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‘Trots op waar we nu staan’

Wat in het oog springt, is dat we per 2018 één Cosis zijn. Werken onder
één naam, met nieuwe systemen, een nieuw gezicht: elke afdeling en
iedere collega heeft de impact van deze samensmelting gevoeld.
Daarom is het goed om te merken dat we steeds meer
één worden. Collega’s gebruiken de naam Cosis volop,
processen verlopen steeds gestroomlijnder. Dat is
mooi om te zien. Natuurlijk, verandering is niet altijd
vanzelfsprekend en gaat soms gepaard met hobbels
en obstakels. Juist daarom mogen we trots zijn
op waar nu staan. Ondanks de stroomversnelling
waar we middenin zaten, ging de zorg aan
cliënten gewoon door. Dit hadden we niet kunnen
bewerkstelligen zonder al die betrokken en
bevlogen medewerkers die bij Cosis werken.
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Technologische vernieuwing,
zorginnovatie: het zijn de thema’s
van deze tijd. Wat ons betreft hoort
samenwerken hier ook bij. We
hebben het afgelopen jaar projecten
geïnitieerd waarbij we dankzij
samenwerking met ketenpartners,
cliënten én hun netwerk onze zorg
kunnen verbeteren. Hiermee staan wij
én onze cliënten steeds meer midden in
de samenleving. In dit jaarverslag vind je
hier volop inspirerende voorbeelden van.
Al met al kijken we terug op een jaar vol
dynamiek. En mede dankzij de basis die we hier
hebben gelegd, kijken we met vertrouwen vooruit.
Natuurlijk houden we bij alles wat we doen dat ene doel voor
ogen: cliënten meer grip op het leven geven. Stapje voor stapje.’

C O S I S

‘2018 gaat de boeken in als een jaar waarin we ontzettend veel
hebben gedaan én bereikt. Allereerst hebben we op veel manieren
invulling gegeven aan onze visie: De bedoeling. Met nieuwe
methodieken, zorg op maat en door dicht bij de cliënt en z’n
omgeving te staan, helpen we zevenduizend mensen met een
verstandelijke of psychische beperking om meer grip te krijgen op
het leven.
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Ria Stegehuis en Bert Hogeboom, Raad van Bestuur
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‘Meer uniformiteit door het werken met
zeven basismethodieken.’

Cosis Labs

In beweging
‘Met de kenniskringen
willen we onze zorg
en dienstverlening
Functie
ontwikkelen en
Manager
verbeteren. Rondom
Cosis Expertise
negen cliëntengroeCentrum
pen hebben we een
kenniskring geformeerd.
En rondom thema’s zoals autisme, slaap, pijn en
seksualiteit. Elke kring bestaat uit
begeleiders, specialisten en ketenpartners. Door in te zoomen op cliëntgroepen en thema’s kunnen we gerichter
investeren in kennisontwikkeling en
vakbekwaamheid. Denk aan trainingen,
e-learning of lezingen. In 2018 hebben
we de kenniskringen ingericht. In 2019
verwachten we de eerste resultaten.’
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Inspirerend
‘Dat was de landelijke VG-Hackathon
waaraan we vanuit het Cosis Lab hebben deelgenomen. In een week tijd
hebben we met collega’s, studenten,
ketenpartners rondom een actueel
vraagstuk (eetproblemen) een product
ontwikkeld: de HappyHap. Dit slimme
bord voorkomt dat cliënten hun eten te
snel opeten en hierdoor risico lopen op
verslikken. Nu heb je tijdens het eten
nog één-op-één begeleiding nodig.
Dankzij HappyHap kunnen cliënten
zelfstandig veilig eten. De eerste testen
met een prototype zijn veelbelovend.
We onderzoeken nu hoe we HappyHap
verder gaan ontwikkelen. De Hackathon
zette daarnaast nieuwe samenwerkingen met kennisinstellingen zoals
de Hanze Hogeschool en het Drenthe
College in gang. Zorginnovatie, ketensamenwerking en gepersonaliseerde
zorg: ze komen allemaal op een prachtige manier in dit initiatief samen.’

