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Voorwoord
Wie ben ik?
Ik ben Annemarie Koeman: ZZP specialist bij Interchange. Wij ondersteunen al jaren
zorgmedewerkers die ZZP'er zijn, óf zorgmedewerkers die de wens hebben om
ZZP'er te worden.
Wij helpen ze bij het bepalen van hun uurtarief, bij het regelen van alle
(administratieve) verplichtingen en nog veel meer. Kort gezegd helpen we ze op weg
om zelfstandig ondernemer te worden. En het leukste van alles: dat doen wij
allemaal kosteloos.

Wie is Interchange?
Onze werkgever Interchange is een medisch bemiddelingsbureau dat al sinds 1990
bestaat.

e

Detacheren
Je kunt bij Interchange werken als detacheerder. Dan werk je uit naam van
Interchange voor minimaal drie dagen in de week en minimaal 3 maanden bij
hetzelfde ziekenhuis. Dit is zowel mogelijk in binnen- als buitenland. Je krijgt betaald
door Interchange.
Losse dagen
Je kunt ook losse dagen werken. Wil je zo nu en dan eens een kijkje nemen in de
keuken van een andere zorginstelling? Dan is jou aanmelden als ZZP'er in ons losse
diensten systeem voor jou de ideale optie.
Vaste banen
Interchange kan ook als tussenpersoon dienen als je een vaste baan zoekt.
Interchange zoekt dan het ziekenhuis dat perfect op jouw wensen aansluit
en bemiddelt jou hierin.
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ZZP'en
Sinds een paar jaar helpen wij ook zorgprofessionals die graag ZZP'er willen worden.
En voor dat gedeelte zijn wij hoofdverantwoordelijk. Wij helpen jou met het regelen
van alle (administratieve) verplichtingen, zijn altijd op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen en zorgen voor opdrachten die bij jou passen. Jij krijgt het volledige
uurtarief zonder inhoudingen.

Waarom kunnen wij jou gratis helpen?
Wij kunnen jou als ZZP specialisten gratis helpen. Dit komt omdat het ziekenhuis,
Interchange betaalt voor het bemiddelen. Jij bepaalt in welk ziekenhuis of welke
zorginstelling jij wilt werken en hoeveel je per uur wil verdienen. Wij bemiddelen je
met een ziekenhuis dat voldoet aan jouw wensen en wij zorgen ervoor dat jij jouw
volledige uurtarief betaalt krijgt, zonder inhoudingen. Je maakt dus gebruik van de
kennis en kunde van ons, zonder dat dit nadelige gevolgen voor jou heeft. Je
behoudt zelf alle vrijheid rondom het Zzp'en.
We kunnen ons voorstellen dat dit te mooi klinkt om waar te zijn. Toch zijn er al
meer dan 60 zorgprofessionals op deze manier succesvol als ZZP’er gestart en nog
steeds als ZZP’er aan het werk.

Waarom dit e-book?
In de jaren dat wij ZZP’ers ondersteunen met ondernemen, merken wij dat veel
zorgprofessionals die graag ZZP’er willen worden toch voor een werkgever blijven
werken.
Ondernemen brengt namelijk de nodige risico’s en verantwoordelijkheden met zich
mee. Veel zorgprofessionals verkijken zich echter op deze risico’s en
verantwoordelijkheden en hebben vaak alleen het eerste duwtje nodig om
ondernemer te worden. Dat eerste duwtje is dit e-book. Wij hebben het geschreven
om twijfelende zorgprofessionals de stap naar het ondernemerschap te laten nemen.

