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Informatiebrochure	voor	zelfstandig	
ondernemers	in	de	zorg	die	via	Care	

Company	willen	gaan	werken	

Hoofdkantoor:	

Care	Company	BV	

Nieuweweg	30	

1251	LJ		Laren	

Tel:	035-531	18	80	

Email:	aren@carecompany.nl	

www.carecompany.nl	

www.carecursuscentrum.nl	

 

• Particuliere	zorg	
• Persoons	Gebonden	Budget	(PGB)	
• Aangesloten	bij	branchevereniging	ZorgThuis.nl	
• ISO	9001:	2015	gecertificeerd	
• Aangesloten	bij	V&VN	
• AWBZ	geïndiceerde	zorg	
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Beste	toekomstige	zelfstandige	zorgverlener,	

Fijn	dat	u	zich	aangetrokken	voelt	 tot	de	thuiszorg.	Zoals	u	dagelijks	 in	de	
kranten	kunt	lezen	en	op	het	nieuws	kunt	horen,	is	er	een	enorme	behoefte	
aan	zorgverleners	in	de	gezondheidszorg,	dus	aan	u!!	
	
Nu	is	het	voor	u	van	groot	belang	te	bepalen	via	welke	ingang	u	uw	diensten	
aan	de	zorgvrager	gaat	aanbieden.	
	
Care	 Company	 is	 sinds	 1991	 een	 adviesbureau	 in	 de	 thuiszorg.	 In	 de	
afgelopen	 jaren	 hebben	 wij	 veel	 ervaring	 opgedaan	 in	 het	 adviseren	 van	
zorgvrager	en	zorgverlener.		
Wij	 kunnen	 u,	 als	 zelfstandig	 zorgverlener,	 voorzien	 van	 uitgebreide	
informatie	 over	 wat	 Care	 Company	 u	 te	 bieden	 heeft	 en	 over	 hoe	 u	 uw	
zaken	hieromtrent	kunt	regelen.	
	
Eén	van	de	voordelen	van	het	werken	als	zelfstandig	zorgverlener	via	Care	
Company	is	dat	u	zelf	uw	werktijden	en	uw	werkomgeving	kunt	bepalen.	Er	
zijn	 voor	 u	 als	 zelfstandig	 zorgverlener	 nog	 vele	 andere	 voordelen,	
daarover	kunt	u	meer	lezen	in	deze	brochure.	
	
Bovendien	 is	 het	 mogelijk	 om	 via	 ons	 bijscholingsprogramma	 bij	 Care	
Cursus	 Centrum,	 uzelf	 op	 de	 hoogte	 te	 brengen	 en	 te	 houden	 van		
ziektebeelden	in	de	thuiszorg,		de	verzorging	van	uw	cliënt	en	de	menselijke	
aspecten	die	daarbij	komen	kijken.	‘Bevoegd’	wil	namelijk	niet	altijd	zeggen	
dat	u	ook	‘bekwaam	bent’.	
Daarom	zijn	deze	bijscholingen	niet	alleen	prettig	voor	de	ongediplomeerde	
zorgverleners	 en	 de	 herintreders	 onder	 u,	 maar	 ook	 belangrijk	 om	 uw	
kwalificaties	 bij	 te	 houden.	 U	 bent	 verplicht	 om	 de	 voorbehouden	
handelingen	up	to	date	te	houden.	U	kunt	de	punten	opvoeren	in	uw	eigen	
kwaliteitsregister.	 Kijk	 op	 onze	 website	 www.carecursuscentrum.nl	 voor	
ons	 cursus	 overzicht.	U	 kunt	 contact	 opnemen	met	 desbetreffende	 cursus	
coördinator	 in	 Laren	 035-6937077.	 Zij	 is	 van	 maandag	 t/m	 vrijdag	
bereikbaar	van	10:00	tot	13:30	uur	te	bereiken.	
	
Bij	 vragen	 en/of	 opmerkingen	 staat	 ons	 professionele	 team	 altijd	 voor	 u	
klaar	om	u	van	dienst	te	zijn.	Op	de	volgende	pagina’s	kunt	u	lezen	wat	Care	
Company	voor	u	kan	betekenen.	Ons	kantoor	is	gevestigd	in	Laren	NH.		
	
Wij	 hopen	 u	 welkom	 te	 mogen	 heten	 en	 naar	 uw	 aller	 tevredenheid	 te	
mogen	adviseren.	
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Wat	is	thuiszorg?	
 

