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Toelatingseisen Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. (CZMN) 
 
 
1. Algemeen 

a. De CZMN is opgericht met als doel: 
i. Het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten aanbieders van 

dagbesteding en begeleiding in de breedste zin van het woord voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en de Wet Langdurige Zorg 
(Wlz)-geïndiceerde cliënten.   

ii. Het bevorderen van professionele dagbesteding en begeleiding voor Wmo, JW en Wlz-
geïndiceerde cliënten van de gemeenten waarmee de CZMN een overeenkomst heeft.  

iii. Het bevorderen van andere belangen van de leden in de uitoefening van hun 
dagbestedings- en begeleidingsorganisatie. 

iv. Het bieden van de juiste geschikte voorziening aan inwoners van de gemeenten 
waarmee de CZMN een overeenkomst heeft, die Wmo, JW of Wlz zijn geïndiceerd voor 
dagbesteding en/of begeleiding.  
 

b. De CZMN tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
i. Het sluiten van overeenkomsten met relevante marktpartijen en derden ten behoeve 

van de bij haar aangesloten organisaties en personen. 
ii. De CZMN kan overeenkomsten die zij ten behoeve van haar leden sluit ook voor 

anderen afsluiten. 
 

2. Lid van de CZMN kunnen worden: 
a. Organisaties die diensten verlenen op het gebied van de Wmo, JW, Wlz en de 

Participatiewet. 
b. Zelfstandige Zonder Personeel (zzp) die diensten verleent op de onder punt a. genoemde 

gebieden. 
 

3. Lidmaatschapsvormen: 
a. Volledig lid 

Dit betekent dat de organisatie of zzp’er voor de belastingdienst wordt gezien als een 
ondernemer en daarmee recht heeft op de belastingmaatregelen die gelden voor een 
ondernemer, zoals zelfstandigenaftrek en mogelijk startersaftrek. 

b. Deellid 
Een deellid kan een organisatie of zzp-er zijn, die niet aan het urencriterium voldoet dat de 
belastingdienst hanteert bij de beoordeling of een organisatie of zzp’er als ondernemer wordt 
aangemerkt. 

c. Slapend lid 
Een lid kan gedurende twee jaar ‘slapend lid’ blijven indien deze geen cliënten heeft via de 
CZMN. Deze periode gaat in na de beëindiging van de zorg aan de cliënt(en). Het lid blijft 
gedurende deze twee jaar wel contributie betalen.  
 

4. Eisen aan het lidmaatschap van de CZMN: 
Om lid te worden van de CZMN is in de statuten, het huishoudelijk reglement, de wetgeving en 
aanbestedingsdocumenten vastgelegd waaraan een organisatie of zzp’er moet voldoen. 
In de basis zijn dit: 

a. Bevoegd door inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
b. Gekwalificeerd door opleiding en/of aantoonbare competenties voor het leveren van de 

diverse Wmo, JW of Wlz-diensten. 
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c. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers. 
d. Onderschrijven en handelen conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

CZMN. 
e. In het bezit zijn van een ISO 9001/HKZ of overeenkomstige certificering of een 

branchegericht keurmerk. Indien dit niet het geval is binnen een jaar na toetreding deze 
certificering realiseren. 

f. In het verleden niet betrokken geweest bij onregelmatigheden op grond waarvan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) c.q. andere opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld gemeenten 
een negatief advies hebben gegeven voor het verlenen van diensten die zij als 
opdrachtgever inkopen. 

g. Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Uniforme Europese Verklaring voor 
aanbestedende diensten. 

h. Voldoen aan de eisen gesteld door de opdrachtgever in aanbestedingsdocumenten en 
kwaliteitseisen afhankelijk van de geleverde diensten. 

i. Registratie van indicaties, geleverde uren en facturatie via ZilliZ (cliëntendossier voor de 
kleinschalige zorg in Nederland), aangeboden via de CZMN.   

j. Een nieuw toegelaten lid dient minimaal drie jaar lid te blijven van de CZMN.   
 

5. Procedure: 
Bij een aanmelding telefonisch per e-mail of per brief volgt: 

a. Een informatief gesprek met directeur CZMN, waar de voorwaarden en eisen tot toetreding 
worden besproken. 

b. Invullen van het ‘Aanvraagformulier lidmaatschap CZMN’. 
c. Bij het voldoen aan alle in dit document gestelde eisen, zal de aanvraag worden voorgelegd 

aan het bestuur. 
d. Een gesprek van de organisatie/kandidaat met (een vertegenwoordiging van) het bestuur.  
e. Een besluit van het bestuur en de mededeling van de uitkomst aan het kandidaat-lid. 
f. Bij een positief besluit vindt de verdere afhandeling van de formaliteiten plaats.  
g. Bij een negatief besluit, kan het kandidaat-lid conform het gesteld in de statuten artikel 6 

hiertegen bezwaar maken en de ledenraad verzoeken alsnog te worden toegelaten. 
 

6. Uitsluiting: 
Blijkt tijdens de toelatingsprocedure of na toelating dat het “Aanvraagformulier lidmaatschap CZMN’ 
niet naar waarheid is ingevuld, dan zal het bestuur de toelating van het kandidaat-lid weigeren, of 
indien de organisatie al is toegelaten als lid, de overeenkomst nietig verklaren. De CZMN zal dan het 
lidmaatschap beëindigen op grond van Artikel 8 van de statuten. 
 

 
 
 
Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2018 
Aangepast tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2021 