j a a r p l a n

Naam
Ria Schuurman

C O S I S

Trots op
‘We hebben het afgelopen jaar een
stap gezet in de professionalisering
van onze zorg. Zo staat de hele Cosisorganisatie klaar om met zeven basismethodieken te werken. Een flinke
klus: collega’s moeten opgeleid en
getraind worden; je gaat met elkaar op
een andere manier werken. Het resultaat is wel dat we meer uniformiteit
in ons aanbod creëren. Een tweede
voorbeeld van die professionalisering
zijn de nieuwe zorgarrangementen bij
Kind, Jeugd en Gezin (KJG). Het Cosis
Expertise Centrum (CEC) en KJG hebben
hierin samen aanbod gestructureerd en afgestemd op cliëntbehoefte en budgetten. Dit
Betrokken
geeft meer grip op onze
bij
zorg en begroting. In 2019
•
gaan we eenzelfde traject
Inrichten
uitvoeren voor de langkenniskringen en
durige zorg (WLZ).’
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‘Maatschappelijke participatie is maatwerk
en geen heilig moeten.’

bij
•
Vergroten
maatschappelijke
participatie,
cliënttevredenheid
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Samenwerken
‘Onze ambitie zorgt
ervoor dat ook
Functie
Cosis steeds dichter
Manager Zorg WLZ
bij de samenleving
Zuid
komt te staan. Ons
netwerk groeit en
hiermee de diversiteit aan
mogelijkheden. Goed om te
merken dat ondernemers openstaan
voor onze mee-werkers en zich hieraan
committeren. Ook werken we steeds
meer samen met UWV en gemeenten
om mensen met arbeidspotentieel naar
regulier werk toe te leiden.
Zo kunnen mensen bij ons weer
werkritme opdoen of een beroep doen
op onze specialistische begeleiding.
In opdracht van het UWV helpen onze
trajectbegeleiders en jobcoaches
sommige mee-werkers zelfs naar een
reguliere baan. Wanneer je elkaar
versterkt, ontstaan er oplossingen die
je vooraf niet voor mogelijk hield.’
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In beweging
‘Met het speciaal onderwijs en het
beroepsonderwijs hebben we meerdere
leerlijnen ontwikkeld. Hiermee leiden
we jongeren met een beperking toe
naar werk of een andere zinvolle
dagbesteding. We onderzoeken met
docenten naar de mogelijkheden die
iemand heeft. School biedt vervolgens
onderwijs op maat aan; wij voegen
waar nodig specialistische kennis toe.
Op deze manier kun je jonge mensen,
met hun talenten en beperkingen, al
vroeg de juiste ondersteuning bieden
en op het juiste spoor zetten. Deze
samenwerking met scholen
willen we blijven
uitbouwen.’
Betrokken

Naam
Joke Huisman

C O S I S

Trots op
‘Jezelf nuttig voelen, waardering
krijgen, iets toevoegen: het is
belangrijk voor ieders levensgeluk.
We zoeken daarom voor cliënten een
werkplek waar hun kwaliteiten worden
gestimuleerd. Het liefst midden in
de maatschappij. In 2018 hebben we
tientallen projecten geïnitieerd waarbij
we onze diensten ruilen voor stenen.
Cosis zorgt hierbij voor de begeleiding;
een werkgever voor de ruimte waar
een groep mensen kan werken. Je
vindt onze mee-werkers inmiddels in
bedrijfsrestaurants, supermarkten, bij
de bakker of de lokale fietsenmaker.
Prachtig om te zien wat dit doet met
mensen. Dat we minder uit hoeven
te geven aan huisvestingskosten
is mooi meegenomen. Overigens
is maatschappelijke participatie
geen heilig moeten. Het is en blijft
maatwerk. We houden goede interne
voorzieningen zodat cliënten ook
binnen Cosis een daginvulling op maat
kunnen vinden.’
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‘Een van onze ambities is om kinderen een beter
schoolperspectief te bieden.’
Betrokken
In beweging
‘Intern willen we de
expertise die we in huis
hebben beter benutten.
Hiermee gaan we in 2019
verder aan de slag. Ook innovatie
staat op ons verlanglijstje. Hoe kunnen
we dankzij beeldschermzorg, virtual
reality en robotica onze zorg
verbeteren? We gaan op verschillende
locaties experimenteren met nieuwe
technologie. Ook blijven we het
voortouw nemen in het slechten van de
kloof tussen onderwijs en zorg. Dit zijn
vaak nog twee gescheiden werelden,
terwijl we veel voor elkaar kunnen
betekenen. In 2019 organiseren we een
werkconferentie waarin we met lokale
en landelijke partijen hierover in
gesprek gaan.’
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Inspirerend
‘Onze werkconferentie ‘It takes a village
to raise child’ was een groot succes. In
de conferentie brachten we gemeenten,
onderwijs, collega-instellingen en
Centra voor Jeugd en Gezin bijeen. Een
veilige omgeving voor ieder kind was
het centrale thema. Lezingen,
workshops en theater boden ons en
onze ketenpartners nieuwe inzichten.
Hoe is het om als kind te moeten leven
met een licht verstandelijke beperking?
Wat betekent het om in een
multiproblem-gezin op te groeien?
Het bracht de discussie op gang hoe we
met elkaar de zorg kunnen inrichten.
Een inspirerende start naar nog meer
samenwerking. In november hebben we
deze werkconferentie herhaald voor de
medewerkers van KJG en andere
onderdelen van Cosis.’