Thuiszorg	is	een	ruim	begrip.	Om	een	idee	te	krijgen	van	wat	Care	Company	
u	 hierin	 te	 bieden	 heeft,	 nodigen	 wij	 u,	 na	 het	 lezen	 van	 deze	 brochure,	
graag	uit	voor	een	oriënterend	gesprek	op	ons	kantoor	om	het	één	en	ander	
nog	eens	nader	toe	te	lichten.		

Wie	kan	er	werkzaam	zijn	in	de	thuiszorg?	
 

In	 de	 thuiszorg	 zijn	 verschillende	 mensen	 nodig	 met	 verschillende	
kwalificaties.	

U	heeft		de	zorg	voor	één	cliënt	en	in	sommige	gevallen	ook	hun	partner.	Dit	
houdt	 in	 dat	 u	 alle	 tijd	 heeft	 om	 deze	 cliënt(en)	 optimaal	 te	 verzorgen.	
Naast	de	eventuele	verpleegkundige	en	 lichamelijke	verzorging,	 is	het	van	
belang	 om	 stil	 te	 staan	 bij	 de	 sociale	 aspecten	 tijdens	 de	 zorgverlening.	
Hierbij	 moet	 u	 denken	 aan	 de	 eventuele	 partner,	 familie,	 vrienden	 en	
kennissen.	U	bent	als	het	ware	een	duizendpoot.		

Care	Company	biedt	een	uitgebreid	zorgpakket	aan.	Om	u	een	idee	te	geven	
volgt	hier	een	korte	uiteenzetting.	

Thuisverpleging	(	NIV	4	EN	5)	
 

Steeds	 meer	 mensen	 kiezen	 ervoor	 om	 thuis	 te	 worden	 verpleeg	 en	 ook	
vanuit	 de	 overheid	 wordt	 dit	 gestimuleerd.	 Care	 Company	 biedt	 thuis	
verpleegkundige	 hulp	 aan	 in	 geval	 van	 langdurige	 ziekte,	 bij	 het	 eerder	
verlaten	van	het	ziekenhuis,	ter	voorkoming	van	een	ziekenhuisopname	of	
terminale	zorg.		

Ook	 voor	 de	 gespecialiseerde	 verpleegkundigen	 	 wordt	 de	 thuiszorg	 een	
steeds	 groter	 werkgebied.	 Alle	 gespecialiseerde	 verpleegkundige	
handelingen	kunnen	alleen		worden	uitgevoerd	met	een	autorisatie	van	de	
behandelend	 geneesheer.	 Zo	 nodig	 gaat	 daar	 een	 korte	 bijscholing	 aan	
vooraf	 of	 wordt	 er	 de	 mogelijkheid	 geboden	 om	 met	 een	 collega	 een	
inwerkperiode	mee	 te	 lopen.	Bij	 iedere	cliënt	 ligt	een	zorgdossier.	Tijdens	
het	intakegesprek	wordt	u	hierover	ingelicht.		
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Ziekenverzorging	(	Niv	3)	
 

Care	 Company	 biedt	 hulp	 bij	 ziekte	 of	 invaliditeit,	 waar	 niet	 direct	
verpleegkundige	zorg	nodig	is,	alle	hulp.	

De	ziekenverzorgenden	nemen,	indien	gewenst,	de	gehele	verzorging	van	de	
zieke	 of	 hulpbehoevende	 op	 zich.	 Naast	 de	 lichamelijke	 verzorging	 en	
begeleiding	dragen	zij	ook	zorg	voor	de	naaste	betrokkenen	van	de	cliënt.	

Ouderenzorg	(	NIV	2)	
 

Met	de	hulp	van		zorgverleners	van	Care	Company	kunnen	ouderen	zo	lang	
mogelijk	in	hun	eigen	huis	blijven	wonen.	

Opname	 in	 een	 verzorgings-	 of	 verpleeghuis	 en	 een	 eventueel	 onnodige	
scheiding	van	de	partner	kan	op	deze	manier	worden	voorkomen.	 In	deze	
situatie	 bieden	 de	 zorgverleners	 hulp	 bij	 de	 lichamelijke	 verzorging,	 licht	
huishoudelijke	 taken	 en	 koken.	 Daarnaast	 vinden	 wij	 dat	 de	 zorg	 voor	
ouderen	 verder	 gaat	 dan	 zorg	 voor	 de	 eerste	 levensbehoeften.	 Daarom	
staan	 wij	 ook	 ouderen	 bij	 wanneer	 er	 sprake	 is	 van	 eenzaamheid	 of	
vergeetachtigheid.	

