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Gewoon Thuis, wij zijn Dichtbij

SAMEN STERK IN EEN COÖPERATIE
VERKRIJGEN VAN ZORGOPDRACHTEN  
MEDE-EIGENAARSCHAP VAN DE ORGANISATIE
FOCUS OP KWALITEIT VAN ZORG  
PLEK OM COLLEGA’S TE ONTMOETEN 

.....

Lid worden van 
Deze brochure is bestemd voor zorg-zzpʼers

+



Coöperatie Dichtbij is een 
zorgaanbieder en coöperatie. Bij Dichtbij 
zijn zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 

zorgorganisaties van grotere omvang aangesloten. 
Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en 

begeleiding in Groningen, Friesland, Drenthe en Twente. 
Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de 
zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven 

en sterven.
  

Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt 
intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren 
van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de innovatiever 

en effectiever te maken.

Er zijn op dit moment ruim 200 zzp’ers lid. Zij bieden 
verpleegkundige en palliatieve terminale thuiszorg onder 

de naam Thuiszorg Dichtbij. Thuiszorg Dichtbij kun je 
zien als een merk van Coöperatie Dichtbij dat zich 

apart profileert in de markt. De zzp’ers van 
Thuiszorg Dichtbij werken in zelfsturende 

teams bij cliënten thuis. 
     

Als zelfstandige verzorgende-IG of verpleegkundige (zzp’er) 
kun jij je aansluiten bij Coöperatie Dichtbij. Je wordt dan me-
de-eigenaar van de coöperatie. Middels de Algemene Leden-
vergadering (ALV) krijg je een stem in de organisatie. En niet 
zomaar een stem, want bij ons is de ALV het hoogste orgaan 
in de organisatie. Dit betekent dat jij, samen met de andere 
leden, beslist over onze koers, wat we belangrijk vinden en 
hoe we het maatschappelijk geld besteden.   

Over 
Coöperatie 

Dichtbij 



Palliatieve en terminale thuiszorg 
Onze zzp’ers bieden onder de naam Thuiszorg Dichtbij palliatieve 
en terminale zorg bij cliënten thuis. Het gaat vaak om intensieve zorg, 
waarbij we lange tijd achtereen of meerdere keren per dag bij de 
cliënt zijn voor alle benodigde verzorging, verpleging en begeleiding bij 
het ziekte- en stervensproces. Blokzorg, 24-uurszorg en nachtzorg vallen 
hier ook onder. 
Ook korte zorgmomenten komen voor. Soms gebeurt dat in routes. Daar-
naast zijn we vertrouwd met langdurige (intensieve) zorg, bijvoorbeeld 
voor mensen met ALS.
Daar waar nodig werken we samen met andere zorgorganisaties.

MTH-team en Kindteam
Dichtbij heeft twee specialistische teams: het MTH-team en het Kindteam. 
Het Medisch Technisch Handelen team (MTH-team) is een expertiseteam 
van verpleegkundigen met ruime ervaring in gespecialiseerde en hoog-
complexe zorg thuis. Het Kindteam richt zich specifiek op het verzorgen 
en verplegen van ernstig en/of chronisch zieke kinderen in de thuis-
situatie. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van een van de 
teams, dan is daar een gesprek over mogelijk. 

Aandacht voor kwaliteit van zorg 
Wij besteden veel aandacht aan goede kwaliteit van zorg, 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 een zorgvraag direct worden aangenomen. 
Soepele verplaatsing. Onze zorgstarters bezoeken de cliënt, bijvoor-
beeld in het ziekenhuis, en zorgen voor een soepele verplaatsing van de 
zorg naar huis.
Kleine teams. Een zorgteam proberen wij zo klein mogelijk te houden. 
Wij streven naar teams van maximaal zes zorgverleners.
Startgesprek. Zorgteams voeren bij aanvang van een nieuwe zorg een 
startgesprek, voor goede communicatie en afstemming
Eindgesprekken. Wij voeren eindgesprekken met cliënten en nabestaan-
den en gebruiken hun feedback voor verbeterplannen.
Audits zorgdossiers. Binnen de coöperatie hechten we veel waarde aan 
betrouwbare en kwalitatieve verslaglegging. Daar helpen onze auditors 
je bij.
24/7. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en stand-by.



Voordelen van lidmaatschap   
De kracht van onze coöperatie ligt in het samen-sterk-
principe. Als zzp’er in de zorg is het vaak moeilijk om te 
voldoen aan alle eisen die zorgverzekeraars aan je stellen, 
maar samen in een coöperatie lukt dat wel. Wij hebben een 
deskundig team van medewerkers en zzp’ers tot onze beschikking 
die zorggerelateerde zaken voor ons organiseren, bijvoorbeeld het 
verkrijgen van zorgopdrachten, het afsluiten van contracten met finan-
ciers, het initiëren van innovatieve projecten en het versteken van de 
positie van de zzp’er. 

