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Bij PIDZ snappen we dat. Wij zorgen met liefde en
aandacht. Elke dag, ook als je moppert. Met échte
aandacht, want die maakt alles beter. We schenken
je onze mooiste glimlach. Slaan een arm om je heen.
Kleine dingen, zou je denken, maar vaak zorgen juist
die voor onvergetelijke momenten.
En daar doen we het voor. Voor momenten van
waarde en écht contact. Van verbondenheid
met onze patiënten, cliënten en opdrachtgevers.
Met tijdelijke collega’s en met elkaar. Wij houden
van zorg, want wij houden van mensen.
Ook van jou.

Leuk dat je er bent!
PIDZ, met zorg verbonden
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Fijn dat je getuige wilt zijn van ons verhaal.
We vertellen je graag hoe we elkaar hebben leren
kennen. Hoe het tot een echte verbintenis kwam.
En hoe onze familie is uitgegroeid tot wie ze nu is.
We delen onze mislukkingen en onze dromen met je.
Je leert ons beter kennen. Maar voor we over onszelf
gaan praten, eerst even iets over jou. Want dit boek
gaat over zorg, en zorg draait om mensen. Mensen
zoals jij en ik. Mensen met topdagen, met ik-wil-nietuit-bed-dagen en het-gaat-z’n-gangetje-dagen.
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PRILLE
LIEFDE

We schrijven 2008. Wichard Fassbender (Fass, 1962)
en Ron Simmer (1980) werken allebei als zzp’er in
de zorg. Als één van de eersten, want zelfstandige
zorgprofessionals zijn nog zeldzaam in Nederland.
Ze kennen elkaar niet. Maar de accountant van
Ron kent de mannen allebei, en zij denkt dat het
goed is als ze elkaar een keer ontmoeten.
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2008

CONCEPTIE
Nu heeft Fass het, bij de ICT-werkplaats, een plek voor
jongvolwassenen met een arbeidshandicap, prima naar zijn zin.
Hij werkt in vrijheid, kan doen wat hij wil. Maar Ron en Fass
hebben gedeelde zorgen: het misbruik van PGB-gelden,
de dwang van servicebureaus. Dus drinken ze samen
een keer koffie.
Ron heeft een visie. Ook hij werkt als begeleider van mensen
met autisme. En hij ziet dat er meer werk is dan hij aankan.
Na die kop koffie bedenkt Ron een plan voor zzp’ers in de zorg.
Hij houdt het contact warm, ook als Fass nog twijfelt.
Want na jaren in de financiële sector is Fass eindelijk weer
terug bij zijn eerste liefde: de zorg. Heeft hij wel zin om de
commerciële kant uit te gaan?

DE
GEBOORTE
VAN PIDZ
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Na acht maanden is het geduld van Ron op.
Hij wil het nú weten: doet Fass mee of niet?
En daar, op de trap van de ICT-werkplaats in
Eindhoven, wordt PIDZ geboren. Een thuis
voor zzp’ers in de zorg. Anders dan andere,
met meer vrijheid en verbondenheid.
Met liefde voor het vak.

IN DE
WIEG
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2010
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Op een kamertje van 3 bij 3 meter gaat
Personeel in de Zorg van start. We laten een
website bouwen, een logo ontwerpen. De eerste
zzp’ers komen binnen, via de site of via via.
En het belangrijkste: het gaat helemaal zoals
Ron en Fass dat willen. Hun bedrijf wordt een
plek om stoom af te blazen, ervaringen te delen
of gewoon even bij te kletsen. Je kunt tenslotte
pas goed zorg verlenen aan een ander, als er ook
goed voor jou wordt gezorgd.
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"IEDEREEN DIE BIJ PIDZ
WERKT IS BETER VOOR
ZICHZELF GAAN ZORGEN.
DAARDOOR ONTSTAAT ER
EEN OMGEVING WAARIN
MEER RUIMTE IS VOOR
ELKAAR. DAT VIND
IK MOOI."

EN WE
NOEMEN
HEM...

KIND
AAN
HUIS

IN HET NIEUWS
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WELKOM IN
DAELZICHT

We schrijven het in die tijd
nog steeds voluit: Personeel in
de Zorg. Tot we zien dat onze
ICT’er de afkorting gebruikt: PIDZ.
Vanaf dat moment heten we
PIDZ Zorg. Dat dit een beetje
dubbelop is, realiseren we
ons pas later ;-)

Daelzicht is onze eerste klant.
We knippen en plakken een
samenwerkingsovereenkomst in
elkaar en onze zzp’ers kunnen aan
de slag. Daelzicht is het toonbeeld
van warmte in de zorg. Van zorg
zoals zorg bedoeld is. Fass is er
nog steeds kind aan huis.

27-08-2012

Politiek wil
extra bezui
nigen
op zorg
(ZORGVISIE)
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We zijn nog niet
zo groot, op dat
moment. Jong en soms
een tikkeltje onbezonnen.
Maar onze ambitie is
allesbehalve bescheiden.
Genoeg handen aan het
bed, daar dromen we
van. En dat doen we
nog steeds.
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VETTE
VERKERING

Het eerste PIDZ-kantoor zit in
Woensel-West. Best een heftige buurt,
er zijn zzp’ers die na een bezoek bang
zijn niet meer thuis te komen. Als we
dat horen, besluiten we toch maar een
andere locatie te zoeken...
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EEN
NIEUWE
STEK
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DRIFTBUIEN
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ONS FAVORIETE
SPEELGOED

Loading...

Ron zorgt ervoor dat alles netjes is geregeld. De administratie doet hij in dat
prille begin zelf, voor álle zzp’ers. Tijdens zijn vakantie neemt Fass het van
hem over. 32 facturen en aardig wat scheldwoorden later is de klus geklaard.
Tot blijkt dat er iets niet klopt. Dan ontploft Fass. En hij belooft zichzelf:
dit doe ik nooit meer!

mijnPIDZ is onze slimme technologie om zoeken, boeken en matchen
makkelijk te maken. Begonnen met de ontploffing van Fass. Een oerknal, zeg
maar. Een revolutionair begin, omdat voor mijnPIDZ niet de automatisering
leidend is, maar onze behoefte om zorgverleners en zorgvragers met elkaar te
verbinden. En om te zorgen dat Fass nooit meer facturen hoeft te sturen.

MONIQUE
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ONS
EERSTE
VRIENDINNETJE
In het Klokgebouw op Strijp-S zitten we tussen de
creatieve ondernemers. Daar, tijdens de Dutch Design
Week, loopt Monique met haar paardenstaart binnen.
Moniques grootste kwaliteit is haar menselijke warmte.
En Ron en Fass weten: die 'paardenstaart' is precies wie
we nodig hebben. Monique kan naar mensen luisteren.
Ze is blij als een ander dat ook is. Open, eerlijk en
met hart voor de zorg. Precies PIDZ dus.

DOOR
DE OGEN VAN
MONIQUE
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Samen met een vriendin maakt ze een praatje
met Ron en Fass. “Is dat niks voor jou”, vraagt
haar vriendin nog, “werken als zzp’er in de zorg?”
Ze is alweer op weg naar buiten als Ron haar
uitnodigt voor een gesprek. Twee weken later
is alles in kannen en kruiken: Monique begint
bij PIDZ. De rest is geschiedenis.