Ook	 kunt	 u	 de	 cliënt	 begeleiden	 bij	 allerlei	 activiteiten	 zoals	 wandelen,	
winkelen	of	theaterbezoek.	
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Via	 welke	 kanalen	 kan	 de	 hulp	 van	 Care	 Company	 worden	
ingeroepen?	
 

De	aanvraag	voor	zorg	kan	via	verschillende	kanalen	bij	ons	binnenkomen;	
bijvoorbeeld	via	de	cliënt	zelf,	de	huisarts,	de	familie,	C.I.Z.,	zorgkantoor,	de	
verzekeringsmaatschappij	of	het	ziekenhuis.		

Het	 intakegesprek	 met	 de	 nieuwe	 cliënt	 wordt	 gedaan	 door	 een	
bureaumedewerker(ster)	van	Care	Company.	Daarna	bespreekt	hij	of	zij	de	
verkregen	 (vertrouwelijke)	 informatie	 met	 de	 zorgverlener.	 Dit	 zijn	
gegevens	 als:	 de	 reden	 van	 het	 inschakelen	 van	 Care	 Company,	 het	
bespreken	 van	 de	 thuissituatie,	 ziekte,	 medicatie,	 adressen	 van	 artsen,	
specialisten	 en	 contactpersonen.	 Op	 deze	 manier	 krijgt	 de	 zelfstandig	
zorgverlener	een	duidelijk	beeld	van	de	cliënt	en	zijn	of	haar	situatie.	

De	 zorgverlener	 kan	 dan	 de	 keuze	maken	 of	 hij/zij	 zijn	 diensten	wil/kan	
aanbieden	aan	de	cliënt.	De	gegevens	van	de	zorg	worden	genoteerd	in	een	
zorgdossier	(zorgleefplan	in	Nedap	op	kantoor)		Deze	ligt	bij	de	cliënt	thuis	
en	 daar	 zal	 ook	 door	 de	 zorgverleners	 in	 worden	 genotuleerd.	 Het	
zorgdossier/	zorgleefplan	is	eigendom	van	de	cliënt,	aangeboden	door	Care	
Company.	

In	 sommige	 gevallen	 is	 er	 sprake	 van	 zorgverlening	 door	 meerdere	
instanties,	bijvoorbeeld	de	wijkverpleging,	terminale	thuiszorg,	mantelzorg,	
enz..	 De	 hulp	 wordt	 op	 elkaar	 afgestemd,	 zodat	 er	 een	 prettige	
samenwerking	ontstaat.	

Werken	als	zelfstandige	zorgverlener	in	de	zorg	via	Care	Company	
 

Het	 is	 een	 uitdaging	 om	 via	 Care	 Company	 te	 werken,	 omdat	 u	 niet	 in	
loondienst	bent	maar	voor	uzelf	gaat	werken.	Zelfstandig	ondernemerschap	
heet	dat.	In	het	geval	van	loondienst	zijn	er	een	aantal	verplichtingen	zoals	
een	vaste	werkplaats,	meestal	 vaste	werktijden	en	u	moet	het	werk	dat	u	
wordt	 opgedragen	 uitvoeren.	 Bij	 zelfstandig	 ondernemerschap	 is	 dit	 niet	
het	geval.	U	kiest	zelf	bewust	voor	de	situatie	waarin	u	gaat	werken	en	de	
tijden	 waarop	 u	 werkt.	 Care	 Company	 biedt	 u	 een	 ruime	 keuze	 van	
mogelijkheden	aan.	U	bent	niets	verplicht,	maar	kiest	datgene	uit	dat	voor	
uzelf	het	beste	is.	

Ook	 met	 de	 belasting	 gaat	 het	 anders	 dan	 in	 loondienst.	 Zo	 heeft	 u	 als	
zelfstandig	 ondernemer	 veel	 meer	 belastingvoordelen.	 Allereerst	 mogen	
alle	 kosten	 die	 u	 maakt	 voor	 uw	 werk	 volledig	 als	 aftrekpost	 worden	
beschouwd,	bij	 loondienst	 is	dit	 in	 grote	mate	beperkt.	Daarnaast	 krijgt	u	
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een	extra	grote	belastingvrije	som,	genaamd	“zelfstandigen	aftrek”.	In	heel	
veel	gevallen	verdient	u	daardoor	netto	meer	dan	wanneer	u	in	loondienst	
bent.	

