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MVO CAZZ 2021 

 

De essentie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  is het verbinden van mensen, 

milieu en bedrijfsvoering, oftewel People, Planet, Profit. Ons primaire doel is kwaliteit van leven voor 

onze cliënten te bereiken in een leefbare omgeving met kwalitatief goede zorgverleners die 

betaalbare zorg bieden.  

Wij als organisatie maken een bewuste keuze om een balans te bereiken tussen People, Planet en 

Profit. Om in termen van zorg te spreken; balans tussen mensgerichte zorg, economisch haalbare 

zorg en maatschappelijk ingebedde zorg.  

People: de leden werken volgens het Rijnlandse model en dus is het beleid meer op de 

maatschappelijk toegevoegde waarde gericht dan bij een Angelsaksische onderneming. In het 

onderscheid met de grotere zorgpartijen kunnen de samenwerkende zorgprofessionals alleen het 

onderscheid maken door meer aandacht voor de mens ‘achter’ de cliënt te hebben. Dit betekent dat 

ze meer servicediensten geleverd moeten worden, buiten het medische kader, meer gericht op 

andere levensdomeinen zoals welbevinden, kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren.  

Planet: de leden van de coöperatie werken in de regio waar ook de cliënt woonachtig is, dus er zijn 

korte reisafstanden met als gevolg dat veel routes per fiets kunnen worden gedaan. Dit spaart het 

milieu en is ook nog eens goed voor de gezondheid van onze leden. Het kantoorpersoneel werkt ook 

regelmatig thuis, ook dit heeft als gevolg dat er minder reisbewegingen zijn.  

Ook door het gebruik van innovatieve middelen zoals de Medido zijn er minder reisbewegingen 

nodig en krijgt de cliënt toch de benodigde zorg.  

Profit: de coöperatie heeft geen winstoogmerk (Rijnlands model), de winst gaat naar de leden. We 

maken zorg niet duurder dan nodig en werken te allen tijde aan onze doelmatigheid.  

Persoonsgerichte zorg kost tijd en de maatschappij kost dat- of beter- moet dat geld kosten. De 

samenwerkende zelfstandige professionals zijn door hun innovatieve manier van organiseren wel in 

staat om dit binnen de bestaande budgets te realiseren: 

- De overheadkosten zijn 50% lager door zelforganisatie 

- De netto kosten die gepaard gaan met de organisatie van de zorg kan de zelfstandige 

zorgprofessional in mindering brengen op het hogere tarief bij de inkomstenbelasting 

- De netto arbeidsbeloning per uur ligt 30% tot 100%  hoger dan bij een met 

loondienstpersoneel werkende organisatie; voor een vergelijkbare netto arbeidsbeloning kan 

de zelfstandige professional 30% tot 100% meer tijd aan de cliënt bieden.  

De coöperatie ziet MVO dan ook niet als een plicht, maar als bezieling. 