Het gaat een beetje per ongeluk, dat eerste bezoek van
Monique. Op zoek naar Dutch Design komt ze in 2012
niet bij design, maar bij PIDZ uit. Niet erg, want met een
achtergrond in de zorg is ze meteen geïnteresseerd.

Haar mooiste herinnering bij PIDZ? Dat is voor
Monique geen speciale dag of een evenement,
maar haar gevoel. Bij PIDZ draait alles om
plezier. “Een perfecte balans tussen ontspanning en hard werken”, noemt ze dat. Vooral in
de eerste jaren. Met z’n drieën hebben Ron,
Fass en Monique een hoop plezier op het werk.
Samen ergens lunchen, een borreltje drinken
aan het einde van de week, Monique koestert
de herinnering.

Het is ook typisch Ron en Fass: willen dat
iedereen het fijn heeft op zijn werk. Fass zegt
altijd: “Als werken, werken wordt, dan moet
je stoppen.” Gelukkig heeft Monique in al die
jaren PIDZ nog nooit een dag gewerkt ;-)
Over een paar jaar heeft PIDZ, denkt ze, nog
meer bestaansrecht dan nu. Een geoliede
machine, met een enorme waardering voor
de medewerkers. Eén familie. “Iedereen voelt
zich snel thuis en met respect behandeld,
van medewerkers tot de managers bij de
zorginstellingen.” Typisch PIDZ is dat. Net als
helpen op een school voor speciaal onderwijs,
of ijsjes uitdelen na de diploma-uitreiking
van een zorgopleiding. Als PIDZ zo warm en
persoonlijk blijft, werkt Monique er nog jaren
met plezier.

"VOOR MIJ ZIT HET ECHT
IN DE KLEINE DINGEN.
IK WIL EEN LUISTEREND
OOR BIEDEN ZONDER TE
OORDELEN. DAN KOMEN
DE VERHALEN LOS."

DAT MAAKT
HET SOMS
LASTIG DE
SERVICE TE
VERLENEN
DIE WE
WILLEN.

2013
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OMDAT WE
DICHTBIJ WILLEN
ZITTEN ÉN OMDAT
WE GELOVEN IN
ONDERNEMERSCHAP,
GAAT IN 2013 DE EERSTE
FRANCHISEVESTIGING
VAN START.
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UWV: ontslag
golf in de zorg
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Wel ondernemerschap voor zorgzzp'er via bemiddeling mogelijk
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Zorg draait om mensen.
Dat weten we bij PIDZ.
En dus willen we ook echt weten
wie je bent. Voor je bij ons als zzp’er
aan de slag kunt, doorloop je een strenge
screening. Wat kun je, wat wil je?
Die drempel vinden we belangrijk,
omdat het ons helpt de kwaliteit van
onze zorg te garanderen. En wie eenmaal
binnen is, hoort er ook echt bij!

"ALS ZZP’ER VIND IK
HET NET ZO BELANGRIJK
OM GOED TE ZORGEN VOOR
DE COLLEGA MET WIE IK
DIE DAG WERK, ALS VOOR
DE CLIËNT VOOR WIE WE
SAMEN ZORGEN."
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Eigenlijk zijn het ook
gewoon heel lieve mannen.
Ze willen allebei het beste
voor mensen. En voor
mensen die zorgen voor
andere mensen. Ron heeft
daarbij graag alle feiten op
een rijtje. Hij is de man van
‘meten is weten’, de man
van de organisatie.

"KUN
JE EVEN
SNEL..."
ROEPT RON
DAN.

Hij is achttien jaar jonger
dan Fass - een verschil dat
vooral in de beginjaren
speelt, want dan is Ron de
jonge hond die de dingen
liever gisteren dan vandaag
heeft geregeld.
Fass is, zo zou je kunnen
zeggen, zijn mentor. De
verbinder. De creatieveling
die nieuwe dingen bedenkt.
En dan slaat Ron de paaltjes
om het waar te maken.
Want uitendelijk zijn ze het
altijd wel met elkaar eens,
al beginnen ze elk aan een
andere kant.
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Ron en Fass hebben elk
twee huwelijken. Ron met
zijn vrouw Nicole, Fass
met zijn vrouw Mariëlle,
en Ron en Fass samen.
Als je zoveel samen bent,
leer je elkaar door en
door kennen. Dat botst
ook weleens, natuurlijk.
Maar uiteindelijk is PIDZ
er alleen maar beter van
geworden.

ONZE
HELDEN
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WE HEBBEN VRIENDJES OM MEE TE
SPELEN. SPEELGOED OM VAN TE DROMEN.
EN HELDEN OM VAN TE HOUDEN.
VOL BEWONDERING KIJKEN WE NAAR ZE:
NAAR THOM EN GREET. NAAR MIKAL,
CHANTAL, ZOÏ, MONIQUE EN JORIS.
EN NAAR AL DIE ANDERE PROFESSIONALS
IN DE ZORG, DIE ELKE DAG WEER
MET ZORG VERBONDEN ZIJN.
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Thom werkt
zelfstandig
maar is nooit
alleen
PIDZ’ER SINDS FEBRUARI 2018

57

THOM VAN DEN BOSSCHE
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"BIJ PIDZ
KAN IK
ALTIJD
OP IEMAND
TERUGVALLEN."

“Voor mijn gevoel blijf ik stilstaan in mijn
ontwikkeling als ik in loondienst werk, omdat
ik dan aan één afdeling of organisatie gebonden ben. PIDZ biedt mij de vrijheid die ik
nodig heb. Nu kan ik juist de afdelingen kiezen
waar ik veel uitdaging in zie. Zo benut ik mijn
kwaliteiten optimaal en stap ik elke keer weer
met een grote glimlach in de auto. Eigenlijk
liggen mijn missie en die van PIDZ heel dicht
bij elkaar: met zorg verbonden zijn. PIDZ laat
zorgprofessionals op hun eigen manier zorg
verlenen. Zo sta ik er ook in. In het begin dacht
ik wel dat je als zzp’er vooral een solist zou
zijn. Bij PIDZ is dat helemaal niet zo. Ik zie het
als één grote familie en kan altijd op iemand
terugvallen. Bij PIDZ werk je als zelfstandige,
maar je bent nooit alleen. Dat is toch fijn?”
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Tijdens zijn opleiding MMZ krijgt Thom van den
Bossche weinig informatie over ondernemen
in de zorg. Maar juist het ondernemersbloed
kruipt bij hem waar het niet gaan kan. Zijn
ondernemingsdrift wakkert aan tijdens een
vakantie in Thailand. Om deze reis te bekostigen werken Thom en zijn vriendin, destijds
tieners, als freelancer in de marketingsector.
Wanneer hij vervolgens in loondienst in
de nachtzorg en als gedetacheerde zorgprofessional aan de slag gaat, merkt hij al
snel: dit past niet bij hem. Daarmee lijkt het
onvermijdelijk dat hij als zzp’er in de zorg
gaat werken. Maar waarom heeft Thom
specifiek voor PIDZ gekozen?

