Aan de slag als
zzp’er bij PrivaZorg!

PrivaZorg: organisatie
en netwerk
PrivaZorg is een landelijke
thuiszorgorganisatie met
een netwerk van regionale
steunpunten. Ruim 1700 zzp’ers
leveren jaarlijks zorg aan
meer dan 5500 cliënten. Het
centraal kantoor in Amersfoort
faciliteert de steunpunten en de
zorgverleners o.a. op gebieden
als kwaliteit en financiële
administratie.
PrivaZorg biedt respectvolle
professionele en kwalitatief
goede zorg en ondersteuning
aan cliënten in de thuissituatie.
In kleine teams van zelfstandig
zorgverleners wordt zorg
verleend aanvullend op de eigen
mogelijkheden van de cliënt.
•
•
•
•
•

Verzorging
Verpleging
Begeleiding
Palliatief Terminale Zorg
Huishoudelijke zorg

Het werken als zzp’er in de zorg
heeft voordelen voor jou en de
cliënt. Zo biedt het flexibiliteit,
omdat jij afspraken maakt met
de cliënt over de zorgmomenten.
Je kunt dus in overleg met de
cliënt je werkdagen plannen.
PrivaZorg heeft contracten met alle
zorgverzekeraars, zorgkantoren en
ruim 200 gemeenten in Nederland.
Dit geeft je de mogelijkheid tot
afwisselend werk.

PrivaZorg biedt jou
• Ruim 20 jaar ervaring in
werken met zzp’ers.
• Zelfstandig werken.
• Zelf je werkzaamheden plannen.
• Afwisselende zorgvragen.
• Digitale urenfacturatie en
tijdige betaling.
• Gebruik van een online
kwaliteitshandboek.
• Werken in kleine teams van
zzp’ers met korte lijnen.
• Prettige samenwerking met
de zorgcoördinatoren.
• Mogelijkheid ingezet te worden
als eerst verantwoordelijke
zorgverlener.
• Een deskundigheidsbevorderingsprogramma.
• Marktconforme tarieven.

Wat vragen wij van jou?
PrivaZorg hecht belang aan kwaliteit, onze standaarden:
• Je werkt volgens geldende en relevante beroeps- en gedragsmeldcodes.
• Je volgt de beroepsstandaarden die gelden ten aanzien van bevoegd- en
bekwaamheid.

Wat heb je nodig?
• Erkende vakdiploma’s.
• Geldig identiteitsbewijs.
• Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.
• Beroepsaansprakelijk-heidsverzekering.
• Geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
• Aansluiting kwaliteitsregister/keurmerk.
• Advies: rechtsbijstandsverzekering voor niet-cliënt gerelateerde klachten.
• De samenwerking wordt vastgelegd in een raamovereenkomst tussen jou
en PrivaZorg.

Start samenwerking
Na een persoonlijke kennismaking en check op benodigde documenten
en eisen, start onze samenwerking. Hoe gaat dit in de praktijk:
• PrivaZorg ontvangt een zorgvraag voor een cliënt.
• Op basis van de wensen en de situatie van de cliënt maken we een
match met een zelfstandig zorgverlener.
• We plannen een huisbezoek om de zorgvraag vast te stellen.
• Bij een goede match, maken de cliënt en zorgverlener samen afspraken
die vastgelegd worden in een zorgplan.
• In een Overeenkomst van Opdracht teken je voor de gemaakte afspraken.
• Je werkt in kleine teams en samen stemmen jullie de planning af.
• Je hanteert onze standaarden en werkt volgens het kwaliteitsbeleid van
PrivaZorg.

Kom je samenwerken?
Ben je enthousiast geworden om
als zzp’ er bij PrivaZorg aan de slag
te gaan? We informeren je graag
persoonlijk. De medewerkers op de
steunpunten kunnen je adviseren en
indien nodig ondersteunen bij het
opstarten als zzp’ er in de zorg.

PrivaZorg Amersfoort e.o.
Hardwareweg 14
3821 BM Amersfoort
E info@privazorgamersfoort.nl
T 033 - 744 0999 (24 uur per dag bereikbaar)

www.privazorgamersfoort.nl

