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Voorwoord van het bestuur
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van Stichting Heemz.org over het jaar 2016.
Het jaar 2016 stond in het teken van de doorontwikkeling. Het door ontwikkelen van de
eigen organisatie maar ook de gemeenten die hun taken hebben door ontwikkeld.
Begin 2016 is er een derde medewerker aangenomen die vooral kennis heeft van de
zorg inhoudelijk, ze vormt een welkome aanvulling op het personeelsbestand. Hiermee
is de kwetsbaarheid van Heemz.org verminderd doordat er nu ook bij vakantie een
goede vervanging mogelijk is.
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Net als in 2015 waren er ook in 2016 grote problemen met het op tijd betalen van de
facturen vanuit de gemeenten. Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden, net als de
grote administratieve last die er vanaf 2015 is bijgekomen. Vanwege het achterblijven
van de betalingen vanuit de gemeenten zijn er in 2016 gesprekken gevoerd om
financiering te krijgen van de Rabobank. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat.
In 2016 is er ook gewerkt aan de strategische visie voor de komende jaren, dit is
opgesteld met de input van de aangesloten zorgbedrijven.
Ook in 2016 is Heemz.org gegroeid, van 32 aangesloten zorgbedrijven op 1 januari 2016
naar 38 aangesloten zorgbedrijven op 31 december 2016. Ook het aantal cliënten is het
afgelopen jaar toegenomen tot 188 jeugdige en volwassen cliënten, woonachtig in 20
Noord Hollandse gemeenten.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat Heemz.org in 2016 heeft gedaan en bereikt,
bijvoorbeeld de ontwikkeling van ons eigen kwaliteitssysteem.
We wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Mede namens Donja en Meijert

Paul Medema
Voorzitter bestuur stichting Heemz.org
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Jaarverslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt integraal toezicht op alle aspecten van de
Stichting Heemz.org en in het bijzonder op de realisatie van de doelstellingen, zoals
genoemd in de statuten van de stichting, Strategische Visie en in het Jaarplan. Daarnaast
vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever ten opzichte van het Bestuur
en functioneert de RvC als klankbord voor het Bestuur, door mee te denken, vragen te
stellen en feedback te geven.
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De RvC baseert zich bij zijn handelen op de toezichtfilosofie zoals deze is vastgelegd in
het Toezichtskader Raad van Commissarissen Heemz.org.
Belangrijk uitgangspunt is dat het handelen van de RvC een toegevoegde waarde dient
te hebben. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng en expertise van buiten de
organisatie en een opbouwende en kritische houding. De RvC houdt niet alleen toezicht
op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de
toekomst. De RvC heeft vanuit zijn statutaire verantwoordelijkheid een aantal
bevoegdheden, zoals het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het
strategisch meerjarenplan van de organisatie.
De RvC laat zich informeren door het Bestuur tijdens de vergaderingen en in
bijeenkomsten en overleggen o.a. met de Raad van Advies.
Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden die elkaar aanvullen op het terrein
van deskundigheden (sociaal domein, financiën, juridisch, bestuurlijk,
ondernemerschap) en maatschappelijke achtergronden.
Op 31 december 2016 was de raad als volgt samengesteld:
De heer Jan Steven van Dijk
voorzitter
Mevrouw Jacqueline Wegink
commissaris
De heer Jeroen Duvekot
commissaris
Mevrouw Tineke de Schepper
commissaris
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
De heer Jan Steven van Dijk
juni 2018
Mevrouw Jacqueline Wegink
juni 2017
De heer Jeroen Duvekot
juni 2019
Mevrouw Tineke de Schepper
juni 2020
Vergaderingen Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen en het Bestuur zijn in 2016 zesmaal bijeen geweest in
reguliere vergaderingen. De Raad van Commissarissen werkt met een jaaragenda en ter
voorbereiding op iedere vergadering worden nieuwe agendapunten geïnventariseerd.
Tussentijds wordt de raad door het bestuur geïnformeerd over de belangrijkste zaken en
ontwikkelingen die spelen in de organisatie.
Onderwerpen die in 2016 op de agenda hebben gestaan, zijn onder meer:
• Financiële rapportages
De Raad van Commissarissen werd via rapportages geïnformeerd omtrent de
financiele positie en enkele andere aangelegenheden.
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•
•
•
•
•
•