j a a r p l a n

bij
•
Positionering
KJG

C O S I S

Trots op
‘Het is onze filosofie om kinderen
zoveel mogelijk in de eigen omgeving
te begeleiden en behandelen. Hierin
hebben we echt stappen gezet. Zo
hebben we onze ambulante zorg
verbreed en verdiept: dit stelt ons in
staat om ook complexere problematiek
in de thuissituatie te behandelen. Onze
wens om de onderwijsmogelijkheden
van kinderen binnen het reguliere
onderwijs te vergroten, past eveneens
binnen deze ambitie. Dit hebben we
in een stroomversnelling
gebracht. Door intensieve
samenwerking met
Naam
scholen krijgen veel
Alinda Kloosterman
kinderen een beter
schoolperspectief. Een
andere ontwikkeling is
Functie
dat kinderen met een
Manager Kind, Jeugd
(tijdelijke)
en Gezin (KJG)
verblijfsvraag bij
voorkeur in een gezinshuis
wonen. Een plek die de
thuissituatie het meest benadert,
zo gewoon mogelijk en die beter is voor
de ontwikkeling van kinderen.’
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In Beweging
‘Onze visie en ons aanbod ondergingen
een make-over. Dit betekent ook dat je
anders met elkaar gaat werken.
We hebben vastgelegd welke kwaliteit
we willen bieden en welke afspraken
we maken. Samen met cliënten, mede
werkers en ervaringsdeskundigen
hebben we voor zes thema’s kwaliteitscriteria opgesteld.
Wat doen wij als medewerkers; welke
competenties horen daarbij?
Wat mag je als cliënt van ons verwachten en welke afspraken maken we met
betrekking tot vastgoed, financiën en
samenwerken? Hiermee willen we de Woonstart visie
nog meer verstevigen
in onze processen en
organisatiecultuur.’
Naam

Rhea ter Laak

Functie
Programmamanager
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Inspirerend
‘De Woonstart visie is nu al
vruchtbare grond gebleken
voor gave projecten.
De Buurtcirkel bijvoorbeeld; dit is
een groep van negen tot twaalf deel
nemers die bij elkaar in de buurt
wonen. Zij ondersteunen elkaar vanuit
hun eigen talenten, met hulp van een
vrijwilliger uit de wijk en een
professionele coach van Cosis. Zie het
als een minimaatschappij die bijdraagt
aan zelfredzaamheid, uitval voorkomt
en de vraag naar professionele hulp
vermindert.
Ook het ThuisPlus-concept is veel
belovend. Hierin bieden we een tussen
vorm tussen beschermd wonen en
wonen in je eigen omgeving. Wat ook
inspireert is dat we een vernieuwend
en onderscheidend verhaal te vertellen
hebben. Richting cliënten, keten
partners en gemeenten. Dit gaan we de
komende tijd natuurlijk volop
uitdragen.’