Voor wie is dit e-book eigenlijk bedoeld?
Dit e-book is geschreven voor zorgprofessionals die al werkzaam zijn bij een
ziekenhuis of zorginstelling, of die bijna afgestudeerd zijn. Er zijn in
Nederland een hoop verschillende zorgprofessionals. Hierbij
kun je denken aan: operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, CCU-,
recovery, SEH, IC en algemeen verpleegkundigen.
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Wat ga je leren in dit e-book?
Wat moet je regelen? Welke stappen moet je maken? Welke beslissingen neem je?
Als je ZZP’er in de zorg wil worden, gaan wij je in dit e-book aan de hand van een
simpel stappenplan vertellen wat erbij komt kijken. Wij laten per beroepsgroep zien
wat het gemiddelde uurtarief is, we vertellen je welke verzekeringen je het beste kunt
afsluiten, welke verantwoordelijkheden je als ondernemer hebt en hoe je jouw
pensioen voor later zou kunnen regelen.

Heb je vragen? Let us know!
Wij hebben dit e-book met de uiterste zorg geschreven. Mocht er iets toch niet
duidelijk zijn, laat het me dan weten! Ons doel is om dit e-book zo compleet
mogelijk te maken zodat zoveel mogelijk twijfelende zorgprofessionals de stap
zetten om ondernemer te worden.
Stuur ons een mail of bel naar: 010 436 63 01

Veel leesplezier!
Annemarie
Specialist Zzp'en in de zorg

Annemarie Koeman
LinkedIn
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1. Schrijf je in bij de Kamer
van Koophandel
Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar toch gaan wij het vertellen: om
ondernemer te worden, moet je jezelf eerst laten registreren bij de Kamer van
Koophandel.

Wie is de Kamer van Koophandel?
De KvK (Kamer van Koophandel) is een instelling die is opgericht door de overheid
om ondernemers advies en steun te geven, maar ook om een wettelijk
handelsregister bij te houden. In dit handelsregister wordt bijgehouden wie er in
Nederland ingeschreven staan als ondernemer en onder welke handelsnaam of
handelsnamen zij welk type werkzaamheden uitvoeren.
Handelsnaam
Iedere ondernemer in het handelsregister staat ingeschreven onder een
handelsnaam. Deze naam mag je zelf verzinnen en hoeft helemaal niet zo moeilijk te
zijn. Ben jij een operatieassistent en is jouw naam ‘Marijke de Jong’? Dan kan je jezelf
inschrijven als:
Operatieassistent Marijke de Jong;
De Jong zorgdiensten;
Marijke verzorgt;
Zorgprofessional Marijke.
Of een andere handelsnaam die jij zelf verzint. De mogelijkheden zijn eindeloos
zolang je maar niet een naam kiest die (bijna) hetzelfde is als de handelsnaam van
iemand die al in dit register ingeschreven staat. De KvK helpt je hierbij.
Heb je een naam gevonden die helemaal past, dan kun je hem (internationaal) laten
registreren. Dit doe je om te voorkomen dat iemand jouw naam zomaar kan
gebruiken. Voor de meeste ZZP’ers is dit echter niet noodzakelijk.
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Een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel heeft op dit moment 18 kantoren verspreid over heel
Nederland. Om je als ondernemer in te schrijven, moet je van te voren online een
afspraak maken. Na online een afspraak te hebben gemaakt, kun je op onderstaande
locaties terecht om je inschrijving compleet te maken:
Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch,
Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Roermond,
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Hoe moet je je voorbereiden op je afspraak bij de KvK?
Je inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan spannend zijn. Het is immers de
eerste stap die jij maakt om zelfstandig ondernemer te worden. Welke vragen kun je
van de KvK verwachten? We hebben ze voor je op een rijtje gezet:
Wat wil je dat de handelsnaam van je onderneming wordt?
Welke diensten ga je met je onderneming uitvoeren?
Naar welke rechtsvorm gaat je voorkeur uit? (antwoord: eenmanszaak)
Hoeveel uur schat je per maand/jaar te werken?
Wat denk je dat je inkomen op jaarbasis gaat zijn?
Naast dit rijtje hoef je verder niet veel spannende vragen te verwachten. Zorg er wel
voor dat je een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

Wat kost een inschrijving bij de KvK?
Net als het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs kost ook de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel geld. Een inschrijving als ZZP’er kost je eenmalig € 51,95. Dit
bedrag moet je via digitaal bankieren betalen. Cash wordt door de KvK niet
geaccepteerd. Je hoeft voor je inschrijving dus niet jaarlijks te betalen. Dit is gelukkig
in 2013 afgeschaft.