Bij	 loondienst	 bent	 u	 verplicht	 verzekerd	 conform	 de	 sociale	
verzekeringswet.	Bij	zelfstandigheid	bestaat	deze	verplichting	niet.	U	dient	
zelf	 voor	 een	 verzekering	 bij	 ziekte	 (arbeidsongeschiktheid)	 te	 zorgen.	
Hetzelfde	geldt	voor	uw	pensioen.	Tegenwoordig	moet	u	zich	aansluiten	bij	
een	branchevereniging.	Uw	lidmaatschap	geeft	u	de	verplichte	Klachten-		en	
Geschillencommissie,	die	u	als	zelfstandigen	behoort	te	hebben.	Het	 is	van	
groot	belang	dat	u	als	zelfstandig	ondernemer	goed	laat	voorlichten.	

De	volgende	documenten	vragen	wij	om	als	ZZP-er	aan	het	werk	te	
gaan.	Dit	zijn	vereisten	vanuit	de	belastingdienst.	
 

1) De	VAR	 is	afgeschaft.	Wij	 zitten	met	zijn	allen	 in	een	 tussenfase	van	
wat	de	Overheid	uiteindelijk	gaat	beslissen	waar	een	ZZP-er	aan	moet	
voldoen	 op	 Belasting	 gebied.	 Men	 verwacht	 in	 2021	 een	 stuk	 te	
hebben.	Nu	werkt	Care	Company	met	modelovereenkomsten.	Tussen	
u	 en	 Care	 Company	 hebben	 wij	 een,	 door	 de	 Belastingdienst	 ,		
goedgekeurde	raamovereenkomst.	Daar	werken	we	mee.		

2) Kopie	van	uw	paspoort	of	identiteitskaart	
3) Wij	kunnen	alleen	een	rekening	namens	u	versturen	aan	uw	cliënt	als	

wij	een	opdracht	van	u	krijgen	 in	de	vorm	van	een	door	u	getekend	
werkbriefje.	 Een	 voorbeeld	 van	 het	 urendeclaratie	 formulier	 kunt	 u	
downloaden	van	onze	website	of	ophalen	bij	een	van	de	kantoren	van	
Care	Company.	

4) Inschrijving	van	de	Kamer	van	Koophandel	
5) Kopie	van	verklaring	omtrent	gedrag	(VOG).	Niet	ouder	dan	een	half	

jaar	
6) Een	kopie	van	de	 inschrijving	bij	een	branchevereniging.	En	voor	de	

gediplomeerde	 onder	 u	 een	 account	 bij	 een	 Kwalificatie	 Register	
vereniging.	Wij	willen	graag	uw	toegangscode.	

7) Kopie	van	uw	diploma’s	en	pasfoto	
8) Kopie	van	uw	BIG	registratie	indien	u	verpleegkundige	bent	
9) 2x	een	AGB	code:	

*		Voor	PGB	/Particuliere	zorg.	Code	beginnende	met	41	
*	 Voor	 Wijkverpleegkundige	 (	 zorgverzekeraars).	 Code	 beginnende	
met	91.	
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Deze	 kunt	 u	 aan	 vragen	 via	 www.agbcode.nl.	 Hier	 zijn	 geen	 kosten	
aan	verbonden.	

10) Per	1	 januari	2015	kunnen	wij	geen	ongediplomeerde	zorgverleners	
inschrijven.	Minimale	niveau	is	niveau	2	Helpende	Zorg	en	Welzijn.	

11) Iedereen	 die	 zich	 heeft	 ingeschreven	 bij	 Care	 Company	 moet	
minstens	 2x	 per	 jaar	 een	 bijscholing	 volgen.	 Dit	 geldt	 voor	 alle	
gediplomeerden	 zorgverleners	 Dit	 is	 verplicht	 gesteld	 door	 de	
Verzekeraar.	

12) Bij	voorkeur	inenting	Hepatitis	B	met	verklaring.	
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Werktijden	van	Care	Company	
 

De	verzorging	via	Care	Company	loopt	van	minimaal	3	tot	maximaal	24	uur	
per	dag.	Ook	bieden	wij	wijkzorg	van	1	tot	3	uur	aaneengesloten,	tegen	een	
ander	tarief.		