j a a r p l a n

Trots op
‘De uitdaging voor 2018 was om nieuw
gedachtengoed voor onze ggz-zorg te
ontwikkelen en vorm te geven. Dit is
gelukt met onze Woonstart visie .
De herstelondersteunende zorg is
hierin ons vertrekpunt: we zien voor
iedere cliënt een mogelijkheid tot
herstel. Of cliënten zelfstandig of
beschermd wonen: de kennis en
begeleiding van Cosis is erop gericht
om hen hierbij te ondersteunen, het
liefst zoveel mogelijk in de eigen
sociale omgeving. De Woonstartkoffer
maakt die visie concreet. Met deze
koffer bieden we cliënten zo’n
twintig, veelal nieuwe, diensten om
hen te ondersteunen. Bijvoorbeeld
bij het behalen van een diploma,
het opbouwen van een netwerk of
lichamelijke klachten die ontstaat
door medicijngebruik. De koffer is
inmiddels voor al onze cliënten online
beschikbaar.’

Betrokken
bij
•
Positionering
GGZ

C O S I S

‘We zien voor iedere cliënt een mogelijkheid
tot herstel.’
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‘Een ontdekkingstocht waarin we kijken naar wat
goed gaat en wat beter kan.’
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Samenwerken
‘Cosis biedt bijna 2500 cliënten
ondersteuning en begeleiding thuis.
We zijn voortdurend met gemeenten
in gesprek om te zorgen dat wij hierin
meerwaarde blijven bieden.
Zo hebben we in Emmen en Groningen
een WMO-contract gesloten op basis
van resultaat in plaats van productieuren. Hierdoor krijgen we meer ruimte
om zorg te vernieuwen en slimmer
te organiseren. In Emmen hebben we
bijvoorbeeld met de wijkvereniging en
de welzijnsorganisatie een infopunt
geopend. Eén plek waar mensen elkaar
kunnen treffen en terecht kunnen voor
vragen. Verder maken we ons sterk voor
beeldschermzorg als ’gewone zorg’.
We weten dat cliënten zich dankzij
deze technologie beter gehoord en
ondersteund voelen. Hierin willen we
samen met gemeenten stappen zetten.’
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In beweging
‘Veranderingen in
Betrokken bij
organisatiecultuur
•
implementeer je niet
Cultuur, leiderschap
even, die moeten
en communicatie
groeien. Dit is een
ontdekkingstocht
waarin we kijken naar
wat goed gaat en wat beter
kan. Zo willen we dat cliënten
meer grip ervaren op hun leven en
medewerkers meer grip krijgen op
hun werk. Maar wat betekent dit
in de praktijk? Hoe definiëren wij
gepersonaliseerde zorg of kwaliteit
van zorg? In 2018 hebben we een
leertraject ontwikkeld, waarin we teams
hiervoor handvatten geven. Dit traject
start met een vragenlijst gebaseerd op
De bedoeling. De uitkomst van de lijst
biedt inzicht in waar een team staat
ten opzichte van onze visie. In 2019
gaan we hiermee verder aan de slag.’

C O S I S

Trots
‘Van Coevorden tot Uithuizen: meer
dan drieduizend collega’s zetten
zich in voor onze cliënten. Het is een
enorme uitdaging om dit samen vanuit
één Cosis-gedachte te doen. De ruim
honderd leidinggevenden binnen onze
organisatie vormen hierin een
cruciale schakel. Aan hen
om de Cosis-cultuur
tot leven te brengen
Naam
én door te geven.
Lieke Ruijgers
In het afgelopen
jaar hebben die
Functie
leidinggevenden
elkaar steeds
Manager Zorg
beter weten te
Gemeentelijke Domein
vinden. We hebben
in 2018 een aantal
gezamenlijke dagen
gehad voor leidinggevenden.
Daar hebben we afgesproken
om minimaal twee keer per jaar een
dag voor alle leidinggevenden te
organiseren. Zo werken we gezamenlijk
aan een organisatie met één basis.
Het is mooi dat we deze beweging met
elkaar hebben ingezet.’
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In beweging
‘Cosis heeft zo’n 270 locaties in
beheer. Met een flink deel van die
locaties moeten we iets: achterstallig
onderhoud wegwerken, vernieuwen,
verbouwen. Daarnaast heb je te
maken met nieuwe zorgconcepten en
bouwwensen. Komt nog eens bij dat
we tientallen locaties in Groningen
hebben die aardbevingsbestendig
moeten worden gemaakt: een pittig
dossier. Investeren in vastgoed moet
je weloverwogen en toekomstgericht
doen. We hebben daarom allereerst
in kaart gebracht wat we in
huis hebben en waar onze
prioriteiten liggen. Dit wordt
ons vertrekpunt voor de
komende jaren. Daarnaast
ontwikkelen we één
vastgoedorganisatie zodat
we meer eenheid krijgen
in contracten, beheer en
onderhoudsplannen. Hier
willen we in 2019 stappen in
maken.’