PIDZ’ER SINDS 2016
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Geen
enkele
dag is
hetzelfde
voor
Greet

GREET VAN VELTHUIZEN
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"IK BEN DE
ENIGE OP DE
AFDELING
DIE MAG
ZEGGEN: ‘JIJ
BENT MIJN
KIPPETJE’."
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Vakinhoudelijk verzorgt Greet onder andere
wondjes, trekt ze steunkousen aan en geeft ze
medicatie. Maar het werk als helpende+ brengt
veel meer met zich mee dan deze drie taken.
Vooral het persoonlijke aspect is erg belangrijk, zegt Greet. “De een waardeert een grapje
of een geintje, de ander niet. Op een gegeven
moment weet je echt wel bij wie je dit wel en
niet kunt doen. Als je het na een tijdje nog niet
doorhebt, dan ben je verkeerd bezig.”
Greet schudt een anekdote over een bewoonster
uit haar mouw: “Ik ben de enige op de afdeling
die mag zeggen: ‘Jij bent mijn kippetje’. Iedereen
vraagt zich af hoe ik dit toch voor elkaar krijg.”
Heel simpel: door vooral zichzelf te blijven.
Greet voelt zich enorm gewaardeerd op de
werkvloer door zowel de cliënten en bewoners
als het vaste personeel. “Het is toch een mooi
compliment dat de mensen jou meer waarderen
dan een arts of verpleegkundige? Zij hebben
vluchtig en oppervlakkig contact.” Die waardering en het menselijk contact maken voor
Greet het werken als helpende+ zo mooi.
“Ik hoop dit werk nog lang vol te houden.”
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Als Greet van Velthuizen zich als zzp’er
inschrijft bij de Kamer van Koophandel vraagt
zij zich af of de sector wel op een helpende+
zit te wachten. Inmiddels weet ze beter.
“Als ik zou willen, kan ik gewoon 24 uur
per dag 7 dagen in de week werken.”

ESTEVEN STOKMANS

MIKAL HANDELS
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'Mikal is
de enige
die mij écht
begrijpt'
PIDZ'ER SINDS 2015
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Toch gaat die band veranderen: na anderhalf
jaar komt voor Mikal Handels een eind aan
de begeleiding van Esteven Stokmans op de
Short Stay Unit van Lunet Zorg in Eindhoven.
De kamer van Esteven is al zo goed als opgeruimd. Alleen nog de zitzak waar de twee
regelmatig in ploffen, een bed, tafel en
twee stoelen staan hier nog.
Emotioneel zal het moment zeker zijn waarop
Mikal en Esteven afscheid van elkaar nemen.
De 17-jarige cliënt is vanwege zijn toekomst
naar een zorginstelling in Groesbeek verhuisd.
“Hier kan ik uiteindelijk bejaard worden. Kan
ik weer naar school gaan en krijg ik een
bijbaantje”, zegt hij. “Ik kan een nieuw
bestaan opbouwen.”
Mikal en Esteven knuffelen elkaar regelmatig,
daags voor zijn vertrek naar het Gelderse
dorp. Vanaf het eerste moment dat de twee
elkaar zien, ontstaat er een klik. “Mikal is een
van de weinigen die mij écht begrijpt, snap
je”, maakt Esteven duidelijk.

Ook voor de begeleider, die is aangesloten
bij PIDZ Roermond, betekent zijn band met
Esteven meer dan enkel het contact tussen
begeleider en cliënt. “Natuurlijk hebben we
ook moeizame momenten gekend, maar zelfs
op mindere dagen probeerden we er samen
een leuke dag van te maken.” Zo bezoeken
de twee na een maand of zeven safaripark de
Beekse Bergen, gaan ze regelmatig naar de
bioscoop of eten zij bij McDonald’s. De mooiste momenten in die anderhalf jaar? “Ik denk
gewoon het televisie kijken op de kamer, naar
mijn favoriete programma GIPS op ZAPP”,
antwoordt Esteven.
Bijzondere band
Na de verhuizing is de cirkel rond. Mikal
brengt hem persoonlijk naar Groesbeek om
zo op een mooie manier afscheid te kunnen
nemen, met een innige knuffel. Daar eindigt
het niet bij. De band tussen hen is vergelijkbaar met vriendschap, glundert Esteven.
“Wij zullen ook na mijn verhuizing nog wel
contact hebben hoor. Gewoon, wanneer het
uitkomt. Ik ga een mooie toekomst tegemoet,
maar ga de begeleiding, aanwezigheid en het
gezelschap van Mikal wel enorm missen.”
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Een veelgehoord geluid in de media is dat
zzp’ers in de zorg geen band kunnen opbouwen met hun cliënten. Mikal en Esteven
bewijzen het tegendeel. Huilen, lachen of
boosheid. Ze hebben het allemaal samen
meegemaakt.

"WE
HADDEN
DIRECT
EEN
KLIK."

De perfecte
balans voor
Chantal
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CHANTAL VAN ROOIJ

PIDZ'ER SINDS 2013
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Chantal heeft al een verleden bij PIDZ –
ze is een zzp’er van het eerste uur. Vanwege
haar dochtertje was het zelfstandig ondernemerschap eigenlijk niet meer te combineren. Waarom zij zich heeft aangesloten
bij PIDZ Detachering? “Als zzp’er in de zorg
heb je veel minder zekerheid met opdrachten.
Dit vraagt meer van je persoonlijke netwerk.
Het last-minute regelen van een oppas was
soms erg lastig.”
Nu weet Chantal precies welke dagen ze
staat ingepland. “Maar ik heb in opdrachten
nog steeds de afwisseling die ik als zzp’er
in de zorg ook had. Voor mij is dit de
ideale oplossing.”
Lid van het team
De beginperiode is goed bevallen. Bij de
opdrachtgever ontvangt het team haar
met open armen. “Ze steken echt tijd en
energie in mij. Ik krijg een uitgebreid inwerktraject bijvoorbeeld.” Chantal voelt zich lid
van het team, tot op zekere hoogte. “Je bouwt
toch een band op. Als zzp’er kom je vaak
eenmalig of een aantal keer. Nu loop je een
half jaar rond op de afdeling, dat maakt
toch een verschil.”
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Chantal van Rooij begon bij PIDZ als zzp’er
in de zorg, maar koos uiteindelijk voor
zekerheid. Nu werkt ze als gedetacheerde
zorgprofessional.
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"DIT
PAST
ECHT
GOED
BIJ
MIJ."

FINANCIEEL DIRECTEUR
VAN ONTZORGD WONEN GROEP
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De kijk van
Van Wijk op
zzp’ers