Afhankelijk	van	de	tijden	waarop	u	beschikbaar	bent,	worden	de	werktijden	
gepland.	Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 u	meerdere	 vaste	 cliënten	 krijgt,	waar	 u	
met	 regelmaat	 kunt	 werken.	 De	 zorg	 wordt	 meestal	 gegeven	 in	
teamverband.	De	cliënt-rooster	bespreking	gebeurt	om	de	4	á	6	weken	en	u	
kunt	hiervoor	gebruik	maken	van	een	ruimte	bij	Care	Company.	

Verhindering	
 

Mocht	 u	 door	 ziekte	 of	 andere	 onvoorziene	 omstandigheden	 verhinderd	
zijn,	dan	vragen	wij	u	zo	spoedig	mogelijk	voor	vervanging	te	zorgen	door	
contact	 op	 te	 nemen	met	 één	 van	 uw	 teamleden.	Het	 is	 namelijk	 voor	 de	
cliënt	het	prettigst	als	bij	verhindering	één	van	de	vaste	 teamleden	wordt	
ingezet.	Als	dit	niet	lukt,	belt	u	dan	zo	snel	mogelijk	met	onze	medewerkers	
op	kantoor.	

Uiterlijke	verzorging	
 

Het	 is	 belangrijk	 dat	 u	 als	 zelfstandig	 zorgverlener	 ook	 aandacht	 aan	 uw	
uiterlijk	 besteedt.	 Het	 is	 gebleken	 dat	 uw	 cliënten	 daar	 veel	 waarde	 aan	
hechten.	Vooral	omdat	uw	doelgroep	grotendeels	uit	mensen	van	de	oudere	
generatie	zal	gaan	bestaan,	is	een	verzorgd	uiterlijk	van	belang.	Ook	stellen	
sommige	cliënten	het	op	prijs	als	de	hulpverlener	in	een	wit	uniform	werkt.		

Ondersteuning	 vanuit	 Care	 Company	 voor	 de	 zelfstandig	
hulpverleners	
 

Als	 zorgverlener	 in	de	 thuiszorg	 staat	u	er	alleen	voor.	Er	 zijn	geen,	 zoals	
bijvoorbeeld	in	het	ziekenhuis,	collega’s	direct	in	de	buurt	om	u	bij	te	staan	
in	situaties	waar	u	advies	over	wilt	hebben.	

Mocht	 u	 met	 een	 vraag	 zitten	 dan	 kunt	 u	 ons	 altijd	 bellen.	 Ook	 buiten	
kantooruren	 zijn	 wij,	 voor	 noodsituaties,	 via	 de	 boodschappendienst	 te	
bereiken.	Deze	 kunt	 u	 bereiken	 door	 te	 bellen	 naar	 het	 kantoor	 van	 Care	
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Company.	 U	 wordt	 automatisch	 doorgeschakeld	 en	 vraagt	 dan	 naar	 de	
dienstdoende	medewerkster	van	Care	Company.	Zij	belt	u	zo	snel	mogelijk	
terug	 op	 het	 telefoonnummer	 dat	 u	 bij	 de	 boodschappendienst	 heeft	
achtergelaten.		

In	 geval	 van	 nood	 en	 als	 het	 mogelijk	 is	 komt	 de	 dienstdoende	
medewerkster	 van	 Care	 Company	 bij	 u	 langs.	 Daarnaast	 staat	 Care	
Company	 bekend	 bij	 de	 zorgverleners	 die	 zich	 al	 vele	 jaren	 hebben	
ingeschreven,	als	een	sociaal	betrokken	bureau.		

De	 zorgintercedenten	 zijn	 allen	 gediplomeerde	 krachten	 waar	 altijd	 een	
beroep	op	gedaan	kan	worden,	ook	in	geval	van	eventuele	conflictsituaties.	

AWBZ	
 

Wij	 zijn	 sinds	 2003	AWBZ	 toegelaten	 en	 hebben	 een	 eigen	 AGB	 –	 code:	
75750774	

ISO	9001-2015	
 

Wij	zijn	sinds	2006	HKZ	gecertificeerd	en	zijn	recent	in	2019	met	succes	her	
beoordeeld	door	 ISO-9001-2015.	Wij	 stellen	hoge	eisen	aan	 registratie	 en	
kwaliteit.	

Triqs	(	www.triqs.nl)	
 

Care	 Company	 laat	 om	 het	 jaar	 een	 tevredenheidsonderzoek	 onder	 de	
zorgverleners	 die	 via	 Care	 Company	 werkzaam	 zijn	 uitvoeren.	 Dit	 wordt	
gedaan	door	een	onafhankelijke	onderzoeksbureau.	Te	weten	bij	Triqs.	Wij	
hebben	een	gemiddelde	van	een	8,8	van	de	zorgverleners	gekregen.	