Opschonen
‘Een printer
die niet goed
werkt, systemen
die niet lekker
lopen, stopcontactjes
die vervangen moeten
worden: op alle locaties
vind je issues die nodig opgelost
moeten worden. De komende maanden
bezoeken collega’s en medewerkers
van leveranciers alle Cosis-locaties om
die punten aan te pakken. Zie het maar
als de grote voorjaarsschoonmaak: het
huis weer op orde zodat we op elke
locatie met een schone lei kunnen
beginnen.’
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Trots
‘Nieuwe systemen voor HR en de
financiële administratie; nieuwe
softwarepakketten voor medewerkers
én een nieuw Elektronisch Patiënten
Dossier. Op IT-gebied is er ontzettend
veel gebeurd. Natuurlijk liep niet alles
perfect, soms was het improviseren.
Maar we hebben negentig procent
probleemloos en volgens planning
uitgevoerd. En ondertussen kon
iedereen wel zijn werk gewoon blijven
doen. Vergelijk het met een flinke
verbouwing terwijl je de winkel wél
gewoon openhoudt. Dankzij de inzet
van de collega’s van IT, de werkgroepen
en de ondersteuningsgroepen is er
ontzettend veel werk verzet. Dat is
een compliment waard. Wanneer je
nu onder de Cosis-motorkap kijkt, zie
je eigentijdse en uniforme systemen
die ons werk en onze organisatie écht
beter maken. De komende tijd gaat
iedereen daar de vruchten van plukken.’

Betrokken
bij
•
Facilitering
dienstverlening,
monitoring strategisch
vastgoed, ICTroadmap

C O S I S

‘Een flinke verbouwing terwijl je de winkel
gewoon openhoudt.’
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Naam
Antonio Bonetta
Functie
Manager Cosis
Servicecentrum

MT

‘We mogen onze successen meer vieren.’

Functie
Manager
Zorg WLZ Midden

In beweging
‘Dit onderzoek biedt ons veel aanknopingspunten. Helemaal, omdat we per
team de uitkomsten in beeld hebben;
die zijn soms heel verschillend.
Daar we willen écht actie op ondernemen. Niet met strategische plannen
van bovenaf, maar door het met elkaar
te doen. In het kader van meer regie
op de werkvloer mag elk team zelf een
verbeter- en actieplan opstellen. Ga je
als team aan de slag met de werkdruk
of heb je juist behoefte aan betere
arbeidsmiddelen? Teams bepalen zelf
waar hún prioriteiten liggen en op
welke punten ze willen verbeteren.
We hopen dat deze aanpak een positief
effect op het werkplezier heeft.’

Betrokken
bij
•
Verbeteren van de
medewerkerstevredenheid
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Naar de toekomst
‘We blijven werken aan onze mede
werkerstevredenheid. In de teams, maar
ook via ons transitieplan Cosis 2020 en
de jaarplannen van het MT.
Collega’s mogen daar ook echt iets
van verwachten. We laten volgend
jaar sowieso een tweede onderzoek
uitvoeren. Zo kunnen we zien
welk effect de teamplannen op de
medewerkerstevredenheid hebben en
hoe we over het geheel ervoor staan.’

