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Psyzorg Hoflanden 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatie Psyzorg Hoflanden d.d. 21-4-2015 

 

Aanwezig 

Naheed Bandukwalla-Pruisken, Gemma Bouwman, Marjon Buurmans, Bernard Damering, Lia Gelton, 

Marleen Heijsteeg, Jolanda Loon, Lonneke Mechelse, Hanneke-Marlies Meinen, Hans van Nes, Rob 
Olij, John Stappers, Maria Tieges, Leonie Verhoef, Helma Winkler, Mammate Yahyaoui.  

 
 

01.  Opening 

 
Marjon heet iedereen welkom en last een kort voorstelrondje in. 

Secretaris Tiny Bergman moet vanavond om privéredenen helaas verstek laten gaan. 
Aan de agenda wordt nog een punt toegevoegd: benoeming van een kascommissie. 

 

 
02.  Mededelingen bestuur  

 
Bericht van verhindering werd ontvangen van de leden Tiny Bergman, Kora Dijkshoorn, Gert- Jan 

Hofman, Anja van der Meijs, Hendrike van Weelderen, Sonja Wesselink.  
 

Van de overige afwezige leden is geen bericht van verhindering ontvangen. 

 
Op 5 oktober 2015 zal een ledenbijeenkomst worden gehouden. Locatie en tijd worden nog 

bekendgemaakt.  
 

Leden die geconfronteerd worden met een formele klacht of tuchtklacht, wordt verzocht hiervan aan 

het bestuur melding te maken. Zo is het bestuur voorbereid, mochten er vragen over gesteld worden. 
Tevens moet de impact van een klacht of tuchtklacht op betrokkene vooral niet worden onderschat. 

Leden die dit wensen, kunnen daarom vanuit het bestuur worden begeleid, zowel mentaal als 
procedureel. Rob Olij (ervaringsdeskundige) verwelkomt dit aanbod van harte. 

 

 
03.  Verslag vorige ledenvergadering 9 december 2014 

 
Op pagina 1 staat de collega-coöperatie in Rotterdam Rijnmond vermeld als Allianza. Dit moet zijn 

Aleanza. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Tiny Bergman. 

 

 
04.  Bestuurssamenstelling  

 
Vanwege drukke werkzaamheden legt bestuurslid en penningmeester Helma Winkler haar functie 

neer. De coöperatie is haar veel dank verschuldigd voor haar grote inzet en enthousiasme, niet alleen 

in de bestuursperiode, maar ook voor het vele werk in de maanden die vooraf gingen aan de 
oprichting van de coöperatie. Marjon overhandigt Helma namens de leden een boeket bloemen. 

Het bestuur stelt de vergadering voor in de ontstane vacature te voorzien door benoeming van John 

Stappers. John is reeds vanaf de oprichting actief als adviseur van het bestuur. Hij zal zich met name 
gaan bezighouden met financiën en juridische kwesties. 
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Vanwege de vele werkzaamheden is behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Gezocht is naar een 

kandidaat in de regio Haaglanden, waarbij ook is gekeken naar een afspiegeling van de diverse 

beroepsgroepen. Het bestuur stelt de vergadering voor om Hans van Nes, klinisch psycholoog te 
Voorburg, te benoemen tot lid van het bestuur. Hans zal zich met name samen met Marleen Heijsteeg 

gaan bezighouden met de coördinatie van activiteiten in de regio Haaglanden. 

De vergadering wordt verzocht om met beide voordrachten tot benoeming in te stemmen. 
Met applaus worden beide benoemingen bekrachtigd. 

Marjon Buurmans heeft aangegeven het voorzitterschap te willen overdragen. Marjon blijft aan als lid 

van het bestuur. Lonneke Mechelse is gevraagd en bereid gevonden het voorzitterschap op zich te 
nemen. Het bestuur zal  vanaf vandaag als volgt zijn samengesteld: 

Lonneke Mechelse, voorzitter en coördinator DWO/NWN 

Tiny Bergman, secretaris 
Marjon Buurmans, algemeen lid 

Marleen Heijsteeg, coördinator Haaglanden 

Hans van Nes, coördinator Haaglanden 
John Stappers, penningmeester/juridisch adviseur 

 
Marjon nodigt ieder die mogelijk interesse heeft in een toekomstige bestuursfunctie, dan 
wel deelname aan een van de werkgroepen, van harte uit om deze belangstelling bij het 
bestuur kenbaar te maken. 
 