De	financiële	afwikkeling	
 

Wij	 verzorgen	 in	 opdracht	 van	 u,	 maandelijks	 het	 versturen	 van	 uw	
declaratie	naar	de	cliënt.	De	cliënt	dient	het	bedrag	binnen	drie	weken	aan	
u	 over	 te	maken.	 Het	 is	 van	 uiterst	 belang	 dat	 u	 uw	 gewerkte	 uren	 plus		
eventuele	 extra	 kosten	 op	 het	 urendeclaratieformulier	 vermeldt.	 Dit	
formulier	 is	 te	 downloaden	 van	 onze	 site.	 Ga	 naar	
“urendeclaratieformulieren”.	Wij	 vragen	u	 deze	 door	 u	 getekend	 	 aan	 ons	
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toe	 te	 sturen.	 Zodra	 wij	 uw	 getekende	 	 formulier	 hebben	 ontvangen,	
kunnen	wij	de	declaratie	voor	u	verzorgen.	

Vergeet	 niet	 uw	 AGB-codes	 en	 BIG	 nr.	 te	 vermelden	 op	 uw	
declaratieformulier.	

Administratieve	bijdrage	
 

Care	Company	vraagt	geen	inschrijfgeld,	maar	een	administratieve	bijdrage	
van	 6%	 van	 uw	 bruto	 verdiensten	 via	 Care	 Company.	 De	 nota	 voor	 deze	
bijdrage	wordt	 u	 éénmaal	 per	3	maanden	per	mail	 toegezonden.	Voor	dit	
bedrag	bieden	wij	o.a.	de	volgende	service;	

• wij	zoeken	voor	u	de	voor	u	geschikte	cliënten,	
• wij	sturen	in	opdracht	van	u	de	rekening	naar	de	cliënten	over	de	door	
u	gewerkte	uren	

• u	ontvangt	per	maand	een	rekeningoverzicht	van	de	door	ons	aan	uw	
klant	gestuurde	rekeningen,	

• u	ontvangt	een	jaaroverzicht	voor	uw	belastingaangifte		op	aanvraag	
• wij	bieden	u	een	uitgebreid	bijscholingsprogramma	aan		

• kunt	 u	 gebruik	 maken	 van	 een	 collectieve	 verzekering	 via	 Centraal	
beheer	 en	 VEZA	 assurantiën	 voor	 uw	
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.	 info@vezeverzekeringen.nl	 of	 bel	
088-8270300	
• houden	u	op	de	hoogte	van	de	veranderingen	in	de	wereld	van	de	ZZP	
in	de	zorg.	

De	administratieve	bijdrage	is	volledig	belasting	aftrekbaar.	

Bijscholing	
 

Care	Company	heeft	een	uitgebreid	bijscholingsaanbod	voor	gediplomeerde	
en	 ongediplomeerde	 zorgverleners.	 Voor	 de	 verpleeghulpen	 worden	 met	
regelmaat	ADL	en	medicatie	cursussen	georganiseerd.	Wij	verwachten	van	
iedere	toekomstige	verpleeghulp	dat	zij	aan	deze	cursus	zal	deelnemen.	Na	
deelname	 wordt	 een	 certificaat	 uitgereikt.	 Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	
bellen	naar	Care	Cursus	Centrum	 	waar	Yvonne	Hurkens	van	dinsdag	 t/m	
vrijdag	van	9.	-	tot	15.	-	uur		aanwezig	is	om	u	telefonisch	te	woord	te	staan.	
Haar	telefoonnummer	is:	035-69	37	077.	
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U	 kunt	 kijken	 op	 onze	 website	 www.carecursuscentrum.nl	 voor	 een	
volledig	overzicht	van	het	aanbod	aan	bij-	en	nascholingen.	De	bijscholingen	
zijn	onderverdeeld	in	gediplomeerde	en	ongediplomeerde	hulpverleners	en	
geschikt	 voor	 iedereen.	 U	 kunt	 voor	 vragen	 ook	 een	 e-mail	 sturen	 naar	
info@carecursuscentrum.nl	

Belasting		
 

Uw	verdiensten	zijn	bruto.	Hierover	moet	u	nog	belasting	afgedragen	en	u	
dient	voor	uw	eigen	sociale	verzekeringen	te	zorgen.	
Dit	 klinkt	misschien	allemaal	 ingewikkeld	maar	 laat	u	 zich	daar	niet	door	
afschrikken.	 De	weg	 is	 eenvoudig	mits	 het	 u	 uitgelegd	wordt,	 dan	 kunt	 u	
met	een	gerust	hart	aan	de	slag.	
Als	 zelfstandig	 zorgverlener	 van	 Care	 Company	 kunt	 u	 o.a.	 om	 advies	
vragen	bij	de	heer	Levitus	en	bij	Koper,	Pijpers	&	Partners.	
	 	 	