j a a r p l a n

Naam
Nynke Halma

C O S I S

Trots op
‘In het afgelopen jaar hebben
we het onderzoek naar de
medewerkerstevredenheid
uitgevoerd. De helft van
alle collega’s nam de moeite
om dit onderzoek in te vullen.
Allereerst laat het onderzoek zien
dat er bij Cosis ontzettend bevlogen
en betrokken mensen werken.
Dat we blij zijn met elkaar als collega
en dat we heel klantgericht zijn.
Maar er zijn ook punten waaraan we
moeten werken. Zo zien we Cosisbreed de roep om meer waardering,
een betere samenwerking tussen zorg
en ondersteunende diensten en betere
communicatie. Ook geven medewerkers
mee dat we onze successen meer
mogen vieren.’
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‘Met het Marktcentrum zijn we beter in staat
marktkansen te benutten.’
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Inzicht
‘De start die we gemaakt
hebben is veelbelovend,
maar we zijn er nog niet.
De volgende stap die we
zetten, is het doen van markt
onderzoek. Hoe zit onze markt
in elkaar, wat gebeurt er en hoe
verandert de vraag? Als zorgorganisatie
moeten we ons meer dan ooit met deze
marketingvraagstukken bezighouden.
Zeker om ook in de toekomst onder
scheidend te zijn en ons aanbod aan te
laten sluiten op wat de markt vraagt.’
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In beweging
‘Het zorglandschap is door de nieuwe
Jeugdwet en de WMO sterk veranderd.
Dit brengt nieuwe financieringsstromen,
andere regels en nieuwe manieren van
aanbesteden met zich mee. Dit zorgt
ervoor dat we steeds meer individuele
afspraken met partijen moeten maken.
Voor Cosis is het belangrijk om te
weten wat onze opdrachtgevers
beweegt en wat hun vragen en wensen
zijn. We geven samen met het
management vorm aan gestructureerd
en proactief klantenbeheer. Zodat we
meer en vaker in contact zijn
met opdrachtgevers en
zichtbaarder worden in
de markt.’

Betrokken bij
•
Ontwikkeling Cosis
Marktcentrum
(CMC)

C O S I S

Trots
‘Trots ben ik op het Cosis Marktcentrum
waarmee in 2018 zijn gestart.
Hier werkt een mooi team dat zich
bezighoudt met de contractering met
zorgkantoren, zorgverzekeraars en
gemeenten. Ook doen we in- en
extern relatiebeheer, contractbeheer en
onderzoek naar de marktontwikkelingen.
Het Marktcentrum wil een intermediair
zijn tussen zorg en markt. Hierdoor zijn
we beter in staat om marktkansen te
benutten, goede contracten af te
sluiten en blijvend kwaliteit te bieden
binnen de afspraken. Dankzij het
Marktcentrum kunnen we marktvragen
beter beantwoorden en ruimte voor
nieuwe oplossingen vinden. We hebben
in 2018 al zo’n tien trajecten doorlopen
voor het afsluiten van nieuwe
contracten. Ook hebben we onze
verkoopstrategie geformuleerd: een
mooi resultaat om mee te beginnen.’
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Naam
Wilbert Eggenkamp
Functie
Concerncontroller
MT

‘De drive bij collega’s om het goed te doen
inspireert mij ook.’
Inspirerend
‘Veranderen
is niet persé
gemakkelijk.
Wanneer
je twee
organisaties
samenvoegt,
moet je keuzes
maken. Ze betekenen
dat je soms afscheid
moet nemen van een manier van
werken die best goed ging. En dat je
energie moet steken in het leren van
iets nieuws. Desondanks bespeur ik in
de hele organisatie de wil om het op
de Cosis-manier te doen. Het is voor
iedereen duidelijk waar we als Cosis
voor staan én waar we voor gaan. De
fusie is hét moment om het goed te
doen. Die drive bij collega’s inspireert
mij ook.’
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In beweging
‘Het eindstation van Project Locomotion
is nog niet bereikt. We hebben nog wat
haltes te gaan. Eén van de focuspunten
voor de komende tijd is efficiëntere en
effectievere zorg. Minder in- en externe
bureaucratie; ervoor zorgen dat de
mensen in de zorg zich maximaal op
hun werk kunnen focussen. Daar valt
nog veel te winnen. Maar ook hierin
staan we niet stil. Onlangs sprak ik een
medewerker die het zo fijn vond dat er
nu één serviceorganisatie is. Een lamp
op een locatie laten vervangen, is nu na
één mailtje of telefoontje geregeld. Een
kleine stap vooruit, maar wel tekenend
voor hoe we straks willen werken.’

