voor Kompas 

Zorgverlening, Puur Persoonlijk en de stichting Werk aan de Winkel. Het traject is helemaal 
doorlopen en na eerst een bericht te hebben ontvangen dat de mogelijkheid van een contract 
reëel was, bleek op het laatste moment dat, gezien de coöperatievorm met Uitgestelde 
Aansprakelijkheid (U.A.), dit werd gezien als een te groot liquiditeit risico. Deze inschrijving is niet 
gelukt. 

 

Klachtenregeling  
23. In 2016 is éénmaal beroep gedaan door een deelnemer op de klachtencommissie en éénmaal op 

de cliëntvertrouwenspersoon. 
 

24. In 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. Op 1 
januari 2017 moet de nieuwe wet in de klachtenregeling zijn geïmplementeerd. Dit is inmiddels 
gerealiseerd. 
 

25. De WKKgz spreekt niet meer van een vertrouwenspersoon maar van een Klachtenfunctionaris. 
Deze kan voor deelnemers en personeel worden ingezet. 
 

Organisatie 

26. Op 31 december 2016 was het bestuur van de coöperatie als volgt samengesteld: 
    
   R.J. Ketelaar (Voorzitter) 
   H. Kors (Secretaris) 
   W. Hamer (Penningmeester 
   R. Rijksen (lid) 
   A. van Zundert-Goosensen (lid) 
 

27. Op 31 december 2016 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: 
 
   R.T.J. Daamen (voorzitter) 
   G.R.E. Sloot – Raaijen (secretaris) 
   C.H. Louwerse (lid) 
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28. Op 31 december 2016 waren de volgende ondernemingen lid van de coöperatie: 
a. Stichting Dagbesteding Smart  
b. Stichting SternZorg 
c. Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci 
d. Zorgboerderij Stal van Zundert 
e. Zorg & Ondersteuning b.v. tot 1 augustus 2016 
f. Stichting Werk aan de Winkel 
g. In-Tuto 
h. Atlashulp 
i. Kompas Dienstverlening b.v. 
j. Autisme Spiegel 
k. Zorg met Kleur 
l. Stichting De Drijvende Ambachtsschool 
m. Puur Persoonlijk  
n. BuitenVitaal 
o. Kommak B.V. 

 
Zorg en Ondersteuning b.v. is gestopt als organisatie. 
Puur Persoonlijk, BuitenVitaal en Kommak b.v. zijn lid geworden. 

 
Op 31 december waren 12 organisaties volledig lid en 2 organisaties deellid. 

 
29. Op 31 december 2016 was de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersoon als volgt 

samengesteld: 
Cliëntvertrouwenspersoon: Mevr. Majo Kolkman. 

      (Met ingang van februari 2017 opgevolgd door Johan Pap) 
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. 
 

30. Voor de directievoering is de samenwerking met Arno Goessen voortgezet. 
 

Slot 
31. Ondanks de startperikelen in WMO-land heeft de dienstverlening van de coöperatie vorm 

gekregen. De leden hebben elkaar leren kennen en langzaam wordt de coöperatie ook bekend bij 
de Wmo-consulenten. Steeds meer activiteiten worden door de diverse leden georganiseerd. De 
coöperatie oogst waardering bij de opdrachtgevers. We kunnen spreken van een succesvol 2016. 

 
 
Arno Goessen 
 
 
Vastgesteld d.d. 21 maart 2017. 
 
 
 
 
 
R.J. Ketelaar      H. Kors 
Voorzitter      Secretaris 


