
Starten als 
zzp’er in de zorg?
Ben jij zzp’er of overweeg je als zzp’er in de zorg aan de slag te gaan? Dan zit je goed 
bij Work for Care. Wij bemiddelen dagelijks honderden zelfstandige zorgprofessionals. 
We helpen bij het vinden van opdrachten, adviseren waar nodig en nemen je de admi-
nistratie uit handen. Zo kun jij je richten op jouw missie: het leveren van de beste zorg.

 

  

 

Stappenplan voor starters in de zorg
Veel zorgverleners denken wel eens na over het 
zelfstandig ondernemerschap, maar durven de 
stap niet te zetten. Sommigen noemen de admi-
nistratieve rompslomp als reden, anderen vinden 
het eng om de zekerheden van een vaste baan 
op te zeggen. Hoe het ook zit bij jou, wij maken de  
stap wat minder groot. Ons handige stappenplan 
maakt voor jezelf beginnen in de zorg overzichtelijk 
en neemt je twijfels weg. 

  Stap 1 

Schrijf je in bij de KvK 
Zzp’er in de zorg worden? De eerste stap die je 
moet nemen voordat je aan de slag kunt is jezelf 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Denk 
hier vooraf goed over na. Wat wordt je bedrijfs-
naam? Hoe omschrijf je je bedrijf? Je kunt de in-
schrijving online regelen op www.kvk.nl/inschrij-
ven-en-wijzigen/inschrijven/.

Na deze online inschrijving moet je een af-
spraak maken op een kantoor van de KvK. Die 
doe je hier: www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/
afspraak-maken-met-de-kvk/. Neem een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee. 
Na de inschrijving krijg je een KvK-nummer en 
btw-nummer toegewezen. Deze heb je later nodig 
om facturen te kunnen sturen.

  Stap 2

Regel je verzekering 
Bij werken als zzp’er in de zorg horen natuurlijk 
ook risico’s. Je werkt dagelijks met kwetsbare 
mensen en hebt nu geen baas meer die verze-
keringen voor je heeft afgesloten. Als er iets ge-
beurt, ben je hier nu zelf verantwoordelijk voor. 
Daarom is het belangrijk dat je een goede verze-
kering afsluit die past bij jouw situatie. 

Enkele verzekeraars met speciale verzekeringen 
voor zzp’ers in de zorg zijn ZEKUR en SAS as-
surantiën. Je verzekeraar of assurantietussenper-
soon kan je meer vertellen over de mogelijkheden. 

  Stap 3

Open een zakelijke bankrekening
Om straks geld te kunnen ontvangen vanuit je 
opdrachtgevers, heb je een zakelijk bankreke-
ningnummer nodig. Vraag bij je eigen bank of ze 
een goed aanbod voor je hebben of informeer 
bij andere banken naar de pakketten en bijbeho-
rende kosten. 

Wij adviseren je ook een boekhouder te nemen. 
Deze kan je belastingaangiftes verzorgen, zodat 
je niet voor negatieve financiële verrassingen 
komt te staan. 
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you care, we do the rest

  Stap 4

Bel naar zorgbemiddelingsbureau 
Work for Care 
Nu je jouw bedrijf hebt opgericht en de verzekering 
hebt afgesloten, is het tijd om een afspraak te 
maken met je nieuwe zorgbemiddelingsbureau 
Work for Care! Je kunt hiervoor bellen op werk-
dagen tussen 08.30 en 17.00 uur via 073-2008910. 
Na een korte telefonische intake plannen we een 
kennismakingsgesprek in om je beter te leren 
kennen. Vóór deze afspraak ontvangen we graag 
de volgende documenten:

• Cv
•  Diploma’s en certificaten 
 (voorbehouden handelingen)
• Referentie(s)
• Kopie polisblad 
 beroepsaansprakelijkheidsverzekering
• KvK-uittreksel
• Inschrijving BIG-register 
 (voor verpleegkundigen)
• Bewijs van inschrijving bij een erkende 
 geschilleninstantie

Meer informatie en advies over deze verplichte 
inschrijving vind je op:
 
www.solopartners.nl/
klachtenregeling-zzp-zorg

en 
www.zzp-erindezorg.nl/
starten-als-zzp. 

Na de kennismaking vraagt Work for Care een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan.

  Stap 5

Ga aan het werk als zzp’er in de zorg
Als alle afspraken gemaakt en vastgelegd zijn en 
jouw dossier op orde is, kun je gaan starten met 
werken via Work for Care. Jij geeft aan op welke 
dagen en momenten je beschikbaar bent. Wij 
zoeken hier passende opdrachten bij. 

  Stap 6 

Ontvang en bewaar je facturen
Facturen maken hoef je niet zelf te doen. Namens 
jou als zzp’er maakt Work for Care wekelijks de 
factuur van je gewerkte uren op. Deze factuur 
sturen wij naar de opdrachtgever, jij krijgt er eentje 
voor je eigen administratie. Mocht een factuur 
niet op tijd betaald worden, dan gaan wij achter 
de betaling aan zodat jij alsnog snel je geld ont-
vangt. 
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