Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht Stichting BEZINN
Bemensing
De Raad van Toezicht (RvT) van BEZINN werd in 2019 gevormd door Anry Kleine Deters,
Dirk Grit en Tjeerd Rijpma. Laatstgenoemde als voorzitter met kennis van de organisatie van
zorg, Anry Kleine Deters met politiek-bestuurlijke expertise en Dirk Grit met financiële
deskundigheid. De RvT heeft in 2019 zes keer met het bestuur van de stichting vergaderd en
eenmaal apart als RvT. Daarnaast is deelgenomen aan een beleidsdag van het bestuur over
het nieuwe beleidsplan, zijn de provinciale regiobijeenkomsten bezocht, is een werkbezoek
van een lid van de Tweede Kamer mee voorbereid en bijgewoond, en zijn in februari van
2019 de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de leden van het bestuur gevoerd.
Financiën
Het jaar 2019 kan financieel worden gekenschetst als een stabiel jaar waarin BEZINN de
dienstverlening verder heeft uitgebreid en het uitkeringspercentage aan de zorgverlenende
boeren hoog heeft kunnen houden. Met een slanke organisatie worden zorgboeren ontzorgd
op een manier waardoor naar onze overtuiging mensen en middelen efficiënt en zo veel als
mogelijk voor de zorg van cliënten kunnen worden ingezet.
De RvT bewaakt samen met het bestuur de liquiditeitspositie van de stichting. Deze moet in
ieder geval op een zodanig niveau zijn dat de aangesloten zorgboeren gedurende twee
maanden kunnen worden betaald, ook als er om welke reden dan ook geen betalingen van
instanties als gemeenten en zorgkantoren zouden binnenkomen. De RvT is tevreden over de
financiële resultaten van BEZINN in 2019 en heeft de jaarrekening goedgekeurd.
Partners
De samenwerking met onze partners is in 2019 in goede harmonie verlopen. De partijen die
bij de verschillende financieringsstromen zijn betrokken, en BEZINN weten elkaar steeds
beter te vinden. De verstandhouding is doorgaans goed, met respect voor elkaars positie en
belangen. BEZINN wordt inmiddels door veel organisaties gewaardeerd als een deskundige
en betrouwbare partij.
In de verhouding met de vereniging BEZINN zijn in 2019 goede stappen voorwaarts gezet.
Besturen zijn constructief met elkaar in overleg en dat biedt een goede basis om met elkaar
te kijken naar ieders toekomstige rol.
Dienstverlening en organisatie
De werkorganisatie van BEZINN verricht in een relatief kleine bezetting veel werk, zowel
(financieel-)administratief als inhoudelijk. Een compliment vanuit de RvT voor het bestuur, de
manager en niet in de laatste plaats de medewerkers is daarvoor op z’n plaats.
De grotere vraag naar dienstverlening, de daarmee gepaard gaande omzetstijging en de
toename van de verantwoordelijkheden die bij BEZINN worden gelegd (met name op het
gebied van kwaliteit van door aangesloten zorgboeren geleverde zorg) vragen wel bezinning.
Vanzelfsprekend moet blijvend scherp op de kosten worden gelet vanuit onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar de eisen die aan BEZINN worden gesteld
moeten ook kunnen worden waargemaakt. De RvT en het bestuur hebben vastgesteld dat
het daarom zaak is om in 2020 stil te staan bij het inrichten van de organisatie die bij deze
volgende fase past.

Beleidsplan
Bij de hiervoor geschetste veranderingen van meer vraag, meer omzet en meer
verantwoordelijkheden hoort eveneens een bijgestelde visie op BEZINN. De stichting maakt
in dat opzicht een snelle ontwikkeling door die om een herbezinning op de visie en
doelstelling vraagt. Overigens blijven die in de basis gelijk, namelijk het ontzorgen van
zorgboeren. Daar komt echter wel steeds meer bij kijken. Daarom is het bestuur in het najaar
van 2019 begonnen met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan dat normaliter in 2020
tot een afronding zal komen. De RvT heeft in oktober 2019 actief deelgenomen aan een
beleidsdag hierover.
Bestuur
In 2019 heeft BEZINN afscheid genomen van Jacob Kiers en van Attsje van Gunst als leden
van het bestuur. Graag spreekt de RvT zijn grote waardering uit voor wat zij vanaf de start
van BEZINN in de huidige vorm hebben betekend. Zij hebben aan de basis gestaan van de
huidige stichting en deze mee helpen uitbouwen. Daarvoor is heel veel (ook onzichtbaar)
werk verzet en daarvoor spreken wij graag onze dank uit.
Jacob Kiers is in het bestuur opgevolgd door Marloes Fokkens die na het vertrek van Attsje
van Gunst de voorzittersrol op zich heeft genomen. In 2019 is Anouk Hafkamp aangezocht
om de vacante bestuurszetel in te nemen. Zij is hiertoe bereid gevonden, waarna de formele
benoeming in 2020 heeft plaatsgevonden. De RvT heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de
nieuwe bestuursleden die nu samen met Sytze Postma en Luuk Prins het bestuur vormen.
Vertrouwen
De RvT wil langs deze weg graag alle partners, de zorgboeren, de medewerkers en het
bestuur van BEZINN bedanken voor het vertrouwen in de RvT en in algemene zin voor het
vertrouwen in BEZINN. Die dank spreken we ook en vooral uit richting de cliënten die via
onze zorgboeren onder de hoede van BEZINN zijn. Goede en passende zorg voor hen is
voor ons allen de grootste drijfveer om ons in te zetten voor BEZINN.
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