Je inschrijving bij de KvK compleet maken:
je krijgt een btw nummer
Wanneer je alle benodigde gegevens hebt opgegeven, krijg je een btwidentificatienummer. Je gebruikt dit btw-id voor alle contacten met
opdrachtgevers, klanten en leveranciers, zoals op je facturen en website.
Kortom, op al je uitingen naar buiten.
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Je eigen omzetbelastingnummer
Voor het contact met de Belastingdienst gebruik je het omzetbelastingnummer (het
oude btw-nummer). Voor eenmanszaken is het omzetbelastingnummer gebaseerd
op het BSN. Je gebruikt dit omzetbelastingnummer voor je btw-aangifte, het
terugvragen van oninbare btw en het verleggen van je btw.
Binnen een half uur na je afspraak sta je meestal weer buiten en kun je beginnen
aan jouw avontuur als ZZP’er!
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2. Open een zakelijke rekening
Als zorgprofessional ben je waarschijnlijk gewend aan administratieve verplichtingen
die bij je werkzaamheden komen kijken. Naast de patiëntendossiers die je moet
invullen, zul je als ondernemer ook je financiële administratie bij moeten gaan
houden.

Maak het makkelijk: open een zakelijke rekening
Het maakt voor De Belastingdienst niet uit met welk rekeningnummer jij zakelijke
uitgaven doet en op welk rekeningnummer alle zakelijke inkomsten gestort worden.
Alleen is het voor je eigen administratie en voor eventueel je boekhouder wel handig
om privé en zakelijke kosten en uitgaven te scheiden.
Daarom willen wij je adviseren om altijd een zakelijke rekening te openen. Zo houd jij
altijd het overzicht en hoeft je boekhouder niet te zien bij welke supermarkt je
boodschappen doet.

Welke bank moet ik kiezen?
In Nederland zijn er veel verschillende banken. Al deze banken hebben allemaal hun
eigen werkwijzen, voordelen, nadelen en kosten. Bij welke bank jij je zakelijke
rekening moet openen, hangt dus af van je eigen wensen en voorkeuren. Maar
natuurlijk kunnen wij je hierin ook adviseren. Omdat er veel nieuwe aanbieders
bijkomen en de voorwaarden van de banken soms veranderden, kun je contact met
ons opnemen als je wil weten welke bank wij zouden adviseren.
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3. Draag zorg voor je administratie
Als ZZP’er is het belangrijk dat je naast je patiëntenadministratie ook je financiële
administratie goed bijhoudt. Dit kan je zelf doen, maar de meeste ZZP’ers besteden
dit uit aan een boekhouder.
In veel gevallen is het weinig moeite voor een boekhouder om administratie voor
een ZZP’er in de zorg bij te houden. Dit komt omdat het vaak niet heel ingewikkeld is
en het maar om een beperkt aantal handelingen gaat.
Als je denkt dat het daarom veel geld kost om een boekhouder in dienst te nemen,
heb je het mis. Wij zien dat ZZP’ers in de zorg gemiddeld tussen de 300 en 500 euro
per jaar kwijt zijn aan een boekhouder. Dit komt gemiddeld neer op zo’n 30 euro per
maand.
Als je geen idee hebt waar je moet beginnen met het zoeken van een geschikte
boekhouder, kunnen wij je introduceren bij betrouwbare boekhouders.

Leonoor (2 jaar ZZP'er via Interchange)
“Ik heb mijn boekhouder alleen maar voor de belastingaangifte, ik denk dat
ik zo’n €350 euro per jaar betaal. En dat is ook nog aftrekbaar van de belasting.”