Jaarstukken 2015
De Raad van Commissarissen heeft de jaarstukken 2015 behandeld en hier zijn
goedkeuring aan gegeven.
Begroting 2017
De Raad van Commissarissen heeft de begroting 2017 behandeld en hieraan zijn
goedkeuring gegeven.
Statuten van de Stichting Heemz.org
De statuten van de Stichting zijn aangepast en geactualiseerd en zijn in 2017
gepasseerd.
Toezichtskader Raad van Commissarissen
Het Toezichtskader Raad van Commissarissen Heemz.org is vastgesteld en wordt
in 2017 getoetst aan de Governance Zorg.
Strategische visie 2017-2020
De Strategische visie 2017-2020 is vastgesteld.
Jaarplanning RvC
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Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
Jaarlijks organiseert de RvC een zelfevaluatie. In 2016 zijn er zelfs twee momenten
geweest waarop de Raad stilstond bij het eigen functioneren.
Ontwikkelgesprekken bestuur
Twee leden van de RvC hebben in augustus de jaarlijkse ontwikkelgesprekken met het
bestuur als geheel en de afzonderlijke leden gevoerd.
Vergoeding RvC
De vergoeding voor de leden van de RvC is in 2016 ongewijzigd gebleven. De
commissarissen ontvangen een vergoeding van € 100,-- per kwartaal.
In 2016 heeft de Stichting Heemz.org zich verder ontwikkeld: verdere professionalisering
van de organisatie en de ontwikkeling van het eigen kwaliteitssysteem. Er is veel
aandacht besteed aan de communicatie met de zorgbedrijven en externe contacten
(o.a. de gemeenten). Wij kijken tevreden terug op 2016 en hebben vertrouwen in de
toekomst.
Namens de Raad van Commissarissen,
Tineke de Schepper
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Visie 2017-2020
Visie en Missie
De Visie en Missie -zoals geformuleerd in 2015- is verder uitgedragen en uitgebouwd
naar concrete punten. Daarnaast is continue gekeken of de huidige visie en missie
actueel was of moest worden aangepast naar nieuwe standaarden. Er is gestart om de
visie en de missie te verwerken in een infographic, hier gaan we in 2017 mee verder.
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Strategische visie 2017-2020
2016 stond -na 2015/ het jaar van de verandering- in het teken van doorontwikkeling en
verdere professionalisering van de organisatie.
Heemz.org is verder gegroeid in 2016 op alle fronten bijvoorbeeld het aantal
zorgbedrijven, het aantal zorgvragers, de organisatie en de Raad van Commissarissen.
Om verder vooruit te kijken is een strategische visie 2017-2020 geformuleerd. Tijdens
een brainstormsessie in het begin van 2016 is samen met de aangesloten zorgbedrijven
nagedacht over de toekomst van Heemz.org. Hiervoor stelden we onszelf een aantal
vragen:
1. Hoe ziet het zorglandschap anno 2020 eruit?
2. Hoe ziet Heemz.org er als organisatie uit in 2020?
3. Welk werkgebied beslaat Heemz.org in 2020?
4. Welke taken zijn er voor Heemz.org in 2020?
5. Welke ontwikkelpunten zijn er voor Heemz.org richting 2020?
Naar aanleiding van deze vragen is veel input gekomen vanuit de zorgondernemers.
Rond de zomer van 2016 heeft het bestuur, samen met de Raad van Commissarissen,
alle beschikbare input vanuit zorgondernemers, bestuur, RvC en medewerkers één
document gevormd:
Strategische visie 2017-2020.
Deze Strategische visie 2017-2020 is geen blauwdruk voor de toekomst, maar de
leidraad voor Heemz.org voor de komende jaren.
De kernpunten van de strategische visie zijn:
• Waarom Heemz.org en voor wie?
• Welke soorten zorg biedt Heemz.org?
• Wat doet Heemz.org (taken)?
• Hoe ziet de organisatie eruit?
• Betrokkenheid van de deelnemende zorgbedrijven