 
05.  Commissie Toelating 

 
Bij de start van de coöperatie is ervoor gekozen om de commissie te laten bestaan uit drie personen 

van buiten de coöperatie: een bestuurlijk adviseur, een advocaat en de notaris die de oprichtingsakte 

heeft verleden. 

Het bestuur stelt voor om deze commissie voortaan te laten bestaan uit:  

-  een bestuurslid (met specifieke kennis van statuten en huishoudelijk reglement),  

-  twee leden vanuit de coöperatie die geen bestuurslid zijn, 

-  op afroep: een extern lid (de kandidaat notaris die de statuten heeft voorbereid) dat indien 
wenselijk aan de  commissie kan worden toegevoegd. 

 
Jolanda Loon en Hanneke-Marlies Meinen worden bereid gevonden om samen met John 
Stappers deze Commissie Toelating te vormen.  
 
Op dit moment telt de coöperatie 48 leden telt. De komende paar maanden wordt verdere groei 

verwacht. Target is dit jaar te eindigen met 60 leden. Een ledental van 80 zou ideaal zijn in verband 
met een optimale dekking over de verschillende wijken binnen het verzorgingsgebied. Via een gerichte 

mailing en uitnodigingen via de nieuwsbrief zal werving plaatsvinden. 

 
 

06.  Kascommissie 
 

De statuten voorzien in een kascommissie. Deze commissie heeft als taak de gevoerde boekhouding 
van de inkomsten en uitgaven van de coöperatie te controleren. Hiervan wordt verslag gedaan in de 

Algemene Ledenvergadering, op het moment dat het bestuur verantwoording aflegt over het 

gevoerde financieel beheer. Aan de fiscus is verzocht akkoord te gaan met een verlengd boekjaar, 
gezien de oprichting pas halverwege 2014 plaatsvond. Bij akkoord wordt de verantwoording dan in de 

voorjaarsvergadering 2016 afgelegd. 
 

Het bestuur is op zoek naar kandidaten voor deze kascommissie. Veel tijd zal deze taak 
niet van de leden vragen: gezien de omvang van de administratie is een avond hiervoor 
meestal voldoende.  
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07.  Voortgang jaarplan 

 

Marjon neemt ons mee door de voortgangsnotitie. 
De plannen voor het eerste kwartaal van 2015 zijn alle gerealiseerd (en deels doorlopend). 

 
De samenwerkingsovereenkomst met Serin, waarbij gezamenlijk POH GGZ dienstverlening wordt 

aangeboden aan de huisartsen is inmiddels ondertekend. Een nieuwsbrief met brochure zal een dezer 

dagen worden verzonden binnen de regio DWO/NWN, wellicht ook binnen Haaglanden. Hanneke-
Marlies vraagt zich af of deze actie veel zal opleveren, nu veel huisartsen al over een POH GGZ 

beschikken. Vanuit het bestuur wordt toegelicht dat zorgverzekeraars de huisartsen de mogelijkheid 
bieden om het aantal uren POH GGZ uit te breiden. Het aanbod vanuit Serin/Psyzorg Hoflanden 

betreft daarnaast POH GGZ op het niveau van minimaal basispsychologen, wat een duidelijke 
meerwaarde heeft ten opzichte van veel POH GGZ van dit moment. Daarbij komt, dat contracten op 

zeker moment aflopen, wat voor de huisartsen ook weer kansen biedt om de uren op andere wijze in 

te vullen.  
 

De website wordt verder ontwikkeld. Het besloten ledendeel zal voorzien worden van een algemeen 
wachtwoord voor alle leden. Binnenkort zullen de samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners 

daarop te vinden zijn, zodat men deze in het kader van de nieuwe contracteringsronde kan uploaden. 

Hanneke-Marlies doet de suggestie om hierop ook voorbeeldteksten en tips te plaatsen, zoals ook de 
LVE en LVVP hebben.  

