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Gewoon Thuis, wij zijn Dichtbij

Lid worden van Coöperatie Dichtbij 
Deze brochure is bestemd voor zorg-zzp’ers

VerkrijGen Van zorGopDrachTen  
meDe-eiGenaarschap Van De orGanisaTie
Focus op kwaliTeiT Van zorG  
Bij- en nascholinG TeGen VoorDeliGe TarieVen 
plek om colleGa’s Te onTmoeTen 



Wie is 
Coöperatie 
Dichtbij? 

                                
                                  Coöperatie Dichtbij is een lerende, 
                                  oplossingsgerichte organisatie die 
                                  innovatie hoog in het vaandel heeft.
                                  Ruim 150 zelfstandige zorgverleners en
                                  50 organisaties zijn lid van de coöperatie en
                            delen de missie van Dichtbij: “Thuis blijven wonen,
       leven en sterven voor iedereen mogelijk maken.” Onder de noemer 
    Thuiszorg Dichtbij biedt de coöperatie palliatieve terminale zorg thuis.  

  Wanneer je als zelfstandige verzorgende-IG of verpleegkundige palliatieve    
 zorg wilt leveren met Dichtbij, word je ook lid van de coöperatie. Als lid 
ben je in feite een stukje mede-eigenaar van de coöperatie. Middels 
de algemene ledenvergadering (ALV) heb je een stem in de organisatie. 
En niet zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan.   
  Dit betekent dat jij, samen met de andere leden, de koers bepaalt, evenals   

de doelen waar we met elkaar aan werken en de winstbestemming. 

        Naast zzp’ers zijn ook organisaties lid van Coöperatie Dichtbij. 
         Deze zorgorganisaties richten zich voornamelijk op integrale 
           zorgverlening (Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet). De organisaties 
              zijn ook mede-eigenaar van de coöperatie. Het gezamen-
                  lijke eigenaarschap maakt dat we expertise kunnen 
                      bundelen en dat we samen verantwoordelijk 
                                zijn voor de kwaliteit van zorg.  
  

 “Binnen Dichtbij heerst een sfeer van 
pionierschap, samenwerking en saamhorigheid”.

Sandra Rechards - lid Coöperatie Dichtbij
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Palliatieve terminale thuiszorg  
Onder de noemer Thuiszorg Dichtbij bieden wij palliatieve termi-
nale thuiszorg. Vaak is dit 24-uurszorg, maar ook nachtzorg en 
kortere zorgmomenten komen voor. 
Een unieke service die wij cliënten bieden, is onze zogenoemde 
‘caravanzorg’. Dit houdt in dat wij een kleine caravan bij huis 
plaatsen als extra kamer voor de zorgverleners. Op deze manier 
kunnen cliënten die klein behuisd zijn en/of behoefte hebben aan 
(meer) privacy toch 24-uurs thuiszorg ontvangen. 

Kwaliteit van zorg 
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van (palliatieve) zorg. 
Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan en werken continu 
aan verbeteringen, zodat cliënten de best mogelijke zorg krijgen.
Hoe wij dat doen? Een aantal voorbeelden:

Zorgstarters en achterwachten; door een systeem van zorgstarters en 
achterwachten kan in principe elke zorg direct worden aangenomen.
Soepele verplaatsing; onze zorgstarters bezoeken de cliënt, bij-
voorbeeld in het ziekenhuis, en zorgen voor een soepele verplaat-
sing van de zorg naar huis.
Startgesprek; een zorgteam voert standaard een startgesprek met 
de cliënt en diens mantelzorgers om de zorg zo goed mogelijk 
aan te laten sluiten op de thuissituatie.
Kleine teams; een zorgteam houden wij zo klein mogelijk. Tussen 
de vier en zes zorgverleners is gebruikelijk, afhankelijk van de 
zorgzwaarte. 
Samenwerking en afstemming met andere zorgaanbieders; wij werken 
samen met andere zorgaanbieders, in het belang van de cliënt. 
Evaluatiegesprekken; wij voeren evaluatiegesprekken met nabe-
staanden en gebruiken hun ervaringen voor  verbeterplannen.
24/7; wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar 
en stand-by.