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Doorontwikkeling organisatie
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2016 stond in het teken van verder kijken naar de (interne) organisatie.
Een belangrijk punt was de kwetsbaarheid van de organisatie. In maart 2016 is een
nieuwe medewerker aangetrokken voor 16 uur per week, met veel ervaring in en kennis
van de inhoud van de zorg. Samen met de coördinator van het zorgbureau zorgen zij
voor een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid en continuïteit van alle dagelijkse zaken
op het centrale Heemz.orgkantoor.
Door de uitbreiding van expertise op het gebied van inhoudelijke zorg konden
aangesloten zorgbedrijven rekenen op een nog bredere ondersteuning vanuit
Heemz.org.
2016 was ook het eerste jaar voor de (nieuwe) Raad van Advies. Als (democratisch
gekozen) vertegenwoordigers van de zorgondernemers zijn zij namens de
zorgondernemers gesprekspartner voor het bestuur. De Raad van Advies heeft in het
afgelopen jaar in totaal zes keer overleg gehad met het bestuur, waarin verschillende
zaken zijn besproken en/of advies is gevraagd door of gegeven aan het bestuur.
Bijvoorbeeld over een nieuwe dienstenovereenkomst en het kwaliteitssysteem.
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Kwaliteit op orde
De in 2015 opgeleide intern auditoren hebben in 2016 bij alle zorgbedrijven waar via
Heemz.org aan cliënten zorg wordt geboden een audit afgenomen.
Het aantal auditoren dat in de eerste groep is opgeleid is in de loop van 2016 veranderd
van samenstelling.
Twee auditoren van het eerste uur zijn gestopt. Ook zijn twee zorgondernemers nieuw
opgeleid tot auditor. Ook de (administratief) medewerker zorg en een externe, freelance
medewerker zijn opgeleid en worden ingezet als intern auditor. Daarmee is de pool van
auditoren op sterkte.
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Gebruik van en voldoen aan de eisen en voorwaarden uit het kwaliteitssysteem zorgen
voor een goede borging van kwaliteit van zorg.
Transparantie is één van de pijlers van het Heemz.orgkwaliteitssysteem. Zo kan aan de
gemeenten worden aangegeven dat wordt geleverd wat is afgesproken.
De eerste audits uit eind 2015 zijn gezamenlijk geëvalueerd. Punten uit deze evaluatie
zijn toegepast tijdens de audits gedurende de rest van het jaar. Daarnaast wordt deze
input gebruikt om het kwaliteitssysteem verder aan te scherpen in het begin van 2017.
Aan het eind van het jaar 2016 waren er 16 Heemz.orgbedrijven met het
Heemz.orgKeurmerk. Zij voldoen aan alle eisen van het Heemz.org-Kwaliteitssysteem.
De overige bedrijven zijn onder te verdelen in twee groepen:
1. Bedrijven die pas aan het eind van 2016 een audit hebben ondergaan en op 31-122016 nog niet aan alle eisen voldoen Zij ontvangen een Keurmerk in 2017.
2. Bij bedrijven die in 2016 nog geen cliënten via Heemz.org hadden, wordt begin 2017
een audit afgenomen.
Gemeenten eisen dat gecontracteerde partijen een HKZ-keurmerk of gelijkwaardig
(landelijk erkend) certificaat in bezit hebben. Dit jaar is onderzocht of het haalbaar was
voor Heemz.org om -naast het eigen kwaliteitssysteem- het HKZ- of ander landelijk
erkend keurmerk te behalen.
Uiteindelijk is gekozen voor het in gang zetten van een ISO9001:2015 certificering voor
het centraal kantoor.
Dit heeft geen gevolgen voor het Heemz.orgkwaliteitssysteem. Dit blijft gehandhaafd
zoals dit is ingezet en wordt geïntegreerd in het ISO-certificaat. Op 31-12-2016 is het ISO
certificeringstraject nog in volle gang en is de verwachting dat het certificaat begin 2017
zal worden behaald.