Maria Tieges doet de suggestie om een Engelstalige samenvattende tekst op te nemen, over aard en 
werkwijze van onze coöperatie. Welke native speaker wil dit op zich nemen? 

 
Na gedegen oriëntatie op mogelijkheden en prijzen is recent opdracht gegeven voor een Psyzorg 

Hoflanden app, waarom door huisartsen – met het oog op een nog betere benaderbaarheid van onze 

leden - was gevraagd. De app krijgt een overzicht van aangesloten praktijken (met zoekfunctie), een 
actualiteitenoverzicht (onder meer relevante publicaties van leden) en activiteitenoverzicht (waaronder 

scholing).  
Samen met onze huisbrochure is deze app voor huisartsen en POH GGZ een goed wervingsmiddel.  

  

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van werkgroepactiviteiten.  
 

De door de leden gevraagde Psyzorg Hoflanden-brochure is gereed en wordt door Hanneke-Marlies 
rondgedeeld. De reacties zijn zeer positief, het is een mooi product geworden. In de brochure kan het 

eigen visitekaartje van de praktijk worden gestoken. Het zou fijn zijn als ieder persoonlijk aan de 

huisarts een aantal brochures overhandigt en deze achterlaat in de wachtkamer.  
 

Leden kunnen brochures bestellen bij het secretariaat, tegen kostprijs (28 cent) en 
eventuele verzendkosten.  
 
De werkgroep PR is naarstig op zoek naar extra ondersteuning! 
 

Verschillende werkgroepen hebben voor de rest van het jaar een kwartaalplanning gemaakt. 
 

De huisartsen hebben de mogelijkheid om betaalde consultatie in te roepen bij GBGGZ en SGGZ.  
Betaalde consultatie wordt verricht via KSYOS voor de regio DWO/NWN. Bij wijze van pilot heeft 

Psyzorg Hoflanden de mogelijkheid om hierin deel te nemen. Wij zijn nog op zoek naar een paar 
collega’s die in deze pilot willen meedoen. Wie wil? Graag melden bij Lonneke Mechelse. 
 

De werkgroep diagnostiek is uitgebreid en heeft zijn eerste bespreking op 22 april.  
 

Hans van Nes doet een oproep voor deelname aan de werkgroep accreditatie en opleiding 
algemeen. 
 

Marjon Buurmans vraagt om versterking voor de werkgroep interne kennisdeling. 
 

 
 

Intermezzo met gastspreker 



 

4 

 

De heer Rick van ´t Hoff van de crisisdienst GGZ Delfland geeft een boeiende uiteenzetting van de 

taken en werkwijze van deze dienst.  
 

 
08.  Inventarisatie Product Chronisch 

 

Voor de werkgroep Product Chronisch worden leden gezocht. Graag aanmelden bij 
Marleen Heijsteeg. 
 
Het gaat met name over de inhoud: wat moet worden verstaan onder chronische psychologische 

problematiek? In feite doen we dit allemaal, maar omdat het niet als zodanig wordt benoemd en we 
het labelen onder ‘lang’, lopen we gelden mis. Het gaat om hetzelfde aantal minuten, maar dan 

verspreid over het jaar (met name onderhoud: Kerst, familieperikelen enz.). Wat we moeten zien te 

voorkomen, is dat de psychiaters allemaal weer een DBC openen. Met casuïstiek onderbouwen.  
 

 
09.  Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt hierop gesloten. 
Na afloop staat er nog voor ieder een drankje klaar, om nader kennis te maken en informeel van 

gedachten te kunnen wisselen. 
 

 
PS 

 

- Voor leden die namens Psyzorg Hoflanden op overleggen of bijeenkomsten aanwezig zijn, of op 
andere wijze onze coöperatie willen promoten, zijn er blanco visitekaartjes met logo en naam van 

Psyzorg Hoflanden beschikbaar, waarop je je naam kunt invullen.  
Te verkrijgen via het secretariaat info@psyzorghoflanden.nl  

 

- Zet ons logo op je eigen website, dat vergroot zowel jouw als onze vindbaarheid. Mocht je 
problemen hebben om het op je website te krijgen, John kan hulp bieden info@cureious.nl    
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