j a a r p l a n

Betrokken bij
•
Project Locomotion, de
motor achter het vormgeven
én stimuleren van één
Cosis-organisatie

C O S I S

Trots op
‘Twee organisaties samenvoegen
is geen geringe klus. Maar we
hebben er met elkaar wel de gang in
gekregen. Op veel gebieden hebben
we in korte tijd een eenheid gesmeed:
facilitair, zorginhoudelijk, personeel
en communicatie. Zo hebben we alle
beleidsdocumenten van NOVO en
PromensCare in kaart gebracht.
Wat neem je mee en waar
neem je afscheid
van? De bedoeling
van Cosis vormde
Naam
hierin altijd de
Edwin Martinus
rode draad
waaraan we
keuzes toetsten.
Functie
Met het live gaan
Bestuurssecretaris
van het Kwaliteits
Management
Systeem wordt ons
gezamenlijke Cosisbeleid voor iedereen steeds
toegankelijker. Een belangrijke mijlpaal
naar nog meer eenwording.’
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In beweging
‘In 2018 hebben we extra aandacht
gegeven aan mensen met een licht
verstandelijke beperking. We willen
zoveel mogelijk voorkomen dat deze
doelgroep tussen wal en schip valt.
We focussen ons hierbij op de best
practices: welke hulpvormen zijn
succesvol? Wat kunnen we uitvergroten
en hoe organiseren we ons aanbod zo
slim mogelijk? In 2018 hebben we de
kaders van ons hulpaanbod opgesteld:
we bieden zo vroeg mogelijk hulp, we
richten ons op de mogelijkheden van
de cliënt en z’n systeem en we zijn
efficiënt beschikbaar. We
hebben afgesproken
dat we vooral gaan
doen in plaats van
steeds plannen
Naam
maken. Kortom,
Arno Veldboom
thema’s oppakken
op basis van
Functie
concrete doelen
Manager Zorg
en bijsturen op wat
we tegenkomen.
Zo houden we de
vaart erin.’

Samenwerken
‘Bij de realisatie
van een
toekomstbestendig
woonconcept in
Uithuizen draait alles
om ketensamenwerking.
Een initiatief dat we
met Lentis, Noorderzorg en
Woonzorg Nederland zijn gestart.
De aanleiding is dat we door de
aardbevingsproblematiek in Groningen
veel zorgvastgoed moeten vervangen
en vernieuwen. Deze uitdaging grijpen
we aan om te onderzoeken hoe we in
aardbevings- én krimpregio NoordGroningen toch kwalitatief goede
zorg beschikbaar houden. Zo maken
we van de bedreiging een kans. Dit
hebben we uitgewerkt in een nieuw
huisvestingsconcept waarin we
verschillende doelgroepen zorg op
maat bieden. Dit maken we mogelijk
door kennis en expertise te delen, door
nieuwe technologie in te zetten en
nieuwe financieringsmogelijkheden te
vinden. Een gaaf project dat we in 2019
verder uitwerken.’

2 0 1 8
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Trots op
‘In 2017 besloten we tot de
implementatie van een nieuw
elektronisch cliëntendossier: ONS.
Een systeem dat meer uniformiteit
en grip biedt op het zorgproces
van Cosis: van zorgcontract tot
behandelplan, van facturatie tot
registratie. Daarnaast krijgen cliënten
en hun vertegenwoordigers via een
nieuw cliëntenportaal inzage in hun
dossier. In 2018 hebben we achter
de schermen hard gewerkt om ONS
‘implementatieklaar’ te krijgen.
ICT’ers, beleidsmakers, begeleiders en
financieel-administratieve collega’s
waren hierbij betrokken. Ook hebben
we intern medewerkers opgeleid die
collega’s gaan trainen om met ONS te
werken. Een omvangrijke klus, maar we
liggen op schema om ons doel te halen:
een ECD dat op 1 juli door de hele
organisatie wordt gebruikt.’