 “Binnen Dichtbij heerst een sfeer van 
pionierschap, samenwerking en saamhorigheid”.
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Focus op zorg; je krijgt de mogelijkheid om je als zelfstandige te laten 
faciliteren, zodat je focus ligt op daar waar je goed in bent: de zorg.
Mede-eigenaar; je bent mede-eigenaar van de coöperatie en je hebt 
een stem in de organisatie, o.a. door middel van de ALV.
Ondersteuning; een betrokken en deskundig team op kantoor onder-
steunt je waar nodig.
Collega’s; je ontmoet veel collega’s en je bouwt zo een groot netwerk op. 
Intervisie; je kunt je opgeven voor gratis intervisiebijeenkomsten met 
professionele begeleiding.
Korting op scholing; bij Scholing Dichtbij kun je met 25% korting 
geaccrediteerde scholingen volgen.
Erkend klachtenreglement; je bent aangesloten bij het erkende klachten-
reglement en de klachtencommissie van de coöperatie. Dit is wettelijk 
verplicht voor zorg-zzp’ers.   
Vilans-protocollen; je krijgt toegang tot de Vilans-protocollen en 
bepaalde zorgmaterialen. 
MTH-team; ons MTH-team staat paraat voor coaching, scholing en 
inzet m.b.t. specifieke expertise en/of verpleegkundig technische 
handelingen.
Kennisdeling; wij bieden mogelijkheden om je kennis te delen, 
bijvoorbeeld door deel te nemen aan focusgroepen of 
je aan te melden voor onze klankbordgroep.

Wat biedt Coöperatie Dichtbij?  
Wij organiseren samen verschillende zorggerelateerde 
zaken waar je als nieuw lid direct je voordeel mee kunt 
doen. Als zzp’er kun je niet voldoen aan alle voorwaarden 
die zorgverzekeraars stellen, maar samen lukt dat wel. Ook 
is het als zzp’er vaak lastig om je te promoten bij bijvoorbeeld 
ziekenhuizen om zorgopdrachten te verkrijgen. Wij hebben samen 
een krachtig team van medewerkers en zzp’ers tot onze beschikking 
die o.a. de relatiebeheer met verwijzers voor ons doen. Ook sluit 
het team contracten af met zorgverzekeraars, initiëren ze innovatieve 
projecten en lobbyen ze bij de Belastingdienst en politiek om de 
omstandigheden voor zorg-zzp’ers zo goed mogelijk te maken. 

Daarnaast profiteer je van nog meer voordelen:



Bij- en nascholing van Scholing Dichtbij
Scholing Dichtbij – ook onderdeel van onze coöperatie – is een pro-
fessioneel scholingscenter dat diverse geaccrediteerde bij- en nascho-
lingen aanbiedt, onder andere op het gebied van palliatieve zorg, 
verpleegtechnische vaardigheden en Complementaire Zorg. Scholing 
Dichtbij biedt je de mogelijkheid je op een laagdrempelige manier te 
verdiepen in je vakgebied en om je kennis en vaardigheden up to date 
te houden en verder te ontwikkelen (tegen een gereduceerd tarief). 

Zorgopdrachten via Duobus 
Wanneer er een palliatieve zorgopdracht binnenkomt, wordt deze uit-
gezet via het digitale platform Duobus. Als lid kun je dan, afhankelijk 
van jouw beschikbaarheid en geschiktheid, een bod uitbrengen op de 
opdracht. Vervolgens wordt de opdracht toegewezen aan de meest 
geschikte zorgverleners, die vervolgens samen een zorgteam vormen. 
Criteria die bij het toewijzen een rol spelen: deskundigheid, match met 
de cliënt en diens omgeving/situatie, beschikbaarheid en als laatste het 
bod dat je hebt uitgebracht.  

Duobus is een onafhankelijke partij waar ook andere opdrachtgevers 
hun zorgopdrachten plaatsen. Dit betekent dat je – eenmaal geregis-
treerd in Duobus – zowel op zorgopdrachten van Dichtbij kan reageren 
als op zorgopdrachten van collega-organisaties. 
Voor het gebruik van Duobus betaal je €€ 36,00 per jaar. Kijk voor meer 
informatie op www.duobus.nl. 

