Wat doet ActiZ voor u
ActiZ is de landelijke brancheorganisatie van ondernemers in
de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. Bij onze leden werken ruim 410.000 medewerkers. Daarmee is ActiZ een belangrijke speler in het zorgveld
en bovendien één van de grootste werkgeversorganisaties in
Nederland.
Onze ruim 400 leden leveren producten en diensten aan ongeveer
twee miljoen cliënten.

ActiZ leden zijn ondernemers in de zorg.
Om te kunnen ondernemen is ruimte
nodig: om te experimenteren, te vernieuwen en te verbeteren.
Het is de taak van ActiZ om daarvoor
goede randvoorwaarden te scheppen.
Nog geen lid? Kijk voor informatie over
lidmaatschap op www.actiz.nl of neem
contact op met Gerrit Hersevoort:
g.hersevoort@actiz.nl, 030 273 94 47.

- CAO VVT
- Campagne Open Armen
- Handboek Compliance
- Tweezijdige leveringsvoorwaarden
- Integrale tarieven zorgvastgoed
- Aanpassing Wet cliëntenrechten zorg
- Vernieuwingsprojecten in beeld
- E-learning met VLC’s
- Oprichting Kenniscentrum Kraamzorg
- Campagne Gouden Handen
- Handreiking zorg voor jeugd
- Zorg op Afstand in reguliere bekostiging

Hervormingen in het zorgstelsel

Vernieuwing

Medezeggenschap / Inspraak

ActiZ maakt zich sterk de belangen van haar
leden zo goed mogelijk te behartigen op veel
terreinen en zet zich in om politiek, pers en
publieke opinie van haar standpunten te
overtuigen. Van het afsluiten van de Cao VVT
tot tarieven voor de zorg en van verlichting
van administratieve lasten tot wet- en
regelgeving.

ActiZ is zowel aanjager als nauwlettend volger
van innovaties in de zorg. Op het gebied van
technologie, maar ook vakinhoudelijk en op
het gebied van bedrijfsvoering. ActiZ werkt
samen met haar leden en partners zoals TNO
en kenniscentrum Vilans om optimaal gebruik
te maken van de mogelijkheden. Kennisuitwisseling is een belangrijk onderdeel.
ActiZ ontwikkelde een vernieuwingsvisie voor
de toekomst van de langdurige zorg.

ActiZ is doorlopend in contact met haar leden.
Zij bepalen de strategie en het beleid. Het
ActiZbureau houdt de vinger aan de pols en
weet wat er onder de leden leeft. Leden
worden betrokken door (digitale) netwerken,
regiobijeenkomsten, klankbordgroepen en
commissies. Ook raadpleegt ActiZ haar leden
regelmatig via enquêtes en gesprekken.

Volg de politieke lobby op actuele dossiers via
ActiZ ledennet.

Doe mee en volg de agenda op www.actiz.nl.

Lees over vernieuwingsprojecten in de brochure
“Op weg van denken naar doen” op www.actiz.nl.

Samenwerking

Dienstverlening

Internationaal

ActiZ werkt samen met belangrijke partners
uit andere branches, beroepsverenigingen,
cliënten- en consumentenorganisaties. ActiZ is
bijvoorbeeld lid van MKB Nederland.
Samen met cliëntenorganisaties, de consumentenbond en BTN zijn de ‘Tweezijdige
algemene leveringsvoorwaarden’ tot stand
gekomen. Deze beschrijven de rechten en
plichten van cliënten én zorgorganisaties.

ActiZ informeert haar leden over actuele
ontwikkelingen en organiseert workshops en
masterclasses. Het ledennet is een belangrijke
informatiebron. Tweemaal per week ontvangen onze leden ook de allernieuwste
informatie via de nieuwsbrief. ActiZ ontwikkelt
allerlei materiaal voor de leden, zoals
bijvoorbeeld een compliance handboek.

ActiZleden zijn automatisch lid van de
European Association for the Homes and
Services for the Ageing (www.EAHSA.eu) en
de International Association for the Homes
and Services for the Ageing (www.IAHSA.net).
Belangenbehartiging en kennisdeling vindt
hiermee een podium buiten de landsgrenzen.
Leden kunnen tegen gereduceerde tarieven
deelnemen aan de IAHSA en EAHSA congressen en studiereizen.

Hiermee is de VVT branche de eerste zorgbranche die landelijk vastgestelde tweezijdige
leveringsvoorwaarden heeft ontwikkeld.

Leden kunnen gratis en onbeperkt gebruik
maken van de CAO-informatielijn en andere
helpdesks.

Volg de agenda op www.actiz.nl

Kijk voor informatie op www.actiz.nl

Discussiefora
ActiZ faciliteert diverse fora waar leden kennis
en informatie kunnen delen, zoals ‘virtual
learning communities’ (VLC’s) op gebied van
logistiek en mantelzorg.

Meer informatie over de brancheorganisatie
in de zorg en het lidmaatschap? Kijk op www.
actiz.nl of stel uw vraag aan info@actiz.nl.

Leden kunnen zich opgeven via www.actiz.nl.
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Werkt u bij een zorgorganisatie die lid is van
ActiZ: meld u dan gratis aan voor ActiZ
ledennet op www.actiz.nl en volg wat ActiZ
met en voor haar leden doet.