JORIS VAN WIJK

Ontzorgd Wonen Groep probeert 85 procent
van alle diensten in te vullen met vast
personeel. De rest vult de zorgorganisatie
in met een flexibele schil, onder wie de
zzp’ers die bij PIDZ zijn aangesloten. Hoe
kijkt financieel directeur Joris van Wijk
naar deze zorgprofessionals?
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Wat vindt u van zzp’ers in de zorg?
“Ze kunnen echt van waarde zijn voor de
organisatie. Dat misken ik zeker niet. Maar
ik zie twee verschillende typen zzp’ers: de
ambitieuze ondernemers die behoefte hebben
aan dynamiek en degenen die vooral vanuit
financieel oogpunt zelfstandige zijn geworden.
Over de eerste groep zorgprofessionals ben
ik zeer te spreken. Deze zzp’ers lossen de
problemen op, bouwen mee aan de organisatie
en zorgen voor rust op de werkvloer. Met de
tweede groep heb ik wat minder positieve
ervaringen; sommigen bellen al één dag, nadat
de betalingstermijn is verstreken in plaats van
een herinnering te sturen via mijnPIDZ. Daar
kan ik eerlijk gezegd niet zo veel mee.
Haalt uw organisatie het bij 15 procent aan
flexibele krachten?
“In de zomermaanden ligt deze verhouding
schever door alle vakanties van de vaste
zorgverleners. Hier hangt een prijskaartje
aan, want zzp’ers in de zorg zijn in sommige
gevallen duurder dan het vaste personeel.
Maar dat is niet erg, als je kwalitatief goede
zorgprofessionals krijgt. Dan vind ik het
uurtarief minder een issue.”
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Hoe helpt PIDZ Ontzorgd Wonen Groep?
“De benaderingswijze van PIDZ verschilt heel
erg met andere servicebureaus. Bij PIDZ gaat
het om persoonlijk contact. Ik heb al jaren een
goede verstandhouding met Patrick Coppus
van PIDZ Roermond. Hij weet precies wie ik
nodig heb. Een keer was de nood zo hoog dat
ik Patrick belde met een dringende hulpvraag.
Hij stuurde meteen enkele toppers die precies
wisten wat van ze werd gevraagd. Dit zorgde
voor rust op de werkvloer. Het is fijn als je over
zulke zzp’ers kunt beschikken.”

quote]
Zzp’ers bieden een andere blik en andere inzichten in de zorg.”.”
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"DE BENADERINGSWIJZE VAN PIDZ IS
VEEL PERSOONLIJKER
DAN DIE VAN ANDERE
SERVICEBUREAUS."

'Werken
als zzp’er
is van grote
toegevoegde
waarde'
87
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MONIQUE DE WAARD

PIDZ'ER SINDS 2015

Ik ben bij PIDZ gekomen, omdat ik extra
aanvulling hierop zocht. Bij PIDZ kan ik ook
mijn ei kwijt en houd ik verbinding met de
werkvloer. Dat vind ik erg belangrijk. Het
werken als zzp’er in de zorg maakt mij een
gelukkig mens.
De enige kritische noot die ik kan plaatsen:
de opleidingen en intervisies voor de beroepsregistraties betaal je helemaal zelf en volg je
in de eigen tijd. Maar als dit het enige is, dan
hoor je mij zeker niet klagen. Verder biedt het
mij nagenoeg enkel voordelen.
Mijn werktijden? Die bepaal ik zelf. Mijn
vrijheid? Die heb ik gekregen, want ik kan
een dag met mijn gezin doorbrengen als ik
dit wil. Diversiteit? Die is er genoeg. Het allerbelangrijkste is dat ik weer dicht bij mijzelf
kan blijven en volledig achter de zorg sta
die ik verleen. Werken als zzp’er in de zorg
is voor mij van grote toegevoegde waarde.
Ik kan het voor geen goud missen.”
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“Na jaren in loondienst besloot ik bij Jeugdzorg te stoppen. Vervolgens zat ik een jaar
thuis vanwege mijn gezondheid en had ik
tijd voor bezinning. Ik kwam tot de conclusie
dat ik de zorg niet helemaal wilde verlaten,
maar het anders wilde doen. Daarom ben ik
voor mijzelf begonnen als coach, trainer en
adviseur. Zo kan ik mijn passie overdragen en
kennis delen met andere zorgprofessionals.

"MIJN
WERKTIJDEN?
DIE BEPAAL
IK ZELF."
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"MIJN
VRIJHEID?
DIE HEB IK
GEKREGEN."

PIDZ’er
voelt
als vaste
collega
93
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ZOÏ PAULISSEN

JEUGDZORGWERKER
BIJ VIA ICARUS

Samen met haar collega's vormt Zoï
Paulissen het vaste zorgteam op één van
de groepen bij Via Icarus, een instelling
voor gesloten jeugdzorg. Op haar leefgroep
wonen zes jongeren met complexe gedragsproblematiek in de leeftijd van 12 tot en
met 18 jaar, die intensieve begeleiding
en behandeling ontvangen. Via PIDZ
schakelen zij regelmatig een zzp'er in om
de continuïteit van zorg te waarborgen.
Hoe Zoï PIDZ ervaart
“De jongeren op onze groep hebben moeite
om onbekende mensen te vertrouwen.
Daarom ben ik blij dat wij via PIDZ een vaste
zzp'er, Mikal, kunnen inzetten. Hij kent ons
en onze jongeren, dus we kunnen hem met
een gerust hart op de groep laten. Mikal
voelt echt als onderdeel van ons team.”
Iets extra's
Toch heeft Mikal een andere rol dan de
vaste teamleden, doordat hij als zzp'er geen
administratieve taken uitvoert bij Via Icarus.
“Mikal staat echt óp de groep, is continu
met de jongeren bezig. En met zijn ervaring
op het gebied van groepsdynamiek en het
herkennen van patronen, brengt hij ook nog
iets extra's met zich mee. Hij ziet dingen die
ons niet meer opvallen of die wij als normaal
beschouwen.”
Opladen
Mikal komt bij Via Icarus terecht op een
moment dat het team dringend behoefte had
aan extra ondersteuning. "Er was veel onrust
op de groep en wij liepen over. Om verzuim te
voorkomen, besloot onze leidinggevende om
PIDZ in te schakelen”, zegt Zoï. “De aanwezigheid van Mikal zorgt ervoor dat wij echt weer
even kunnen opladen. Met zijn kwaliteiten is
hij daarnaast een grote meerwaarde op de
groep. Ook voor ons, omdat hij zijn kennis
graag aan ons overdraagt. Mikal is echt een
verrijking voor ons team.”
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"MIKAL
ZORGT
ERVOOR
DAT WIJ
WEER
EVEN
ECHT OP
KUNNEN
LADEN."
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CBA-PLANNERS BIJ
GGZ OOST-BRABANT

'We hoeven
maar te bellen
en we worden
geholpen'
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EL VAN DE LOO

DIANA KORSTEN
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Wat maakt werken met PIDZ zo fijn?
El: “Ik ben erg blij, vooral met mijnPIDZ.
Het is een praktisch, overzichtelijk
softwaresysteem en geeft ons echt
inzicht in de zzp'ers die we kunnen
uitnodigen voor opdrachten. Dat helpt
ons bij het maken van de juiste match.
Meer inzichten in de cv’s en agenda’s
van de zorgverleners zou dit nog
makkelijker maken.”
Diana: “Helemaal mee eens. Maar
ook het persoonlijk contact met de
recruiters van PIDZ verloopt erg goed.
Ze denken met ons mee en geven
advies wanneer we opdrachten uitzetten. Eigenlijk hoeven we maar te
bellen en we worden geholpen.”
Hoe kijken jullie naar PIDZ'ers?
Diana: “De PIDZ'ers helpen ons vaak
uit de brand. De teamleider schakelt
ons in wanneer er problemen in de
planning zijn en de nood hoog is. In
eerste instantie proberen we dat met
onze eigen flexpool op te lossen. Lukt
dit niet, dan zetten we de opdracht uit
bij PIDZ. Eigenlijk lukt het bijna altijd
- ook heel lastminute - om iemand te
vinden. Dat zorgt voor blije gezichten
op de werkvloer en dus ook bij ons.”
El: “Voor mij zijn ze echt een aanvulling
op de werkvloer. Ze hebben vaak ervaring bij verschillende organisaties en
afdelingen en zijn flexibel. Ze hebben
een andere blik op het werken in de
zorg en andere inzichten. Dat pakt vaak
goed uit in de praktijk: we merken dat
zzp'ers en medewerkers in loondienst
veel van elkaar opsteken.”

Hoe ziet de zorg er in 2025 volgens
jullie uit?
El: “We moeten toe naar een situatie waarin
we werken met een vaste groep zorgverleners in loondienst die het DNA van de
afdeling en organisatie vormen en bewaken.
Daaromheen is een flexibele schil gevormd
van zzp'ers die het team kunnen aanvullen op
basis van bepaalde behoeften, bijvoorbeeld
wanneer de zorg opgeschaald moet worden
of wanneer specifieke zorg nodig is. We moeten ons niet gek laten maken door de markt
en zelf de handen uit de mouwen steken om
flexibeler te worden. In ieder geval hoop ik
dat de arbeidsmarkt dan tot rust is gekomen
en er voldoende zorgverleners zijn om te
zorgen voor de cliënten.”
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Al ruim drie jaar werken El van de Loo
en Diana Korsten bij GGZ Oost-Brabant
samen met PIDZ. Het contact groeit
en intensiveert in die periode, naar
alle tevredenheid van beide planners.
Een gesprek over de samenwerking
én de toekomst.

103

102

"ZZP’ERS
BIEDEN EEN
ANDERE BLIK
EN ANDERE
INZICHTEN IN
DE ZORG."
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IN
VOOREN
TEGENSPOED

GROEISTUIPEN

En toen was er een bedrijf. Geen startende,
maar een bijna volwassen onderneming, met
werknemers en opdrachtgevers. En echt gedoe.
Grote wijzigingen in de wet- en regelgeving,
met VAR en BTW bijvoorbeeld, bepalen
de agenda. Ron en Fass zijn pro-actief.
En besluiten open en transparant te
communiceren. Daarmee helpen ze niet
alleen de zzp’er, maar winnen ze ook het
vertrouwen van de zorgorganisatie.

Groeien gaat met vallen en opstaan. Ook bij PIDZ.
We maken fouten en stoten ons hoofd. Dat hoort erbij.
We beginnen met PIDZ Uitzend, maar dat houden
we al snel voor gezien, omdat de toenemende schaarste
op de arbeidsmarkt het steeds moeilijker maakt om
goede flexkrachten aan te trekken.
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KINDERSCHOENEN

Dan bedenken we dat de zorg altijd op zoek is naar
mensen met leidinggevende capaciteiten en écht goede
ideeën. Dus beginnen we een tak Interim. Maar na een
veelbelovende start ontbreekt de tijd om daar echt iets
van te maken. En besluiten we om ons toch vooral te
richten op teamleiders en teamcoaches.

IN HET NIEUWS
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'Vele
duizenden
zzp'ers
lijden
onder
nieuwe
wet'
(FD)

(ZORGVISIE)

06-10-2015

09-09-2016

(ZORGVISIE)

28-10-2016

CBS:
65.000
banen
verloren
in de
zorg

(NIEUWSUUR)

CBS: Minder
banen en meer
zzp’ers in de
zorg

14-08-2015

Werkgevers schuw
voor zzp'ers door
nieuwe wet

12-03-2015

'Dit is de ondergrens. Minder zorg
kan niet'
(VOLKSKRANT)
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HOERA!
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NOG
MEER
GEZINSUITBREIDING

Ondanks die tegenslagen blijft PIDZ een familie.
Eentje die uitdijt, met aanhang en nieuwe generaties. Na de eerste franchisevestiging in Alkmaar
volgen er al snel meer. Zo zitten we lekker dicht bij
onze klanten én onze zorgprofessionals. Dankzij
onze franchisenemers groeien we in een paar jaar
tijd van dat kamertje van 3 bij 3 meter naar een
bedrijf met landelijke dekking. En kennen we nog
steeds iedereen persoonlijk!

"MEER GELD VOOR DE ZORG,
MEER HANDEN AAN HET BED,
DUS MEER BLIJE GEZICHTEN."
MONIQUE VAN EIJKEN
PIDZ NIJMEGEN
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Eerste gedachte bij PIDZ
Saamhorigheid.
Zorg in 2025 		
Nog meer blije collega’s.
Wat wil jij graag met jouw
PIDZ-vestiging bereiken?
Een warme en gezellige plek
waar mensen zich thuis voelen.

DAVUD DINÇER
PIDZ DEN HAAG

MAAIKE VERRIET
PIDZ DEN BOSCH
Favoriete hobby
De wereld ontdekken.
Zorg in 2025
Door personeelstekorten kan
de zorg niet zonder zzp’ers,
PIDZ speelt een grote rol in de
bemiddeling.
Beschuitje eten met...
Mijn Joris brengt mij (elke)
zondagochtend een beschuitje
op bed, what more can a girl
ask for?

Favoriete hobby
Mijn saz (turks snaarinstrument), fitness,
CrossFit en boksen.
Écht blij van…
Waardering voor de investering die ik doe:
een compliment vanwege goede samenwerking, een bedankje voor hulp die ik aanbied
of raad die ik geef.
Favoriete vakantiebestemming
Tot nu toe Barcelona.
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CEES
ONDERWATER
PIDZ ALKMAAR

Écht blij van...
Betekenisvolle verbindingen maken.
Favoriete vakantiebestemming
India en Italië: bergen, zee, vergezichten,
lekker eten, landschap in kleurenpalet.
Ambitie voor PIDZ Nijmegen
Een samenwerkingspartner zijn voor
organisaties, waarbij je samen ook nieuwe
paden kunt inslaan.

GUILLAUME MEENS
PIDZ MAASTRICHT

ED ENGELANDER
PIDZ ROOSENDAAL
Eerste gedachte bij PIDZ
Het verschil kunnen maken in de
zorg door cliënten en patiënten
de best mogelijke zorg te bieden.
Écht blij van…
Sushi eten.
Op nummer 1 in mijn muzieklijst
Roger Glover - Love is All.

Écht blij van…
Van mooie gesprekken, zeker
als ze onverwachts ontstaan.
Beschuitje eten met…
Sanne Hans / Miss Montreal:
toffe vrouw, geweldige zangeres
en ontwapenend als ze een
beetje stottert.
Ambitie voor PIDZ
Maastricht
Beste en meest betrouwbare partner voor zzp’ers en
instellingen in de Zuid-Limburgse zorg. En misschien,
met Patrick en Ivo van PIDZ
Roermond, PIDZ Limburg
oprichten.

"EEN BESCHUITJE OP
BED, WHAT MORE CAN
A GIRL ASK FOR?"

Eerste gedachte bij PIDZ
Verbinden.
Favoriete vakantiebestemming
Ibiza.
Zorg in 2025
Meer geld voor de zorg, meer handen
aan het bed, dus meer blije gezichten.
Zzp’ers worden gezien als onmisbare
en betrouwbare partner in de zorg.
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PATRICK COPPUS
PIDZ ROERMOND

COR TEN CATE
PIDZ ZWOLLE

IVO ARTS
PIDZ ROERMOND
Eerste gedachte bij PIDZ
Een enorm wij-gevoel!
Beschuitje eten met...
Mijn partner Kristel. En gelukkig… dat doe ik héél vaak ;-)
Ambitie voor PIDZ Roermond
Een fijne samenwerking blijven
creëren tussen opdrachtgevers
en zzp’ers, waardoor we een
constante kwaliteit en goed
zorgaanbod bieden in een
informeel klimaat!

Eerste gedachte bij PIDZ
Vrijheid en ondernemerschap.
Favoriete vakantiebestemming
Cuba.
Beschuitje eten met…
Geen beschuit maar vlaai, tijdens het sparren met Ben Kuiken
(Fuck de regels) en Wouter Hart (Verdraaide organisaties).

Favoriete hobby
Vakantie vieren, beetje sporten en kennis opdoen over
whisky. Genieten van het leven
zolang dat mogelijk is. En ook
als het dat niet is.
Écht blij van…
Een acuut probleem oplossen
voor een klant. Maar ook de
groei van PIDZ Zwolle en de
vrijheid in mijn eigen leven.
Op nummer 1 in mijn
muzieklijst
The River van Bruce
Springsteen.

ELLEN SPELT
PIDZ UTRECHT
Favoriete hobby
Zwemmen, uitgaan, wijntje
drinken op het strand met
vrienden.
Op nummer 1 in mijn
muzieklijst
Tina Turner en Anouk.
Ambitie voor PIDZ Utrecht
Het leukste én beste
bemiddelingsbureau in
regio Utrecht zijn.

"HET VERSCHIL KUNNEN MAKEN
IN DE ZORG DOOR CLIËNTEN EN
PATIËNTEN DE BEST MOGELIJKE
ZORG TE BIEDEN."
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FIEKE ERMANS
PIDZ NIJMEGEN
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Bovendien is PIDZ enorm gegroeid,
maar we zijn nog lang niet klaar met
onze missie: iedereen de beste zorg bieden
die er bestaat. Daarom kloppen we aan
bij viaStory. Toos en Luc helpen ons
opnieuw te kijken naar wie we zijn.
Leggen onze ziel bloot. Samen veranderen
we 'het slimme flexwerken' in
‘met zorg verbonden’.

117

In 2015 staan we even stil bij ons verhaal.
Wat is er allemaal gebeurd? Wie zijn we
eigenlijk geworden? Dan blijkt dat wat
we vertellen geen recht doet aan wat we
allemaal doen. We presenteren onszelf als
een bemiddelingsbureau, maar zijn
eigenlijk veel meer. Een thuis voor zzp’ers.
Een schat aan kennis en ervaring. Een
partner in de zorg.

2015

WIE
ZIJN WE
EIGENLIJK

TOOS — VIASTORY

B

M

W
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"HUN EERSTE BEZOEK
AAN MAASTRICHT BRENGEN
DE HEREN IN DE NIEUWE
OUDE BMW VAN FASS.WE
HEBBEN HEERLIJKE BROODJES GEKOCHT, ONS BEST
GEDAAN DE MANNEN
CULINAIR IN DE WATTEN
TE LEGGEN. NA AFLOOP
APPEN ZE EEN FOTO VAN
MCDONALDS. TJA. OOK
DAT IS PIDZ."

"ELKAAR HELPEN,
VOOR ELKAAR
ZORGEN. EN SAMEN
SUCCESSEN VIEREN.
DAT IS VOOR MIJ
MET ZORG VERBONDEN"

PIDZ biedt een thuis voor zorgprofessionals. Een
plek waar ze zich gerespecteerd voelen, ruggespraak
kunnen houden, kennis opdoen en ervaringen delen.
Ons systeem faciliteert hen en neemt hen werk uit
handen. Dat maakt efficiënt en adequaat werken
mogelijk en dat verbetert uiteindelijk de zorg.
PIDZ maakt van zelfstandige ondernemers,
zelfstandige zorgverleners.

We voelen ons al jaren nauw verbonden met de zorg.
Maakten van dichtbij mee hoe de zorg haar menselijke
karakter langzaam kwijtraakte. Mensen werden
nummers. En nummers werden getallen. PIDZ wil het
tij keren. Zorg moet niet enkel om winst draaien, maar
juist om het creëren van waarde. En dat doe je door
goed voor elkaar te zorgen. Je kunt tenslotte pas goed
zorg verlenen aan een ander, als er ook goed voor jou
wordt gezorgd.

Zo houden we de zorg verbonden met de mensen
die er werkzaam in zijn. En met de mensen voor wie
we het allemaal doen. Met écht liefde voor het vak,
continue betrokkenheid en constante bereikbaarheid.
We zorgen voor scholing en ontwikkeling. Denken mee
met opdrachtgevers. Gaan aan de slag met knelpunten
in de zorg. Vinden ook in complexe situaties altijd een
passend antwoord. En zijn altijd verbonden, ook
buiten kantooruren.
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Goed voor elkaar zorgen, blijkt vandaag de dag geen
eenvoudige opgave. In het digitale tijdperk is alles dan
wel transparant geworden, elkaar écht kennen doen we
niet meer. PIDZ heeft oog voor het individu. Wij kennen
de zorgverleners die voor ons werken persoonlijk en
weten welke vraagstukken bij onze opdrachtgevers
spelen. Hiervoor volgen wij de ontwikkelingen in de
zorg en de maatschappij op de voet.
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TAART EN
SLINGERS

129

128

Successen moet je vieren. En dus lanceren
we ‘met zorg verbonden’ voor iedereen
die bij PIDZ betrokken is. Met een nieuwe
huisstijl. Een video van Ron en Fass.
De belofte om met zorg verbonden te zijn.
En met Fass op zijn crocs. Want ja,
het blijft wel PIDZ natuurlijk.

DROOM
NO.
2
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Naarmate we groter
groeien, groeit onze
ambitie mee. In 2025
gaan we 1 miljoen
mensen gelukkig
maken in de zorg. Dat
beloven we elkaar. En
we beloven het, bij
deze, aan jou.

SLIMME
VRIENDJES

Product owner Tommie Tholen
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Dit neemt niet weg dat er intussen wel wat
is veranderd. De eerste versie van mijnPIDZ
is er voor urenregistratie en facturering.
Hupsakee, klaar is Kees: meer tijd voor
intakegesprekken en andere belangrijke
dingen, want een PIDZ’er moet niet alleen
beschikken over kennis en ervaring, maar
vooral over het juiste DNA. En dat vind je
niet in een CV.
Automatisering is een middel om iedereen
te ontzorgen. Ron en Fass zelf, maar ook de
zorgprofessionals met hun administratie.
Zo houden ze tijd voor persoonlijk contact, en
blijft de kwaliteit hoog. Later bedenken we hoe
ook de zorgorganisaties van mijnPIDZ kunnen
profiteren. We zien kansen in facturatie en
processen. Zo ontwikkelt het softwaresysteem
met de jaren. En met PIDZ. Het geven van
een review, het beheren van je persoonlijke
agenda, een zoek&boek-functie: mijnPIDZ
heeft het allemaal.
En onze knappe koppen sleutelen voortdurend aan nog meer moois. Nog sneller,
nog strakker, nog gebruiksvriendelijker,
nog efficiënter. Op de site, en inmiddels ook
in een app. Zodat elke opdracht een perfecte
match oplevert en zorgprofessionals elkaar
kunnen vinden voor intervisies of netwerkbijeenkomsten. Zo kunnen onze zorgprofessionals doen waar het echt om draait:
de beste zorg leveren.
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We houden tijd over, bij PIDZ. Dankzij onze knappe
koppen. Door de slimme software van mijnPIDZ vinden
we zo snel de juiste match, dat we alle tijd hebben om
onze opdrachtgevers en zorgprofessionals persoonlijk
te leren kennen. Dat is in het begin zo,
en het is nu niet anders.

