AGENDA algemene ledenvergadering
29 oktober 2020 – 14:00 uur – 16:00 uur
De vergadering zal ONLINE via Zoom worden gehouden. Aanmelding vooraf is
noodzakelijk. Wie zich aanmeldt ontvangt vooraf een link per email om deel te nemen aan de ZOOMsessie. Over de onderwerpen waarvoor we een stemming vragen zal een POLL in beeld verschijnen
zodat je persoonlijk kunt stemmen.
Aanmelding voor de ALV is noodzakelijk vóór 28 oktober 12:00 uur.
(naar: administratie@dezorgprofessional.nl)
1.

14:00 uur - Opening door de voorzitter

2.

Goedkeuring van de notulen van de ALV dd. 25 juni 2020.

3.

Vaststellen van het vernieuwde Huishoudelijk Reglement.
Toelichting: Door het vernieuwen van onze Raad van Toezicht, de gewijzigde regels omtrent
Governance en de in juni gewijzigde statuten wordt nu ook het HR hierop aangepast.
In de bijlage ontvang je een exemplaar, met daarin vermeld welke wijzigingen worden
doorgevoerd.
NB: als je hier vragen over hebt, dan deze graag vooraf indienen, gezien de beperkte tijd
kunnen wij het HR niet geheel doornemen ter vergadering.

4.

Visie op de ontwikkelingen in onze sector: op weg naar regionale zorgteams.
De zorg blijft in transitie. Nieuwe wet- en regelgeving komen voortdurend op ons af. De
vertaalslag naar de zelfstandige zorgprofessional vraagt voortdurend onze aandacht.
Wij hebben een visiedocument geschreven waarin we de ontwikkeling van regionale
zorgteams beschrijven en aanbevelen. Het document vind je in de bijlage.

5.

DINZ is gevraagd een presentatie te geven van het “nieuwe Dinz” waar ook leden van De
Zorgprofessional aan hebben meegewerkt in een klankbordgroep.
Presentatie door André Noorlander en Martin Bomhof.

6.

Stand van zaken m.b.t. gecontracteerde zorg in 2021
De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar het aantal deelnemers is wel sterk
gegroeid. Een spannende periode waarin wij momenteel met name bezig zijn in het
optimaliseren van budgetruimte.

7.

Ontwikkeling van een nieuwe website DeZorgprofessional.nl
In eerdere vergaderingen is al gesproken over de noodzaak van een nieuwe website en hoe
wij deze willen inrichten. Na een offerteselectie is een keuze gemaakt. Dat leidt tot een
begrotingsvoorstel waarbij wij drie delen onderscheiden:
a) Het coöperatiedeel:
- promotie en werving voor de coöperatie, lidmaatschap etc.
- alle services, downloads, kennisbank, etc.
b) Nieuw: een “contactportaal” voor zorgvragers
- preview van voorgestelde zorgverleners
- jouw profielpagina met zorgaanbod en specialisaties
- directe contact tussen jou en de zorgvrager

Tijdens de vergadering zullen we een korte preview geven van de functionaliteit die ons voor
ogen staat.
Besluitvorming:
Wim zal toelichten welke investering dit vraagt en onder welke voorwaarden we overwegen
om deze te doen. Tot slot wordt de ALV gevraagd om instemming met het voorstel.

8.

Contributie 2021
Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld door de ALV. Deze contributie is al 3 jaar gelijk
gebleven. Ook dit jaar willen we een voorstel in stemming brengen. Dit voorstel wordt tijdens
de vergadering door Wim gepresenteerd.

9.

Vaststellen van de tarieven voor gecontracteerde zorg in 2021

10.

Wat verder ter tafel komt:
- wij doen een onderzoek naar het instellen van een cliëntenraad
- de coronabonus
- de opleidingskalender met bijscholingen

11.

Rondvraag

12.

Planning volgende ALV voorjaar 2021
Voorstel is donderdag 8 april

13.

Sluiting

Bijlagen (separaat te downloaden)
Huishoudelijk Reglement 2020 met samenvatting van de wijzigingen
Visiedocument over teamvorming
Notulen van onze vorige ALV dd. 25 juni 2020.
Reacties of vragen: administratie@dezorgprofessional.nl