Voor lidmaatschap betaal je een 
maandelijkse contributie van € 12,10. 
Dit is een vast tarief waarbij het niet 

uitmaakt of je veel of weinig met 
de coöperatie werkt.



Wat verwachten wij van jou? 
Wij verwachten van jou dat je cliëntgericht werkt, deskundig en be-
kwaam bent in het vakgebied en je regelmatig bijschoolt. Wat wij ook 
erg belangrijk vinden is dat jij je op de juiste manier weet in te voegen 
in de thuissituatie en omgeving van de cliënt, en dat je beschikt over een 
teamgerichte houding, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstan-
digheid en goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

Naast deskundigheid vragen wij ook een stuk betrokkenheid. Betrok-
kenheid bij de cliënt en diens omgeving, maar ook betrokkenheid bij 
de coöperatie. Deze is immers van ons samen, en dit vraagt om een 
gezamenlijke inspanning! Dit betekent o.a. dat we van jou verwachten 
dat je aanwezig bent bij de ALV, gebruik maakt van je stemrecht, mee-
denkt over de zorg en de coöperatie, maar ook dat je openstaat voor 
feedback, zodat we met elkaar én van elkaar kunnen leren.

Om mede-eigenaar te kunnen 
worden van de coöperatie heb je 
de volgende documenten nodig:         

Identiteitsbewijs     
Relevante diploma(s)/certificaten scholing  
Uittreksel Kamer van Koophandel 
Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
plus een recent betalingsbewijs    
Verklaring Omtrent Gedrag   
Bewijs van BIG (her)registratie    
Inschrijving Kwaliteitsregister/V&VN/keurmerknummer 
(indien van toepassing) 

Wij vragen bovenstaande om zorgverzekeraars, gemeenten en 
andere partijen te kunnen laten zien dat jij een professionele en 
deskundige zelfstandige in de zorg bent die kwaliteit van zorg 
hoog in het vaandel heeft. 

Wanneer 
kun je lid 
worden?



Voorwaarde lidmaatschap 
Om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen, vinden wij het belang-
rijk dat nieuwe leden de trainingsdag ‘Kwaliteit van Zorg’ volgen. De 
training behandelt relevante en de nieuwste wet- en regelgeving in de 
zorg en is met vijf punten geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V. 
 
Introductiebijeenkomst 
Om als nieuwe mede-eigenaar goed wegwijs te worden in de coöperatie, 
bieden wij je een gratis introductiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
leer je Dichtbij goed kennen. Het wordt je duidelijk wat onze gezamen-
lijke visie op zorg is, wat onze werkwijze is, en zeer belangrijk: je 
leert werken met ons online cliëntendossier ‘Ons Nedap Healtcare’. Het 
bijwonen van de introductiebijeenkomst is ook een goede en leuke 
manier om alvast wat collega’s te leren kennen. 

Welkom bij Coöperatie Dichtbij
Heb je de trainingsdag ‘Kwaliteit van Zorg’ met een voldoende afgerond? 
Kun je werken met Ons Nedap Healthcare? En ben je geregistreerd in 
Duobus? Dan verwelkomen wij je officieel bij Coöperatie Dichtbij! Je kunt 
nu beginnen met bieden op openstaande zorgopdrachten. 

Plan een gratis kennismakingsgesprek 
Ben je geïnteresseerd om lid te worden van Coöperatie Dichtbij? Neem 
dan contact op met ons ledenteam om (gratis) een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek te plannen (leden@dichtbij.coop / 050 577 8886). 
Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over onze coöperatie en over 
het lidmaatschap, en natuurlijk nader met ons kennismaken.  



Onze leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure en privacyreglement 
vind je op www.thuiszorgdichtbij.nl       
Thuiszorg Dichtbij is lid van diverse palliatieve netwerken 
Coöperatie Dichtbij is HKZ gecertificeerd
Thuiszorg Dichtbij, Scholing Dichtbij en de VSPG zijn onderdeel van Coöperatie Dichtbij

COnTaCT:
Coöperatie Dichtbij U.A.

leden@dichtbij.coop
050 577 8886

Postbus 1618
9701 BP Groningen

Rouaanstraat 20a
9723 CD Groningen

Neem contact op 
met het ledenteam 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek


