Ik zoek zorgprofessionals.

Voor de zorginstellingen.
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Met zorg verbonden.

Hier zijn we.

De oprichters van PIDZ, Ron en Fass, voelen zich al jaren nauw verbonden
met de zorg. Ze maakten van dichtbij mee hoe de zorg haar menselijke
karakter langzaam kwijtraakte. Mensen werden nummers. En nummers
werden getallen. Met PIDZ willen zij 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. Als zorgverlener voor je cliënten. En als
organisatie voor je zorgprofessionals. Mensen kunnen tenslotte pas goed
zorg verlenen aan een ander, als er ook goed voor hen wordt gezorgd.

Drachten
drachten@pidz.nl
085 047 07 02

Dus dat doet PIDZ. We delen kennis en ervaring, bieden onderwijsen ontwikkeltrajecten aan. Zo leveren we met onze zorgverleners
de beste kwaliteit van zorg.
In acht jaar tijd is PIDZ uitgegroeid tot een landelijk netwerk van zorgprofessionals. Zorginstellingen kennen ons als een onmisbare partner
in de zorg. We weten wat er speelt en waar we goed in zijn. Via PIDZ
zijn we met elkaar verbonden. En via PIDZ worden we gevonden.

Alkmaar
alkmaar@pidz.nl
072 20 29 059
Amsterdam
amsterdam@pidz.nl
020 24 41 933

Den Haag
denhaag@pidz.nl
070 22 10 670

Zwolle
zwolle@pidz.nl
038 20 22 295

Utrecht
utrecht@pidz.nl
030 22 70 711
Nijmegen
nijmegen@pidz.nl
024 20 22 181

Rotterdam
rotterdam@pidz.nl
Den Bosch
denbosch@pidz.nl
073 20 32 246

Roosendaal
roosendaal@pidz.nl
016 52 01 077

Eindhoven
eindhoven@pidz.nl
040 28 70 209

Met
vestigingen
door heel
Nederland
is PIDZ altijd
vlakbij.

Roermond
roermond@pidz.nl
047 52 02 072

W. Fassbender (Fass), oprichter
Ron Simmer, oprichter
Hetty van Dommelen, algemeen directeur
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Maastricht
maastricht@pidz.nl
043 20 41 292
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Zorg draait
om mensen.
Laten we daar eens mee beginnen. Met mensen.
Mensen die willen zorgen voor andere mensen.
Hier draait het om. Ben je op zoek naar ervaren en
gekwalificeerde zorgverleners die flexibel inzetbaar
zijn voor je organisatie? Mensen die bewust voor
de zorg gekozen hebben, omdat dit het mooiste
vak ter wereld is? Je vindt ze bij PIDZ. Je hoeft
alleen nog maar je opdracht met ons te delen en
de perfecte match is snel gemaakt. Of je nou een
zelfstandige of gedetacheerde zorgverlener zoekt.
De mensen met het grootste zorghart vind je
via PIDZ.

De belangrijkste
voordelen van PIDZ
op een rij.
Zorgvuldig samengestelde
database

Altijd
verbonden.

100%
transparant.

Partner in
de zorg.

De zorg voor mensen vindt
niet plaats tijdens kantooruren.
Op ieder moment van de dag
ontstaat er ergens een hulpvraag die een passend antwoord
verdient. Ons online PIDZsysteem is dan ook 24 uur
per dag en 7 dagen per week
beschikbaar en up-to-date.
En ons systeem is altijd upto-date. Zo vinden we, ook
op onhandige momenten,
altijd de juiste zorgverlener.

Bestaat er eigenlijk zoiets als
100% transparant? We weten
het niet, maar wij kennen alvast
geen geheimen. We communiceren open en eerlijk over
prijzen. Zorgverleners hanteren
hun eigen tarieven en berekenen die één-op-één door
aan opdrachtgevers. PIDZ krijgt
alleen een servicevergoeding
van de opdrachtgevers.

De zorgverleners die zich
aansluiten bij PIDZ zijn goed
gekwalificeerd, gemotiveerd en
hebben jaren ervaring. Mensen
met hart voor hun vak, die door
werkdruk en administratieve
lasten soms uit de zorg dreigen
te verdwijnen. PIDZ neemt ze
alle vervelende zaken uit handen. Zo kunnen onze mensen
doen waar ze gelukkig van
worden en gaan we samen
de tekorten te lijf.
Maar PIDZ doet meer. We denken
mee met opdrachtgevers. Gaan
aan de slag met knelpunten in
de zorg. Zijn vooruitstrevend
in onze kennis van wet- en
regelgeving. En betrekken onze
zorgprofessionals bij de ontwikkeling van ons bedrijf. Zo
sluit wat we doen helemaal
aan bij hen én bij de zorg.

Ons online PIDZ-systeem is 24/7
beschikbaar én up-to-date
Zoeken op specifieke wensen
en eisen
Alleen gekwalificeerde
zorgverleners
Contracten van
bepaalde duur
Eerlijke en transparante tarieven
Volledige ontzorging
administratieve handelingen
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mijnPIDZ.

Waar wij in investeren.

De liefde voor zorg koppelen we bij PIDZ aan
de allerlaatste software en online mogelijkheden.
Het online PIDZ-systeem is een zorgvuldig
samengestelde database met zelfstandige of
gedetacheerde zorgverleners en zorgvragers
met specifieke wensen en eisen. Zo kun je als
zorginstelling op zoek gaan naar zorgprofessionals
die beschikbaar zijn op momenten dat jij ze nodig
hebt. En met precies de kwaliteiten die je wilt.
Een BHV-diploma, medicatie mogen toedienen,
werken met een tillift - roept u maar.

Zorginstellingen betalen voor onze diensten een vaste vergoeding.
Benieuwd waar we deze vergoeding aan besteden?