Pagina - 8 -

Bijeenkomsten en cursussen
In 2016 hebben verschillende bijeenkomsten en cursussen plaatsgevonden zoals:
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Intervisie
In 2016 is een start gemaakt met het organiseren van intervisiebijeenkomsten. In het
najaar van 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats. Zorgondernemers zijn van tevoren
uitgenodigd om deel te nemen en een casus in te brengen. Deze bijeenkomst is door de
aanwezigen als zeer waardevol ervaren. In vertrouwen en met respect voor elkaars
achtergrond zijn er met elkaar zorginhoudelijke zaken besproken, om zodoende van
elkaar te leren. De intervisiebijeenkomsten worden geïnitieerd en geleid door de
(administratief) medewerker zorg. In 2017 worden deze intervisiebijeenkomsten
ongeveer 2 a 3 keer per jaar georganiseerd en kunnen zorgondernemers zelf casussen
inbrengen ter bespreking.
Themabijeenkomst
In november 2016 is een voorlichtingsavond georganiseerd in samenwerking met
Geriant West Friesland over het onderwerp Dementie en Alzheimer. De bijeenkomst
was voor iedereen vrij toegankelijk en is breed verspreid onder wijkteammedewerkers,
cliënten, zorgbedrijven en via sociale en lokale media.
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst is verder ingegaan op de vraag:
“Vergeetachtig… of is het iets anders?”
Een dementieconsulent van Geriant heeft informatie gegeven over tal van onderwerpen
die bij dit thema naar voren komen.
Plenair
In maart, juni en oktober vonden bijeenkomsten plaats, waarvoor alle aangesloten
zorgbedrijven zijn uitgenodigd. Twee maal heeft de bijeenkomst plaatsgevonden bij één
van de zorgbedrijven; de derde maal is uitgeweken naar een centraal gelegen, externe
locatie. Dit vanwege de groei van het aantal aangesloten bedrijven waardoor we niet
één zorgbedrijf willen belasten met de organisatie van deze bijeenkomsten.
Tijdens de plenaire overleggen worden de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen
binnen de stichting met elkaar besproken. Dat waren overkoepelende zaken, maar ook
is bijvoorbeeld het thema “hoe kan ik nieuwe cliënten aantrekken bij mijn bedrijf” aan
de orde geweest en heeft de externe vertrouwenspersoon voorlichting gegeven over
haar taak en expertise.
Naast de reguliere bijeenkomsten is twee maal een speciale, ingelaste bijeenkomst
georganiseerd om de zorgondernemers op de hoogte te stellen van de financiële
ontwikkelingen op het gebied van betalingen vanuit de gemeenten voor de geleverde
zorg.
BHV
In juli en september 2016 is een BHV-cursus georganiseerd voor Heemz.orgondernemers. Deze cursus werd gegeven bij twee verschillende zorgbedrijven door Berg
BHV. Alle cursisten zijn geslaagd en hebben een herhalings- of nieuw certificaat behaald.
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Innovatie en productontwikkeling/ offertes 2017
De afgelopen jaren schreven de verschillende gemeenten elk jaar opnieuw
aanbestedingen uit voor Jeugdzorg en WMO-zorg.
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In 2016 hebben een groot aantal gemeenten besloten geen nieuwe aanbesteding uit te
schrijven, maar de contracten zoals afgesloten voor 2016 voort te zetten in 2017.
Regio/
gemeenten
KOP3

Jeugd/wmo

WF 7

Jeugd

Ja

WF 6 (= WF7
excl. Hoorn)
Hoorn

WMO

Ja

WMO

Ja

HAL en BUCHgemeenten
HAL en BUCH
gemeenten
Zaanstad e.o.

Jeugd

Ja

WMO

Ja

WMO

Ja

KOP3
WF 7
WF 6
HAL gemeenten
BUCH gemeenten
Zaanstad e.o.

Contract in
2016?
Jeugd en WMO Ja

Vervolg
contract 2017
Verlengd
vanuit 2016
Verlengd
vanuit 2016
Aanbesteding

Resultaat

Contract

Verlengd
vanuit 2016
Verlengd
vanuit 2016
Verlengd
vanuit 2016
Verlengd
vanuit 2016