"MIJNPIDZ
IS SLECHTS TER
ONDERSTEUNING.
HET WERKELIJKE
VERSCHIL MAKEN
DE ZORGPROFESSIONALS."
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EEN
WARM
NEST
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(STICHTIN
G

ZZP NED
ERLAND)

21-08-2018

Groeiend aantal zzp'ers in de
zorg: "Alleen
zo hou ik dit
werk nog vol"
(NIEUWSUUR)

(METRO)
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Zorg-zz
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pnieuw
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e
onmoge n
lijk
gemaak
t

(VOLKSKRANT)

02-05-2018

22-11-20
17

Zorg zoekt meer
handen aan bed:
'Tekort aan
personeel neemt
komende tijd toe'
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Mensen in hun kracht zetten, dat is wat
Hetty doet. Wat je niet kunt, hoef je niet
te doen. Zo kun je al je energie stoppen in
de dingen die je wél goed kunt. Dat maakt
het werk leuker, en de zorg beter.

"IK DACHT,
ZO KAN
ZORG NIET
BEDOELD
ZIJN."
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Hetty kent de zorg als geen ander. Ze is van
oorsprong verpleegkundige, begonnen in
de gehandicaptenzorg. In de loop van meer
dan dertig jaar werkt ze met de meest uiteenlopende doelgroepen, als zorgverlener en als
-manager. Tot ze het zat is. Hetty: “Ik dacht,
zo kan zorg niet bedoeld zijn.”

bedrijfsleven worden binnengehaald.
Hetty: “Dat is prima voor ondersteunende
taken. Maar er zijn nu een hoop managers
die de taal van de zorg niet spreken.” Ook
bestuurders hebben soms minder hart voor
de zaak. “Vroeger konden cliënten er op
de koffie komen.”

Door alle veranderingen worden mensen
afgehouden van hun oorspronkelijke passie:
de zorg voor cliënten. Veranderingen in weten regelgeving ondermijnen de solidariteit en
verpesten daarmee de werksfeer. Terwijl een
goede sfeer onderling ook de cliënt ten goede
komt. Bovendien groeit de administratieve last.

Het eerste contact met PIDZ heeft Hetty
als klant. Als manager van een grote zorgorganisatie heeft ze behoefte aan flexibel
personeel. En dus belt ze Ron, haar
oud-collega.

“Toen ik begon schreef ik één verpleegkundig
verslag, daarin hield ik bij hoe het met cliënten
ging en wat ik ging doen. Toen ik stopte,
moest je zelfs voor de koelkast een verslag
bijhouden!”
De zorg gaat van een Rijnlands naar een
Angelsaksisch model, kort door de bocht:
van waarde naar winst. Mensen uit het

Ron en Fass proberen intussen alle ballen
in de lucht te houden. Ze zijn ondernemer
én manager, wat niet altijd even handig werkt.
Daarom vragen ze Hetty om hulp. Ze werkt
twee weken als innovatiemanager als Fass
alle medewerkers bij elkaar roept en ze
voorstelt aan ‘Hetty, de nieuwe algemeen
manager’. Dat weet ze op dat moment zelf
nog niet. Als ze terugkomt van vakantie is
ze algemeen directeur. De PIDZ-manier,
noemt Hetty dat.
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2018

150

Mosterd

Zorg draait om mensen. En dus staat PIDZ midden in de maatschappij.
Letterlijk, want na een tweede verhuizing is ons hoofdkantoor gevestigd in
Elf13, de oude Pastoor van Arskerk. Een gebouw met geschiedenis, centraal
in de wijk. Een plek van zorg en bezinning. Een ontmoetingspunt, want de
deuren staan altijd open. Voor omwonenden, voor onze eigen bezoekers en
die van de andere maatschappelijke organisaties in het pand. En voor
iedereen die daar behoefte aan heeft.
De kerk is een warm bad. En nog steeds staat het geloof er centraal, al is
dat nu het geloof in mensen. In de kracht van onze medewerkers en zzp’ers,
in de kracht van PIDZ. We lunchen in twee ploegen aan een grote tafel,
op vrijdag eten we niet altijd friet, maar wel vaak wat ongezonder dan de
rest van de week. En iedere vrijdagmiddag houden we een borrel.
Dan doen we alles wat God verboden heeft.

Ons hart ligt bij de zorg. En we willen graag iets terugdoen voor de
maatschappij. Dus ook wij helpen. Met PIDZ Doet bijvoorbeeld, onze
deelname aan NL Doet. Of met het project Met zorg verbonden.
Een jaar lang organiseren we activiteiten voor kinderen van de Prins Willem
Alexanderschool, een school voor speciaal onderwijs. We laten kinderen
zien dat je kwetsbaar mag zijn. We geven ze unieke ervaringen mee, helpen
ze hun grenzen te verleggen. Waar de school normaal niet het budget of
de organisatorische ruimte heeft, daar springt PIDZ bij om de activiteiten
mogelijk te maken. Dat gunnen we de kinderen namelijk enorm!
Zo bedenken we steeds nieuwe manieren om ons steentje bij te dragen.
We gaan aan de slag met eenzaamheid, omdat we vinden dat iedereen
recht heeft op menselijk contact. En zeg nou zelf: voor andere mensen
zorgen, is toch het mooiste dat er is?

2018/2019
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We zijn trots op wie we zijn
en op wat we doen. Dat mag
iedereen weten. Dus zetten
we borden langs de snelweg
en in de stad. En alsof dat nog
niet genoeg is, bestickert Fass
zijn golfkarretje met PIDZ.
Dat is eigenlijk verboden.
Maar je bent trots of je bent
het niet, toch?

BUITENSPELEN

MET Z’N ALLEN

155

154

PIDZ PLUS is onze interactieve netwerkbijeenkomst voor professionals
in de zorg. Een bijzondere en inspirerende dag waarop het delen van kennis
en het ontmoeten van collega’s en experts in de sector centraal staat.
We organiseren PIDZ PLUS een paar keer per jaar op verschillende locaties.
De bijeenkomsten dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit
van de zorg. Zo blijven we met zorg verbonden.

FAMILIEKRONIEK

EEN BEETJE UIT,
EEN BEETJE THUIS
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Voor elke PIDZ'er die zich afvraagt wat er eigenlijk gebeurt bij PIDZ of in
de zorg, is er de Wij-krant. Een rustmoment in het hectische zorgverlenersbestaan, vol leuke en informatieve verhalen over en uit de zorg. En mocht
PIDZ ooit stoppen met de Wij-krant, dan maakt huisverslaggever Wout hem
gewoon zelf. Want de Wij-krant is ‘de mooiste krant van Nederland’.