Levitus	Belastingadviseurs	
Lambertus	Hortensiuslaan	128	
1412	GZ		NAARDEN	
Tel:		035-6953743	
Fax:		035-6953856	

	 	 	 E-mail:	levitusbelastingadviseurs@hotmail.com	
	
	 	 	 Koper,	Pijpers	&	Partners	Financieel	Adviseurs	
	 	 	 Oude	Utrechtseweg	18	 	
	 	 	 3740	AJ		BAARN	
	 	 	 Tel:	035-5422083	
	 	 	 Fax:	035-5421548	
	 	 	 E-mail:	secretariaat@kp-p.nl	
	
Op	de	volgende	pagina	vindt	u	een	globaal	belastingoverzicht,	dit	om	u	een	
idee	te	geven	van	de	mogelijkheden	bij	een	bepaald	inkomen.	
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Zorgverleners	overzicht	2019	met	meer	dan	1225	uur:	
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Zorgverleners	overzicht	2019	met	minder	dan	1225:	
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Verzekeringen	
 

Als	 zelfstandig	 zorgverlener	 is	 het	 belangrijk	 dat	 u	 zich	 verzekert	 voor	
ongelukjes	en	fouten	die	u	tijdens	het	uitvoeren	van	uw	werkzaamheden	bij	
de	 cliënt	 kunt	 maken.	 Wij	 bieden	 u	 mogelijkheid	 tot	 een	 collectieve	
verzekering.		

De	Beroeps	aansprakelijkheid	verzekering	
 

De	 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering	 biedt	 een	 dekking	 tegen	
aansprakelijkheid	voor	letsel-	en	goederenschade	aan	derden.	Daarnaast	is	
ook	 de	 aansprakelijkheid	 voor	 schade	 “toegebracht	 aan	 personen	 en/of	
goederen”	verband	houdend	met	geleverde	producten	gedekt.	Zoals	schade	
aan	 eigendommen	 van	 derden,	 toegebracht	 tijdens	 huishoudelijke	
werkzaamheden.	 Care	Company	 gaat	 ervan	uit	 dat	 de	 zorgverlener	 in	 het	
bezit	 is	 van	 een	 beroepsaansprakelijkheidsverzekering.	 Wij	 ontvangen	
graag	een	kopie	hiervan.	

• Beroeps	rechtsbijstandsverzekering	
 

De	 Beroepsrechtsbijstandverzekering	 is,	 gezien	 het	 wegvallen	 van	 de	
“verlengde	 arm	 theorie”,	 voor	 verpleegkundigen	 noodzakelijk	 geworden.	
Voor	 ziekenverzorgenden	 en	 verpleeghulpen	 is	 gezien	 de	 steeds	
uitgebreidere	verzorging	in	de	thuiszorg,	deze	verzekering	een	goed	idee.		

• Arbeidsongeschiktheid	en	Pensioen	
 

Als	 zelfstandig	 zorgverlener	 is	 het	 ook	 raadzaam	 om	 advies	 in	 te	winnen	
over	een	mogelijk	arbeidsongeschiktheidsrisico	en/of	pensioenvoorziening.	

Collectieve	verzekering	via	Veza	Assurantiën	
 

Care	 Company	 heeft	 een	 collectieve	 afspraak	 met	 Veza	 Assurantiën	 te	
Zoeterwoude.	 Zij	 bieden	 een	 pakket	 aan	 waarin	 dekking	 wordt	 geboden	
voor	 beroepsaansprakelijkheid,	 beroepsrechtsbijstand,	
incassorechtsbijstand,	 invaliditeitsdekking,	 overlijdensdekking	 en	 een	
serviceabonnement	met	een	persoonlijke	digitale	polis	map		
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Veza	biedt	ook	dekking	voor	in	het	buitenland	en	dekking	voor	het	inkomen	
bij	 ziekte	 of	 bij	 arbeidsongeschiktheid.	 Voor	 meer	 informatie	 over	 de	
verzekeringen	 bij	 Veza	 kunt	 u	 kijken	 op	 de	 site	 van	 Care	 Company	 of	
www.veza.ws.	U	kunt	ook	contact	opnemen	met	Veza	assurantiën	telefoon:	
088-8270300.	
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Mocht	u	na	het	lezen	van	deze	brochure	nog	vragen	hebben	die	u	direct	
beantwoord	wilt	hebben	dan	kunt	u	ons	tijdens	kantooruren	bellen.	Minder	
dringende	vragen	zullen	wij	beantwoorden	tijdens	het	oriëntatie-	of	
intakegesprek	.	