Leonoor, Maik en Rachnel tijdens de
opnames van de podcast
'De ervaringen van Leonoor als ZZP'er'
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4. Bepaal je eigen uurtarief
Het is misschien wel één van de meest besproken onderwerpen van beginnende
ondernemers. En daarmee ook direct een belangrijk onderwerp: wat ga je voor je
diensten vragen? Wat is een gemiddeld bedrag? Welk bedrag is acceptabel?
Op het internet kun je veel verschillende soorten bedragen vinden. Bedragen die
passen bij een golvende markt. Deze bedragen zijn dus niet altijd even representatief
en toepasbaar op jou en geven je vaak meer twijfel dan duidelijkheid.

Wat moet je minimaal als uurtarief vragen?
Een goede manier om je uurtarief te bepalen, is om eerst uit te rekenen wat je
minimaal moet verdienen. Als ondernemer heb je natuurlijk ook kosten die je maakt.
Voorbeelden van die kosten zijn:
verzekeringen en pensioenregeling;
administratiekosten;
opleidingskosten;
marketingbudget;
inventariskosten;
telefoonkosten;
belastingen;
reiskosten.
Als je een overzicht van die kosten gemaakt hebt, weet je dus wat je minimaal moet
omzetten om quitte te draaien. Daarna kun je gaan nadenken wat je als
zorgprofessional waard bent.
Het uurtarief dat je kunt vragen, heeft natuurlijk ook alles te maken met vraag en
aanbod, je ervaring, je skills, je beroepsgroep en hoeveel lasten jij voor je
toekomstige opdrachtgever uit handen kan nemen.
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Hoeveel procent van je inkomsten moet
je reserveren voor belastingen?
Als ZZP’er ben jij verantwoordelijk voor je financiën. Je zult dus geld opzij moeten
zetten om je belastingen te kunnen betalen. De vraag die wij daarom vaak krijgen is:
“Hoe zorg ik dat ik voldoende geld opzij zet om ieder kwartaal mijn belastingen te
kunnen betalen?. En hoeveel procent van mijn verdiende geld moet ik opzij zetten”.
Zelf gaan wij altijd uit van de regel dat je 40 tot 50% opzij moet zetten, zodat je de
overige helft kan gebruiken om van te leven. Als je dit simpele rekensommetje
aanhoudt, zit je altijd goed en kan je vrijwel nooit de mist in gaan. Een boekhouder
kan je hier zeker verder bij helpen.
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5. Laat je opnemen
in het BIG-register
Als je als ZZP’er aan de slag wil gaan, is het een vereiste dat je bent ingeschreven in
het BIG-register, als jouw functiegroep daaronder valt. Het BIG-register staat voor
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en is door de overheid opgezet om de
kwaliteit van de zorg te controleren en hoog te houden.
Als zorgprofessional kan je namelijk niet zomaar zelfstandig je werk uitvoeren,
hiervoor moet je ingeschreven staan bij het BIG-register. Dit geldt voor: artsen,
bachelor medisch hulpverleners, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch
technologen, physician assistants, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen.
Na inschrijving kun je dan ook officieel je beroepstitel voeren die door de overheid
wettelijk beschermd wordt. Als BIG-geregistreerde val je direct onder het tuchtrecht.

Wat is het tuchtrecht?
Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die
erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich
aan de gedragsregels van hun beroep houden.

Hoe moet jij je laten inschrijven voor het BIG-register?
Het inschrijven in het BIG-register gebeurt meestal direct na het behalen van je
diploma. Toch nog even een korte uitleg; Om je aan te melden voor het BIG-register
heb je een geldig Nederlands diploma nodig. Dit diploma mag niet ouder zijn dan vijf
jaar. Is dit wel het geval dan verloopt de aanmeldingsprocedure iets anders.
Je betaalt eenmalig € 85,- en na een aanvraagprocedure van drie weken is je BIGregistratie voltooid. Je registratie is vanaf dat punt vijf jaar geldig. Iedereen kan na
registratie jouw aanmelding opzoeken. Het register is namelijk openbaar
toegankelijk.
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Je krijgt vrijstelling voor btw
Wanneer je bent ingeschreven in het BIG-register of soortgelijke
gezondheidsdeskundige diensten verleent word je vrijgesteld van BTW. Dit betekend
dat de opdrachtgever geen BTW over jouw uurtarief hoeft te betalen. Deze
vrijstelling wordt aangevraagd bij het moment van inschrijven bij de KvK.
Wanneer je wel een zorgprofessional bent, maar niet bij de bovenstaande beroepen
hoort, dan is het alsnog mogelijk om BTW vrijstelling te krijgen. Je moet dan de
bevestiging van je vrijstelling ontvangen van de Belastingdienst. Wij kunnen jou
hierbij helpen.
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6. Voldoe aan de eisen
van de WKKGZ
Naast het BIG-register heeft de overheid in 2016 ook een wet in het leven geroepen
om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg in Nederland hoog blijft. Deze wet heet de
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg.