Betrokken bij
•
Implementatie
Elektronisch
Patiëntendossier, traject
cliënten met een licht
verstandelijke beperking
en transitie huisvesting
Noord-Groningen

C O S I S

‘Betere zorg voor LVB door focus op de
best practices.’
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‘Cosis heeft een sterke ruggengraat.’

Bert Hogeboom vormt per 1 januari 2019 met Ria Stegehuis
de Raad van Bestuur van Cosis. Formeel was hij niet
betrokken bij alle Cosis-ontwikkelingen in 2018,
maar uiteraard volgde hij ze nauwgezet.
‘Toen ik in januari bij Cosis begon, was ik
positief verrast toen ik mijn computer
opstartte. Het bureaublad bevatte alle
belangrijke centrale applicaties; in Cosislook and feel. Met één wachtwoord had
ik overal toegang toe. Het eerste dat mij
te binnen schoot? Dat is knap geregeld in
nog geen jaar tijd.
Sowieso valt het me op dat de organisatie
op een positieve manier met de verandering en

2 0 1 8

Er is een stevige basis gelegd. Maar we hebben
de komende jaren nog veel werk te doen. Eén
van mijn focuspunten zal ‘Cosis 2020’ zijn.
Hoe richten we onze organisatie zo in dat
professionals hun werk zo maximaal kunnen
doen in relatie tot cliënten en hun netwerk?
En hoe zorgen we ervoor dat de centrale
organisatie zo goed mogelijk ten dienste
staat van de decentrale organisatie? Prachtige
uitdagingen waarvoor ik me met veel plezier ga
inzetten.’

j a a r p l a n

de harmonisatie omgaat. Het is niet altijd eenvoudig: je moet dingen
anders doen, oude patronen loslaten, nieuwe omarmen. Maar er
heerst een positieve cultuur. Ik bemerk bij vrijwel alle collega’s de wil
om tot één Cosis te komen: als het zo moet, gaan we het zo doen.
Het zegt veel over de mensen die bij Cosis werken: samen
vormen ze een sterke ruggengraat.

C O S I S

Voorstellen en vooruitblikken
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begeleider

Persoonlijk
netwerk

Wij gaan in gesprek,
in de driehoek en
daarbuiten

Wij geven
complimenten,
aan cliënten en
aan elkaar

Wij luisteren en
kijken onbevoor
oordeeld

!
Wij spreken een
heldere taal die
aansluit bij onze
cliënten en hun
familie

In 2018 hebben we extra aandacht voor de
laatste meter. We zijn zelf verantwoordelijk
voor ‘de laatste meter’ waarin we ons
houden aan de volgende afspraken met
betrekking tot houding en gedrag.

j a a r p l a n

CLIënt

C O S I S

De laatste meter
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Wij nemen
niet onnodig
verantwoordelijk
heden en taken
uit handen

Wij geven
alle cliënten
een welkom,
persoonlijk
gevoel
Wij zijn
bereikbaar

←

Aantal cliënten

Zorgactiviteiten

Totaal 7064
Unieke cliënten in 2018

verblijf, ambulant, dagbesteding en
PGB/maatschappelijke opvang

Passende
woonvorm
2371

Hulp bij
opgroeien
730

C O S I S

Hulp bij
daginvulling
(inclusief
Maatschappelijke
Opvang)

j a a r p l a n
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Hulp thuis
2579

←

Aantal medewerkers
totaal 3886
totaal FTE 2855
december 2018
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Medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers

C O S I S

Aantal medewerkers
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Stagiaires

592

Vrijwilligers

1456

Medewerkers

3886

←

j a a r p l a n
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Overige opbrengsten
€ 8.173.000
Opbrengsten PGB
€ 3.522.000

Vrijwilligers

1456

bedrijfsopbrengsten

€ 217.822.000

Opbrengsten
sociaal domein
€ 62.712.000

Opbrengsten Wlz
€ 143.415.000

(2018)

←

Jaarbericht
2018
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www.cosis.nu
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