Onze	 kantooruren	 zijn	 van	maandag	 t/m	 vrijdag	 van	 09.00	 uur	 tot	 17.00	
uur.	

Wij	 hopen	 dat	 wij	 u	 met	 deze	 informatie	 een	 duidelijk	 beeld	 hebben	
gegeven	van	de	procedure	van	het	werken	als	zelfstandig	zorgverlener	in	de	
gezondheidszorg.	 Het	 is	 geen	 enkel	 probleem	 als	 u	 uw	 partner	 mee	 wilt	
nemen	 tijdens	het	 oriëntatie-	 of	 intakegesprek.	 Vaak	 vindt	 de	 partner	 het	
ook	belangrijk	om	te	weten	hoe	de	zaken	ervoor	staan.	

Alles	nog	op	een	rijtje	voor	uw	inschrijving	
 

U	 kunt	 via	 onze	 site	 www.carecompany.nl	 onder	 het	 kopje	 zelfstandigen	
een	 online	 inschrijfformulier	 vinden.	 Vul	 daar	 uw	 informatie	 volledig	 in.	
Vergeet	 niet	 uw	 referenties	 in	 te	 vullen.	 Een	 onvolledig	 ingevuld	
inschrijfformulier	kunnen	wij	helaas	niet	in	behandeling	nemen.	

Zodra	wij	uw	inschrijfformulier	ontvangen	hebben,	nemen	wij	contact	met	
u	 op	 voor	 een	 oriënterend	 gesprek.	 Wij	 vragen	 u	 om	 alleen	 originele	
papieren	mee	te	nemen	tijdens	het	intakegesprek,	namelijk	het	volgende:	

• 1	pasfoto	voor	het	inschrijfformulier		
• Kopie(ën)	van	uw	eventuele	diploma(’s)		
• Een	kopie	van	een	identiteitsbewijs.	Dit	kan	uw	paspoort	of	 I.D.	zijn,	

géén	rijbewijs.		
• Bent	 u	 verpleegkundige,	 dan	 ook	 graag	 een	 kopie	 van	 uw	 Big-

registratie.		
• AGB	codes	(2x)	
• Inschrijving	Kamer	van	Koophandel	
• VOG.	Verklaring	omtrent	gedrag(	niet	ouder	dan	een	half	jaar)	
• Inschrijvingsbewijs	van	een	branche	vereniging	
• Inschrijving	 Kwaliteitsregister	 (	 indien	 u	 gediplomeerd	 bent	 v.a.	

niv.3)	
• Bewijs	van	Beroepsaansprakelijkheidsverzekering	
	

Na	 dit	 gesprek	 kunt	 u	 zo	 snel	 mogelijk	 starten	 met	 het	 helpen	 van	 uw	
medemens,	op	de	manier	zoals	u	dit	misschien	al	jaren	had	willen	doen.	
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Routebeschrijving	eigen	vervoer	
 

Laren	
 

Vanaf	A1	richting	Hilversum.	Neem	de	afslag	Laren/Hilversum	Noord	(afrit	
6).	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 afslag	 bij	 de	 verkeerslichten	 naar	 rechts.	 U	 rijdt	
rechtdoor.	Bij	de	zesde	zijstraat	naar	rechts.	Nu	bent	u	op	de	Nieuweweg.	
Na	ongeveer	50	meter	ziet	u	Care	Company	aan	uw	linkerhand.	

Openbaar	vervoer	
 

Voor	 openbaar	 vervoer	 informatie	 verwijzen	 wij	 u	 naar	 het	
telefoonnummer	0900-9292	of	raadpleeg	de	informatie-sites	van	de	NS	en	
het	 busvervoer	 www.ns.nl	 en	 www.9292ov.nl.	 Deze	 geven	 u	 de	 meest	
actuele	informatie.	