Wat betekent de wet?
Kort gezegd moeten niet alleen ziekenhuizen, maar ook ZZP’ers volgens deze wet
voldoen aan een aantal eisen om goede zorg te leveren. De overheid heeft bepaald
wat ze verstaan onder ‘goede zorg’.
De WKKGZ moet zorgen dat jij je als zorgverlener hieraan houdt. Dit betekent ook
dat er regels zijn voor het omgaan met klachten.
Uit onderzoek van de overheid is namelijk gebleken dat patiënten niet altijd blij zijn
met de manier waarop zorgverleners in het algemeen met klachten omgaan. Een
klachtenafhandeling duurde voorheen erg lang en de overheid wil graag dat klachten
serieuzer genomen worden zodat medische fouten/klachten zoveel mogelijk
beperkt blijven. Om te voldoen aan de WKKGZ heb je minimaal een VOG (verklaring
omtrent het gedrag) nodig. Deze kost je eenmalig € 33,85.

Ontzorgd worden m.b.t. de WKKGZ
Er zijn verschillende organisaties actief die je ontzorgen m.b.t. alles wat je volgens de
WKKGZ moet regelen. Zij regelen een klachtenfunctionaris, laten je aansluiten bij een
erkende geschilleninstantie en nemen alle werkzaamheden uit handen die je
normaal gesproken zelf zou moeten organiseren. Als je met ons samenwerkt,
kunnen wij je direct een betrouwbare organisatie toewijzen.
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7. Sluit aan op de Wet toetreding
zorgaanbieders
Naast de WKKGZ heeft de overheid sinds januari 2022 nog een nieuwe wet in het
leven geroepen: de WTZA (Wet toetreding zorgaanbieders). Jij als beginnende of
bestaande zorgaanbieder krijgt hiermee te maken.
Omdat iedere patiënt in Nederland wil kunnen rekenen op goede zorg is deze wet in
het leven geroepen. Door het invoeren van deze wet, waarin de eisen van de WKKGZ
beschreven worden, is het de bedoeling dat alle aanbieders van zorg zich bewust
worden van kwaliteitsvoorschriften vanuit de WKKGZ, en wordt het voor
toezichthouders eenvoudiger om toezicht te houden.
De WTZA heeft vier onderdelen waar zorgverleners mee te maken kunnen krijgen. Jij
als (aankomende) ZZP’er in de zorg, hebt er maar met drie te maken:

1. je moet je bedrijf aanmelden op www.toetredingzorgaanbieders.nl. Bij het
aanmelden, moet je een kwaliteitscheck doen om te zien welke kwaliteitseisen jij
op orde hebt en welke je kunt verbeteren;
2. als zorgverlener is het de bedoeling dat je een transparante financiële
bedrijfsvoering hebt. Dit is belangrijk voor de publieke belangen bij
zorgaanbieders;
3. je dient jaarlijks een jaarverantwoording in om te laten zien dat je op een
betrouwbare manier omgaat met publiek geld. Deze jaarverantwoording maak je
voor 1 juni 2022 openbaar.

15

8. Zet een medisch
patiëntendossier op
Een medisch patiëntendossier is een dossier dat jij als ZZP’er op moet gaan zetten als
je zorg wilt verlenen. Het opzetten van een medisch patiëntendossier ben je namelijk
verplicht.
Elke zorgverlener (fysiotherapeut, verpleegkundige of apotheker) zet zijn eigen
dossier op. Dat betekent dat bijvoorbeeld jij als verpleegkundige alleen dat deel van
het dossier kan zien dat jij zelf hebt opgebouwd. Er is dus niet één zorgprofessional
die toegang heeft tot een volledig dossier van een patiënt. Iedere patiënt heeft het
recht om zijn of haar (volledige) dossier in te mogen zien.

Wat houd je bij in het dossier?
In een medisch patiëntendossier staan gegevens over de gezondheid van de patiënt,
zoals een diagnose en de medicijnen die door de patiënt gebruikt worden.
Welke gegevens jij als (specialistisch) verpleegkundige in het dossier moet zetten,
hangt af van de beroepsgroep waar jij toe behoort. Voor elke medische
beroepsgroep gelden eisen wat er vermeld moet worden in het medisch dossier.
Enkele (algemene) basisgegevens zijn:
de gestelde diagnose;
een anesthesie- en operatieverslag;
de ingestelde behandeling;
de voortgang van de behandeling;
bevindingen bij lichamelijk- en psychiatrisch onderzoek;
uitslagen van laboratoriumtests;
verwijs- en ontslagbrieven;
medische scans (röntgen en CT-scans);
verpleegkundige rapportages.
Naast deze algemene basisgegevens moeten ook verklaringen die de patiënt geeft in
het dossier opgenomen worden.
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Meldingsplicht bij het patiëntendossier
Het kan voorkomen dat je tijdens je werk geconfronteerd wordt met gevallen van
kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Als zorgprofessional heb
je te allen tijde een meldingsplicht aan verschillende inspecties, zoals de (IGJ)
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, of de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling.
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9. Zorg dat je voldoende
verzekerd bent
Verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel verstandig om af te sluiten. Als ZZP’er in
de zorg kun je namelijk schade toebrengen aan patiënten, maar ook aan apparaten.
En stel je voor dat je langdurig ziek wordt of een conflict krijgt met één van je
opdrachtgevers? Besluit je dan alles uit eigen zak te betalen? Of verzeker jij jezelf
tegen deze risico’s?
In dit e-book geven wij je een overzicht van de meest afgesloten verzekeringen door
zorgprofessionals, namelijk de:
arbeidsongeschiktheidsverzekering;
beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
rechtsbijstandverzekering.
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Veel ondernemers denken er niet direct over na, maar als ZZP'er moet je alles zelf
regelen. Je moet er niet alleen voor zorgen dat je voldoende opdrachten hebt, maar
ook dat je niet voor onverwachte situaties komt te staan.
Zo’n onverwachte situatie kan bijvoorbeeld zijn dat je betrokken raakt bij een
ongeval. Vaak wordt er gedacht: “Dat overkomt mij niet”, totdat je arbeidsongeschikt
thuis komt te zitten en afhankelijk bent van een kleine vergoeding van de overheid.
Voordat je aanspraak kunt maken op die vergoeding ben je verplicht om je eigen
vermogen helemaal op te maken. De vergoeding van de overheid krijg je daarnaast
alleen als je voldoet aan specifieke voorwaarden.
In die situatie wil je niet terecht komen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan
daarom veel zekerheid bieden. Als je hiervoor verzekerd bent, geeft de
verzekeringsmaatschappij je elke maand een vaste maandelijkse uitkering.
Veel (specialistisch) verpleegkundigen die ZZP’er willen worden, zien er uiteindelijk
van af omdat ze de risico’s van zelfstandig werken niet willen dragen.
In de loop der jaren hebben wij ons verdiept in alles wat er komt kijken bij ZZP’en in
de zorg. Daarom kunnen wij jou ook helpen met het uitkiezen van de juiste
verzekering. We zorgen er samen voor dat het risico om arbeidsongeschikt te raken
geen struikelblok meer is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet alleen één van de langste woorden in
de Dikke van Dale, maar ook een verzekering die je als ZZP’er in de zorg kunt
afsluiten.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit je af om verzekerd te zijn tegen de
gevolgen van een beroepsfout waar jij verantwoordelijk voor bent.
Fouten tijdens je werk maak je natuurlijk nooit met opzet. Toch kan je aansprakelijk
gesteld worden voor bijvoorbeeld het geven van een verkeerde medische indicatie.
Die kosten kunnen vaak hoog oplopen. Word je hier aansprakelijk voor gesteld
zonder dat je een verzekering hebt afgesloten? Dan kan je achterblijven met een
hoge schadeclaim die je soms heel je leven lang, in delen zult moeten aflossen.
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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Naast een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat er ook een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het woord zegt het misschien al: een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt je niet tegen beroepsmatige fouten, maar
tegen schade aan spullen van het ziekenhuis waarvoor je werkt of spullen van een
patiënt die je per ongeluk kapot maakt.
Stelt een ziekenhuis, zorginstelling of de patiënt jou aansprakelijk voor de schade en
ben je hiervoor verzekerd? Dan kun je een beroep doen op je verzekering en hoef je
vaak alleen je eigen risico te betalen. Daarnaast hoef je zelf de kosten voor juridische
hulp niet te betalen als je ten onrechte door een partij aansprakelijk gesteld bent.

Rechtsbijstandverzekering (RBV)
Veel mensen hebben nog nooit met een advocaat of een rechtszaak te maken
gehad. Die kans wordt een klein beetje groter als je ZZP’er wordt. Zowel jij als de
partijen waarmee jij werkt, hebben namelijk rechten en plichten.
Als een partij waar jij mee samenwerkt die rechten of plichten niet nakomt en die
persoon of organisatie niet meer voor rede vatbaar is, dan ben je in sommige
gevallen genoodzaakt om juridische hulp in te schakelen.
Zoals je misschien weet, kan een advocaat flink in de papieren lopen. Daarom is het
ook mogelijk om je hiertegen te verzekeren.

Verzekeren met korting
In de loop der jaren hebben wij al meer dan honderd ZZP’ers mogen helpen. Niet
alleen met het aanbieden van opdrachten maar ook bij het bepalen en afsluiten van
verzekeringen.
Omdat veel ZZP’ers ook via Interchange aan hun opdrachten komen, hebben wij een
samenwerkingspartner voor verzekeringen, genaamd BlueRisk. BlueRisk is onder
andere gespecialiseerd in verzekeringen voor zorgprofessionals. Wij kunnen je
koppelen aan een contactpersoon die jou persoonlijk kan adviseren.
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10. Regel een personeelspas
voor op de afdeling
Als ZZP'er kun je zelf bepalen waar je werkt, hoeveel je werkt en wat jouw uurtarief is.
Ook als je dit besluit onder de paraplu van Interchange te doen. Misschien wil je wel
op meerdere afdelingen of zelfs in meerdere ziekenhuizen of zorginstellingen
werken.
Op al die afdelingen heb je een aparte personeelspas nodig. Als je in vaste dienst
bent, wordt dit vaak geregeld door je werkgever, maar als ZZP’er moet je een
personeelspas zelf regelen.
Als je geen personeelspas hebt, kun je geweigerd worden op de afdeling of kan het
moeilijker zijn om je werk uit te voeren. En alles wat je belemmert in je
werkzaamheden, werkt in je nadeel.
Daarom hebben wij een speciaal PNIL (Personeel Niet In Loondienst) formulier die
wij je toe kunnen sturen. Neem hiervoor contact met ons op.
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11. Zorg dat je jouw
pensioen hebt geregeld
Het is misschien wel hét onderwerp waar de meeste (toekomstige) ZZP’ers in de
zorg tegenop kijken om te regelen: hun pensioen. Er bestaat namelijk niet één
manier die het beste is om te zorgen dat je er later ook warm bij zit. Daarom hebben
wij voor jou de meest voorkomende opties op een rijtje gezet.

