
Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatie Psyzorg Hoflanden 
23 november 2016 
 
 

01. Mededelingen van het bestuur 
Tiny Bergman neemt vandaag afscheid als secretaris van het bestuur. Lonneke spreekt 
namens alle leden haar grote waardering uit voor de altijd enthousiaste inzet die Tiny als 
mede-oprichtster en bestuurslid van de coöperatie heeft getoond. Dit wordt met applaus 
ondersteund. Er zal op een later tijdstip nog een afscheid met het voormalige en huidige 
bestuur volgen. 
John Stappers zal de functie van secretaris gaan combineren met die van penningmeester, 
waarbij voor meer omvangrijke werkzaamheden beroep zal kunnen worden gedaan op 
externe ondersteuning. De vacature binnen het bestuur zal in het voorjaar worden opgevuld. 
Het bestuur zal daartoe een voordracht doen. 
 

02. Verslag vorige ALV dd 15 april 2016 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

03. Stand van zaken meerjarenplan 2016-2018 
Puntsgewijs wordt de stand van zaken onder de loep genomen. 

 Groei: aantal leden stijgt, maar ivm pensionering van andere leden is verdere 
werving wenselijk. 
Vraag is of de oud leden mogelijk nog iets kunnen of willen betekenen voor Psyzorg 
en er is een oproep aan een ieder om vooral leden te blijven werven! 

 Wat betreft de integrale zorg blijft Kinder en Jeugd als topic nog op de agenda staan. 

 Kwaliteit: er is veel aandacht uitgegaan naar het kwaliteitsstatuut. De bijeenkomsten 
rondom thema’s als deze zijn als zeer waardevol ervaren. 

 Zorgdomein (elektronische verwijzing, zoals in gebruik bij 90% van de huisartsen in 
onze regio) zit voor 2017 bij het lidmaatschap inbegrepen, daarmee zijn we de eerste 
coöperatie die dit in deze vorm zal gaan gebruiken. Dit wordt in het kader van het 
ontlasten van bv administratie door de aanwezige leden als zeer waardevol gezien.  
Andere administratieve processen blijven lastiger; declareren blijft een punt van 
aandacht.  

 De aandacht voor specifieke doelgroepen blijft bestaan, maar heeft afgelopen jaar 
niet veel aandacht gekregen. 

 Er is mogelijk sprake van aansluiting bij een beveiligde whats-app omgeving die 
wordt ontwikkeld in samenwerking met huisartsen. 

 Benchmarken en het kwaliteitskeurmerk heeft afgelopen jaar veel aandacht 
gekregen en hiermee kan Psyzorg zich beter profileren naar oa zorgverzekeraars toe. 

 Wat betreft e-health wordt op termijn gedacht aan een manier om dit evt collectief 
als coöperatie in te gaan kopen. Wel moet eerst duidelijk zijn welke wensen de 
huisartsen en PH op dit gebied hebben.  

 Kenniscentrum: afgelopen periode zijn twee stageplaatsen ingevuld. Conform ons 
meerjarenplan zijn de voorbereidingen voor een BIG opleidingsplek gestart. Hierop 
wordt in de voorjaarsvergadering teruggekomen. 

 Ontzorging: er is ingezet op samenwerking, kennisuitwisseling etc. De aspecten 
interne scholing en deling van expertise zouden meer aandacht mogen krijgen. Een 



ander punt zijn de jaarlijks terugkerende hoge kosten van de diverse 
lidmaatschappen van landelijke koepels. Komend jaar zullen we een inventarisatie 
trachten te maken van de kosten en baten. 

 
04. Vaststellen entreegelden en contributie 2017 

Mede vanwege de aansluiting bij ZorgDomein (waarvoor deels een voorziening in de 
begroting 2016 is opgenomen) wordt een verhoging van de contributie met 80 euro per jaar 
tot 430 euro noodzakelijk geacht. De aanwezige leden hebben hiermee geen probleem en 
gaan akkoord met de contributieverhoging voor de gewone leden. De overige contributies 
en entreegeld blijven voor 2017 ongewijzigd. 
De begroting wordt formeel in de voorjaarsvergadering aangeboden. 
 
De aansluiting bij Zorgdomein zal in de loop van het komende jaar worden geëvalueerd. De 
overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. 
 
Rob Olij uit zijn bezorgdheid over de vele ontwikkelingen binnen het werkveld en de 
werkbelasting die deze ontwikkelingen voor de bestuursleden opleveren. De zorg wordt 
door de bestuursleden gedeeld en het belang om hierover met elkaar in gesprek te blijven 
wordt benadrukt. 
 

05. ‘ Onder de leden’  
Er wordt in kleinere groepjes gepraat over de volgende vier vragen / stellingen: 

1. hoe ziet de ideale samenwerking met POH-GGZ er uit? 
2. Kan de BGGZ de SGGZ verlichten? En zo ja, hoe? 
3. Wat te doen aan terugvalpreventie? 
4. Hoe ziet blended care er idealiter uit en wat kan de zorgverzekeraar hier evt in 

bieden? 
Vanuit meerdere groepjes wordt de idee geopperd om een (scholings)bijeenkomst te 
organiseren voor POH, face to face contact met hen komt de samenwerking met deze groep 
verwijzers zeer ten goede.   
Er is zorg rondom de diagnoses en declareren op het moment dat er of verschillende 
diagnoses elkaar opvolgen of een andere partij ook verwikkeld is in het hulpverleningstraject 
van een cliënt. Dit wordt meegenomen naar overleggen met zorgverzekeraars. 
 

06. Rondvraag en sluiting 
Het concept ‘Onder de leden’ wordt door de aanwezigen als bijzonder plezierig ervaren, 
zodat dit volgende ledenvergadering zal worden voortgezet. 
Lonneke sluit de vergadering en nodigt een ieder uit voor een borrel in de Boterwaag. 

 
 