Voor sommigen is de stap naar ondernemerschap te groot,
terwijl de zorg schreeuwt om mensen. Detachering is dan een
mooie oplossing. Het biedt vrijheid én zekerheid. En je hoort,
net als de zzp'ers, weer ergens bij. Ook dat vinden we
bij PIDZ belangrijk.
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SAMEN
OUD
WORDEN
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Bewezen is dat de flexibele krachten veel
productiever zijn dan de zorgverleners in
loondienst. Dit ligt niet aan het arbeidsethos, maar
aan administratie en alle andere randzaken. Zzp’ers
of flexkrachten hebben daar veel minder mee te
maken. Bovendien hebben ze een andere kijk op de
zorg, omdat ze niet in het ‘systeem’ meedraaien.
Natuurlijk is een vaste kern altijd nodig.
Wanneer zijn vast en flexibel met elkaar in
balans? Daarover gaan we het liefst in gesprek
met andere organisaties. Zodat we samen
de zorg weer aantrekkelijker maken.
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EEN
FRISSE
BLIK

PIDZ gelooft in flexibel werken. Voor
zorgorganisaties werkt dat namelijk makkelijker.
Soms gaat het financieel wat minder of is snel
een zorgprofessional nodig. Dan biedt PIDZ
een oplossing. Zorgorganisaties kunnen sneller
schakelen met flexibele krachten. Bovendien
kennen PIDZ'ers de nare gewoontes van
meneer Jansen niet, ze hebben de verhalen van
mevrouw de Vries nog nooit gehoord.
Dat zorgt voor een frisse blik!
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In de PIDZ Academie kunnen aangesloten
zorgprofessionals zichzelf vakinhoudelijk én
op het gebied van ondernemersvaardigheden
verder ontwikkelen. Voor het cursusaanbod
werken we samen met partners met ruime
ervaring binnen de zorg.
Net als PIDZ is de PIDZ Academie continu
in ontwikkeling. We voegen steeds nieuwe
opleidingen en modules toe. En we kijken of
we met volgende stappen de zorg nóg beter
kunnen maken.
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BLIJVEN
LEREN

IN HET NIEUWS
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IN HET NIEUWS
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RON & FASS
NAAR
VRIENDSCHAP
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VAN
COMPAGNONS

Ron: “De afgelopen jaren hebben we er
hard aan gewerkt de zorgprofessionals
te ontzorgen. Een hoop zorgverleners
kunnen hun vak niet meer uitoefenen
zoals ze dat gewend waren.”
168

Fass: “We weten dat een deel van onze
zzp’ers zonder PIDZ een ander beroep
had gekozen. We zijn een vangnet voor
mensen die wel in de zorg willen werken,
maar daaruit dreigen te verdwijnen.
Daar zijn we trots op.”

Maar er valt nog veel winst te
behalen. Zorg is de ene keer
urgent, de andere keer wat
minder. Soms is de vraag groot,
soms veel kleiner. Ga er maar
aan staan, als zorginstelling.
PIDZ neemt die handschoen op.
Ron: “Uiteindelijk willen we de personele
problemen halveren. We moeten samen
met andere grote organisaties in gesprek
over de vraag wat een passende flexibele
schil is. Nu ligt het percentage flexibele
medewerkers rond de 5. Wij denken
dat dit aantal kan groeien naar 20 tot
30 procent.”
Fass: “Ga je nog hoger, dan zorgt dat
voor onrust op de werkvloer en te weinig
continuïteit. Blijf je daaronder, dan is het
adaptief vermogen van zorginstellingen
te beperkt.”
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Het boek is bijna uit, maar voor
Ron en Fass eindigt het avontuur
nog lang niet. Hun gedrevenheid om de zorg te veranderen
is onverminderd. Dat moet ook
wel, want de sector kampt nog
steeds met grote problemen. Een
vergrijsde samenleving. Hoge
werkdruk. Administratieve lasten.
Te weinig handen aan het bed.
Systemische problemen die vragen om een gezamenlijke aanpak
van zorginstellingen, overheden
en bemiddelaars. Welke rol zien
ze daarin voor PIDZ weggelegd?

PIDZ is voor al die vraagstukken
een partner in de zorg.
Fass: “Ons hart ligt bij de zorg. We denken
mee, voeren kennis en ervaring aan. Voor
ons is dit nog maar het begin. In 2025
gaan wij 1 miljoen mensen in de zorg blij
maken. Daar mag Nederland vanuit gaan.
En daarna gaan we gewoon door.”
Ron: “We moeten proberen samen, ook
politiek, een verschil te maken. Alleen
samen, met zorginstellingen, overheden
en servicebureaus, kunnen we deze
problemen oplossen. Zo blijven we ook
in de toekomst met zorg verbonden.”
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Maar ook met een grotere flexibele
schil zijn we er niet. De zorg komt
steeds meer mensen tekort.
Ron: “We hebben iedereen nodig in de zorg.
Dat betekent dat de zorg weer aantrekkelijk
moet klinken voor jongeren. Dat we moeten
bedenken hoe mensen van elders hier aan
de slag kunnen. Of ondersteunende functies
creëren die de zorgprofessional ontlasten.”

DROOM
NO.
3
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Hoe groot we
ook worden, PIDZ blijft
altijd dichtbij. Warm.
Menselijk. Onze ultieme
droom? Dat geen mens
meer eenzaam is. Échte
aandacht voor iedereen.
Doe je mee?

"ER IS GEEN HIËRARCHIE BIJ
PIDZ. WEL HOUDEN WE ERVAN
ALS MENSEN VERANTWOORDELIJKHEID PAKKEN. EN ALS ER
IETS MISGAAT GEVEN WE
FEEDBACK, MAAR NIET MET
EEN VINGERTJE. WE VRAGEN
LIEVER OF WE JE KUNNEN
HELPEN."

MET DANK AAN ALLE ZZP'ERS,
ZORGINSTELLINGEN, FRANCHISENEMERS
EN MEDEWERKERS VAN PIDZ DIE DIRECT
OF INDIRECT HUN BIJDRAGE HEBBEN
GELEVERD AAN DE TOTSTANDKOMING
VAN DEZE UITGAVE.
STRATEGIE, CREATIE EN CONTENT
VIASTORY
INTERVIEWS
FASSBENDER MEDIA
ILLUSTRATIES
SUE DOEKSEN

EERSTE DRUK: JULI 2019
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PAPIER: ONS HART LIGT BIJ DE ZORG. DE
ZORG VOOR MENSEN, EN DUS OOK VOOR DE
WERELD OM ONS HEEN. WANT WAT IS EEN
MENS ZONDER ZIJN OMGEVING? DAAROM
IS DIT BOEK GEDRUKT OP MUNKEN POLAR
ROUGH, ONGESTREKEN PAPIER MET EU
ECOLABEL, FSC® FSC-C020637 EN
PEFC™ PEFC/05-33-99 CERTIFICERING.
EEN HELE MOND VOL. ONTHOUD MAAR
GEWOON DAT WE LEKKER VERANTWOORD
BEZIG ZIJN.
O, EN VOOR DE MAN VAN METEN IS WETEN:
OMDAT WE GEEN GEWOON PAPIER, MAAR
DEZE SEXY VELLETJES GEBRUIKEN,
VERDIENT DIT BOEK DE VOLGENDE LABELS:
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FOTOGRAFIE
JONATHAN VOS,
FRANS CLAASSEN

Voor jou.
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