De intake nemen we daarom heel serieus.
We willen iedereen echt persoonlijk kennen.
Pas als we een duidelijk beeld van iemand hebben,
verschijnt het portfolio online. Bij PIDZ vinden
zorgorganisaties dan ook gegarandeerd alleen
ervaren, gemotiveerde en gekwalificeerde zorgverleners. En natuurlijk hebben we ook een
handige app.

Facts
& figures

Stijging aantal
diensten

2011

174

149.348
in 2018

Uitgebreide screening.
PIDZ besteedt veel tijd en aandacht aan de
intake van zorgprofessionals en opdrachtgevers.
Die persoonlijke aandacht in combinatie met
slimme software zorgt voor een perfecte match.
Een goed matchingsysteem.
Het online PIDZ-systeem is een zorgvuldig
samengestelde database met zelfstandige zorgverleners en zorgvragers met specifieke wensen
en eisen. Zo vind je snel de juiste zorgprofessional.
Doorontwikkeling van mijnPIDZ.
Techniek is een middel dat we inzetten om met
zorg verbonden te blijven. Onze knappe koppen
werken elke dag aan nieuwe toepassingen om
mijnPIDZ nog beter te maken.

De beste
zorgprofessional.
Bij PIDZ vind je alleen de beste zorgprofessionals. Met onze eigen PIDZ Academie
houden we de kennis van onze zorgverleners
helemaal up to date. We bieden theorieen praktijkopleidingen op vakinhoudelijk
gebied én op het gebied van ondernemersvaardigheden. Tel daarbij de trainingen
op persoonlijk vlak, en je weet dat onze
mensen van alles op de hoogte zijn.

De ontwikkeling van onze zorgprofessionals.
In de PIDZ Academie kunnen zorgprofessionals
zichzelf als zorgverlener, als ondernemer, of
gewoon als mens verder ontwikkelen.

Constante bereikbaarheid.
Voor spoedaanvragen is ons online PIDZ-systeem
24/7 beschikbaar én up-to-date. Ook kun je ons
bij noodgevallen buiten kantooruren telefonisch
bereiken vanaf 7.00 uur en tot 23.00 uur.
Uiteraard is ook mijnPIDZ altijd beschikbaar.
Open communicatie en eerlijke tarieven.
Onze zorgprofessionals hanteren hun eigen
tarieven. Die berekenen ze gewoon door aan
de opdrachtgever.
De maatschappij.
Zorgen voor mensen is het mooiste dat er is.
En dus kiest PIDZ ieder jaar een nieuw maatschappelijk doel en investeren we in activiteiten
die er vaak bij inschieten door tekorten in
personeel en budget. Ook dat is voor ons
‘met zorg verbonden’.

Duur? Nee hoor!
En de prijs voor al die kwaliteit valt reuze
mee. Onze zorgprofessionals hanteren
een all-in tarief, waarin reis- en andere
kosten zijn opgenomen. Werkgeverslasten,
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering?
Daar heb je als zorginstelling geen
omkijken naar. Wie de vergelijking maakt
met een medewerker in loondienst, zal
zien dat een zzp’er onder de streep
amper meer kost.
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Facts
& figures

Actieve zzp’ers

Je zoekt personeel?
Wij werken alleen met vakbekwame zorgverleners. Dit is een kleine selectie van de
zorgprofessionals die we in huis hebben.

1.597
2012

54

in 2018

Prognose
2019

3.500
Een greep uit onze
partners in de zorg.

“PIDZ denkt met
ons mee.”
“PIDZ combineert een vernieuwend en innovatief systeem
met een gemoedelijke sfeer en
persoonlijke aandacht. Dit past
precies bij Joris Zorg."
Saskia, Joris Zorg
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Stichting Arduin
Stichting Thebe West- Brabant
Emergis GGZ
Stichting Dichterbij
Stichting Zuidwester
Lunet Zorg
VIVA Zorggroep
Kennemerhart
GGZ Rivierduinen
GGZ Oost Brabant
Parnassia
Zorgcentrale De Betuwe
‘s Heeren Loo
de Hartekamp Groep
Pleyade
Lyvore
InteraktContour
Daelzicht
AxionContinu
De Koraalgroep

PIDZ

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek óf heb je vragen?
Neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.
Met vestigingen door heel Nederland is PIDZ altijd vlakbij. Op www.pidz.nl kun je zelf
een kijkje nemen waar de dichtstbijzijnde vestiging ligt. Je kunt ook contact opnemen
met het hoofdkantoor van PIDZ door te bellen naar +31 (0)4 028 70 209 of te mailen
naar contact@pidz.nl. Ons team verbindt je graag met een vestiging bij jou in de buurt.
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Voor andere mensen zorgen, is
het mooiste wat er is. Zo zien wij
dat, bij PIDZ. Daarom leveren onze
zorgprofessionals de beste kwaliteit
van zorg. Gewoon, omdat ze vinden
dat dat moet. Gaan ze bij een klant aan
de slag? Dan letten ze ook een beetje
op hun tijdelijke collega’s. Want ook
dat is voor PIDZ met zorg verbonden.
Samen maken we de zorg weer leuk,
flexibel, mensgericht en betaalbaar.
En dat hoeft helemaal niet zo moeilijk
te zijn. Als zorgverleners gewoon hun
werk kunnen doen, dan zijn we al
een heel eind. Dus zorgen wij voor de
administratie, de rompslomp. De rest
kunnen onze zorgprofessionals prima zelf.
Bij PIDZ geloven we in mensen. Dat zie
je terug in onze kernwaarden. Verbinden,
vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid:
iedereen die bij en voor PIDZ werkt weet
dat die woorden in ons DNA zitten. Daar
laten we onze opdrachtgevers graag van
meegenieten.