Als coöperatielid geniet je daarom van verschillende voordelen: 

Samen sterk. De kracht van Coöperatie Dichtbij ligt in de onderlinge 
samenwerking. We werken samen rondom cliënten, kwaliteit, innovatie en 
richting financiers.
Zorgopdrachten. Wij ontvangen zorgopdrachten van bijvoorbeeld ziekenhuizen 
en zetten deze uit onder onze aangesloten zzp’ers. Wanneer je werkt met 
Coöperatie Dichtbij lever je gecontracteerde zorg aan de cliënt.
Focus op zorg. Alle coöperatieleden samen onderhouden een krachtig team van 
medewerkers en zzp’ers op kantoor. Zij doen vele taken voor de leden, o.a. 
op het gebied van marketing en administratie. Hierdoor kan je focus meer 
liggen op daar waar jij het beste in bent: zorg verlenen. 
Mede-eigenaar. Je wordt mede-eigenaar van de coöperatie en je krijgt stemrecht 
in de organisatie.
Erkend klachtenreglement. Zorg-zzp’ers zijn wettelijk verplicht om een klachtenregeling 
te hebben waarin wordt gewerkt met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en 
om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Wanneer je lid wordt 
van Dichtbij ben je automatisch aangesloten bij onze klachtenregeling en 
geschillencommissie. Je krijgt hiervan een aansluitbewijs.
Vilans-protocollen. Met je lidmaatschap krijg je toegang tot de Vilans 
KICK-protocollen
Collega’s. Als zzp’er werk je vaak alleen. Bij ons ontmoet je veel 
collega’s waardoor je een groot netwerk kunt opbouwen.
Scholing. Bij ons scholingscentrum Scholing Dichtbij kun je 
tegen een gereduceerd tarief geaccrediteerde bijscholingen 
volgen.
MTH-team. Ons MTH-team staat voor jou paraat voor 
coaching, scholing en inzet bij specifieke expertise 
en verpleegtechnische handelingen.



Bij- en nascholing van Scholing Dichtbij
Scholing Dichtbij -ook onderdeel van onze coöperatie- is een professioneel 
scholingscentrum dat geaccrediteerde bij- en nascholingen aanbiedt, 
onder andere op het gebied van palliatieve zorg, verpleegtechnische 
vaardigheden en complementaire zorg. Bij Scholing Dichtbij kun je zowel 
klassikale lessen als e-learnings volgen of een combinatie daarvan. Het 
scholingscenter biedt je de mogelijkheid om je op een laagdrempelige 
manier in je vakgebied te verdiepen en om je kennis te verbreden en je 
vaardigheden up-to-date te houden.  

Zorgopdrachten via Duobus 
Wanneer er een zorgopdracht binnenkomt, wordt deze uitgezet 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 passende 
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, het maximale tarief van een 
opdracht 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 geregistreerd 
in Duobus- zowel op zorgopdrachten van Dichtbij kan reageren als op 
zorgopdrachten van collega-organisaties. 
Duobus verzorgt ook de facturatie en uitbetaling van de gewerkte 
diensten. 
Kijk voor meer informatie op www.duobus.nl 

Voor je lidmaatschap vragen wij een 
maandelijkse contributie van € 12,50. 
Dit is een vast tarief waarbij het niet 

uitmaakt of je veel of weinig met 
de coöperatie werkt. 



Onze verwachtingen van zorgverleners
Wij verwachten van jou dat je onze missie en visie onderschrijft, cliënt-
gericht werkt en deskundig en bekwaam bent in je vakgebied. Wat wij 
ook erg belangrijk vinden is dat jij je  op de juiste manier weet in te 
voegen in de thuissituatie en de omgeving van de cliënt, en dat je
beschikt over een teamgerichte houding, een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel, zelfstandigheid 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 algemene ledenvergadering, gebruikmaakt van 
je stemrecht, meedenkt over de zorg en de coöperatie, maar ook dat je 
openstaat voor feedback, zodat we met elkaar én van elkaar kunnen leren.

Benodigde documenten 
Om lid te kunnen worden van onze
coöperatie heb je de volgende documenten 
nodig:           

Identiteitsbewijs (ter verificatie) 
Relevante diploma(s) en (bij-)scholingscertificaten   
Uittreksel Kamer van Koophandel 
Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering plus een 
recent betalingsbewijs 
Verklaring Omtrent Gedrag 
Bewijs van BIG-(her)registratie 
Bewijs van melding bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
 Inschrijving Kwaliteitsregister en V&VN 

Wij vragen bovenstaande om aan zorgverzekeraars, gemeenten en 
andere partijen aan te tonen dat jij een professionele en deskundige 
opdrachtnemer bent. 



Kennismakingsgesprek  
Wanneer je geïnteresseerd bent in lidmaatschap en meer wilt weten, dan 
kun je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Onze collega’s 
vertellen je graag meer over onze coöperatie. In dit gesprek kunnen we 
ook van beide kanten verwachtingen uitspreken en bekijken of we een 
match zijn. 
Ook wanneer je nog geen zzp’er bent en graag meer wilt weten over het 
ondernemerschap kun je een gesprek aanvragen. Wij leggen je graag uit 
wat het betekent om zzp’er te zijn, wat er bij komt kijken én natuurlijk wat 
het zelfstandig ondernemerschap je allemaal te bieden heeft. 

Voorwaarde lidmaatschap 
Om lid te kunnen worden van onze coöperatie en te werken voor Thuiszorg 
Dichtbij volg je eerst onze training Kwaliteit van Zorg. De training behandelt 
relevante wet- en regelgeving in de zorg en is de basis voor je kwaliteit van 
handelen in de praktijk. De training is met vijf punten geaccrediteerd bij het 
Kwaliteitsregister V&V.  

“Binnen de coöperatie werken we samen met zoveel 
zorgverleners met een diversiteit aan ervaring en kennis. 

En iedereen wil hun ervaring delen met elkaar. 
Zo leer je van iedereen wat!”

Gentle Care Provider - lid Coöperatie Dichtbij



Coöperatie Dichtbij U.A. is lid van diverse palliatieve netwerken
Coöperatie Dichtbij U.A. is ISO9001 gecertificeerd 
Thuiszorg Dichtbij enScholing Dichtbij zijn onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A.

CONTACT:
Coöperatie Dichtbij U.A.

info@dichtbij.coop
050 577 8886

Hereweg 120 
9725 AK Groningen

Vraag een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek aan via 
www.cooperatiedichtbij.nl