Den Helder, Texel, Schagen
Hoorn, Drechterland, Koggenland, Stedebroec, Enkhuizen, Opmeer,
Medemblik
Gelijk aan WF7, exclusief Hoorn
Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk
Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo
Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,
Wormerland en Zeevang
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PR en communicatie
In 2016 zag het speciale Heemz.orgmagazine het licht. Tijdens het voorjaar, vlak voor de
zomer en tegen de feestdagen in december viel bij bijna 1000 adressen in NoordHolland het magazine in de bus. Per editie mooie verhalen van zorgbedrijven en hun
ondernemers, een recept op de achterzijde, interviews met beleidsmakers en nog veel
meer interessante verhalen waren te lezen in de Heemz.orgmagazines.
Het magazine wordt bezorgd bij alle cliënten, zorgbedrijven, collega-zorgaanbieders,
gemeenten (wijkteams en beleidsmakers) en huisartsenpraktijken in Noord-Holland en
wordt later digitaal beschikbaar gesteld.
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De website www.heemz.org is verder uitgebouwd in 2016 met nieuw aangesloten
bedrijven en verdere verfijning op detailniveau.
Zorgbedrijven kunnen gebruik maken van materialen als het “Paspoort Zorg op Maat”,
vlaggen en banners. Ook tijdens informatiemarkten van gemeenten is Heemz.org enkele
malen aanwezig geweest met kraam en materiaal.
Via de Facebookpagina is gedurende een groot deel van het jaar elke week een
“Heemz.orgbedrijf van de Week” gepresenteerd. Ook andere nieuwtjes
werden via Facebook gedeeld en geliked en bereikten zo een groot
publiek.

In de Agrarische Krant voor Westfriesland en de Noordkop is in 2016 vier maal een
artikel verschenen met foto. Deze krant wordt verspreid in de gemeenten Hollands
Kroon en Schagen en in een 5-tal West-Friese gemeenten (totale oplage 98.000 stuks
huis aan huis).
Voor de aangesloten zorgbedrijven is regelmatig een interne Nieuwsbrief (Nieuwe
Oogst) verspreid met nieuwtjes en wetenswaardigheden op allerlei gebied. In 2016
verscheen Nieuwe Oogst acht keer.
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Externe contacten
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In 2016 is het aantal contacten met collega-zorgaanbieders verder uitgebreid, met name
in de vorm van onderaannemerschappen. Cliënten met een ZorgZwaartePakket (ZZP)
wonen in een instelling, maar vullen de dagbesteding in bij één van de
Heemz.orgbedrijven. Tussen Heemz.org en de instelling wordt een afspraak gemaakt
voor declareren van onderaannemer
(Heemz.org) aan hoofdaannemer (de
instelling).
Met twaalf verschillende collegazorginstellingen zijn in 2016
onderaannemerschappen voor 25
cliënten.

Stichting PROV Jeugd en Gezin/ Vliercentrum te Opmeer heeft verzocht om
ondersteuning op het gebied van Indicatiebeheer, facturering en berichtenverkeer.
Hiervoor is een uitleencontract afgesloten; de coördinator zorgbureau verricht de
werkzaamheden voor deze organisatie voor 4 uur per week.
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Interne organisatie
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2016 onveranderd en bestaat uit:
Voorzitter met als speciale aandachtsgebieden financiën en
bedrijfsvoering
Donja Wagenaar
Bestuurslid met als aandachtsgebieden PR en kwaliteit
Meijert Lont
Algemeen bestuurslid
De bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 100.— tot € 150.-- per maand.
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Paul Medema

Medewerkers
Bij Heemz.org is gedurende 2016 één medewerker in dienst als coördinator zorgbureau
voor 32 uur per week. Per 1 maart 2016 wordt een nieuwe (administratief) medewerker
aangetrokken voor 16 uur. Daarnaast is de voorzitter van het bestuur in dienst van de
stichting voor 12 uur per week voor de administratieve taken en het uitoefenen van de
bestuursfunctie.
Bij het centrale kantoor in Nieuwe Niedorp worden alle overkoepelende
werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van zorg- en financiële administratie, PR en
communicatie en secretariaat/ondersteuning.
Helaas valt één van de medewerkers vanaf half april 2016 voor onbepaalde tijd uit.
In de loop van het jaar vindt re-integratie plaats. Begin 2017 is zij geheel hersteld. Dit
alles resulteert in een hoog ziekteverzuimpercentage voor 2016.
Zorgbedrijven
Heemz.org is in 2016 uitgebreid met 8 nieuwe zorgbedrijven.
In totaal zijn er 40 aangesloten zorgbedrijven op 31-12-2016, gelegen in verschillende
delen van Noord-Holland.
De bedrijven zijn zeer divers, hebben vaak een agrarisch karakter maar ook
kringloopwinkels, creatief atelier en zelfs een bedrijf dat honden fokt sluiten aan.
Zo hebben cliënten volop keuze en is er een gevarieerd aanbod.
Verhuizing
Het pand aan de Ooievaarsweg in Nieuwe Niedorp is per 1-12-2016 verlaten en de
centrale organisatie is verhuisd naar een ander pand aan de Trambaan. Slechts 750
meter verwijderd vanaf de oude vestiging naar een ruimer pand op een goede
zichtlocatie.
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Cliënten
Het aantal cliënten, zowel jeugd als WMO-cliënten, is in 2016 toegenomen.
JEUGD/ ZIN
1-1-2016
in zorg

31-12-2016
in zorg

87

95

31-12-2016
aantal in zorg
♀
36

31-12-2016
Aantal in zorg
♂
59

Toename in %

31-12-2016
aantal in zorg
♀
20

31-12-2016
Aantal in zorg
♂
37

Toename in %

11%

WMO/ ZIN
1-1-2016
in zorg
44

31-122016 in
zorg
57

30%
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OAS/ PGB
1-1-2016
in zorg
29

31-122016 in
zorg
36

31-12-2016
aantal in zorg
♀
11

31-12-2016
Aantal in zorg
♂
25

Toename in %

24.5%

TOTAAL JEUGD, WMO en OAS/PGB
1-1-2016
in zorg
160

31-122016 in
zorg
188

31-12-2016
aantal in
zorg ♀
67

31-12-2016
Aantal in zorg
♂
121

Toename in %

17.5%
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Financiën, balans en winst/verliesrekening
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Conclusies en aanbevelingen vanuit het bestuur
Conclusies:
- Het afgelopen jaar is Heemz.org gegroeid wat betreft cliënten en aangesloten
bedrijven.
- Het aantal cliënten is met 18% gestegen.
- Het aantal aangesloten zorgbedrijven is in 2016 in totaal met zes toegenomen.
- Heemz.org in 2016 ook in het zuiden van Noord-Holland is uitgebreid in bijvoorbeeld
Amsterdam.
- In 2016 zijn de eerste audits uitgevoerd op de zorgbedrijven door onze eigen
opgeleide auditoren, dit is als positief ervaren.
- De eigen organisatie is versterkt door het aantrekken van een (administratief)
medewerker zorg; zij neemt veel zorginhoudelijke kennis mee naar de organisatie.
- De betalingen vanuit de gemeenten in de tweede helft van het jaar langzaam
opgang kwamen alleen dat dit niet heeft gezorgd voor een stabiele
inkomstenstroom. Daarom was het noodzakelijk om gesprekken omtrent
financiering op te starten.
- Ook in 2016 zijn de extra administratieve lasten niet gedaald maar eerder
toegenomen bij de diverse gemeenten.
- Er is in 2016 een strategische visie opgesteld dat de leidraad is voor de besluiten in
de komende jaren.
- Eind 2016 is een van de zorgbedrijven gestopt met de participatie in Heemz.org. Dit
bedrijf was groot genoeg om zelfstandig verder te gaan.
- Heemz.org is een stabiele organisatie die groeit en zijn eigen identiteit behoudt.

Aanbevelingen:
- In overleg te treden met de diverse gemeenten om te zorgen voor een lagere
administratieve druk en vooral de procedures omtrent het indienen van declaraties
en de betalingen daarvan. Hiervoor ook met andere zorgpartners contact zoeken om
zo draagvlak te creëren en samen sterker te staan.
- Mee doen aan gesprekken omtrent de inkoop voor de jaren 2018 en later om onze
unieke waarden te laten zien en zo te proberen dit als standaard te gebruiken in de
aanbestedingen.
- In de eerste helft van 2017 zorgen voor een positieve audit omtrent de ISO 9001.
- In de eerste helft van 2017 zorgen voor een positief resultaat omtrent de
financiering bij de Rabobank.
- In 2017 verder gaan met het aanbieden van cursussen en intervisie om er zo voor te
zorgen dat de zorgbedrijven kunnen leren van elkaar.
- Vanaf het jaar 2018 starten met het opstellen van de jaarrekening in april. De
afrekeningen van de gemeenten nemen we als stelpost op.
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