Welke mogelijkheden heb je om je pensioen te regelen?
1. Lijfrente.
Lijfrente is misschien wel de meest gebruikte manier van pensioenopbouw. Als je
voor lijfrente kiest, zet je zelf elke maand een bedrag opzij voor je oude dag. Lijfrente
wordt niet alleen geregeld door een pensioenorganisatie maar kan ook door een
bank of verzekeraar worden geregeld. De premie die je elke maand betaalt, is fiscaal
aftrekbaar. Hoeveel je maximaal kunt inleggen, noem je de fiscale jaarruimte. Nadat
je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, krijg je elke maand een uitkering die
je zelf hebt opgespaard.
2. Oude pensioenregeling voortzetten
Als je eerder in loondienst gewerkt hebt, is het soms mogelijk om de
pensioenregeling die je had door te zetten. Omdat je niet meer voor een werkgever
werkt, zul je de premie echter wel zelf moeten betalen. Het nadeel van deze regeling
is, dat je pensioenpremie maar 10 jaar na ontslag fiscaal aftrekbaar is. Je kunt dus niet
eindeloos gebruik maken van je oude pensioenregeling zonder onnodig extra kosten
te betalen. Als je serieus bent om als ZZP’er te gaan starten, adviseren wij het
voortzetten van je oude pensioenregeling daarom ook niet. Het kost je op termijn
simpelweg onnodig geld.
3. Een fiscale oudedagsreserve (FOR)
Als je kiest voor een fiscale oudedagsreserve (FOR), kan je naast je AOW (Algemene
Ouderdomswet) ook een stuk pensioen opbouwen. Om dit stuk pensioen op te
bouwen, is het belangrijk dat je voldoet aan een aantal voorwaarden:
je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting;
je moet voldoen aan een urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar);
je mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd
nog niet hebben bereikt;
je hebt voldoende ondernemingsvermogen.
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Als je aan bovenstaande punten voldoet dan is het mogelijk om geld te reserveren
voor je pensioen. Elk jaar is er een maximaal bedrag dat je mag reserveren. In 2022 is
dit 9,44% van je winst tot een maximaal bedrag van € 9632,-.
Omdat je dit geld reserveert, haal je dit af van je belastbaar inkomen. Dit betekent dat
je aan het einde van het jaar uiteindelijk minder ‘inkomen’ hebt om belasting over te
betalen. Je fiscale aanslag zal daarom ook een stuk lager uitvallen.

Als je denkt dat dit een slim trucje is om minder belasting te betalen dan heb je het
mis, want na het sluiten van je onderneming moet je alsnog de belasting betalen. Je
stelt als het ware je belastingverplichting uit totdat je gebruikt maakt van deze
reservering (je pensioen).

Het is mogelijk om je reserve tussentijds over te zetten naar een pensioenrekening.
Dit kan met een deel van het bedrag of met het volledige bedrag. Let hierbij wel op je
jaarruimte. Op dat moment zet je het geld namelijk definitief vast voor je ‘oude dag’
zodat je in de toekomst een lijfrente uitkering ontvangt. Je hoeft hierover geen
vermogensbelasting te betalen. Ook het rendement dat je maakt, is vrijgesteld van
belasting.

Zolang je de reserve (nog) niet overzet naar een pensioenrekening, wordt het
behaalde rendement in box 3 belast. Mogelijk betaal je
vermogensrendementsheffing over het rendement van je FOR-pot. Het kan fiscaal
voordelig zijn om je Fiscale Oudedagsreserve over te zetten naar een
pensioenrekening. Het bedrag staat dan vast op een lijfrenterekening waardoor je er
pas bij kunt als je met pensioen gaat.

23

4. Je huis of je bedrijf gebruiken als pensioen.
Zie je het niet zitten om gebruik te maken van een pensioenregeling bij een
pensioenorganisatie, je oude regeling voort te zetten of geld weg te zetten voor een
fiscale oudedagsreserve, dan zijn er nog een aantal opties om je pensioen te regelen.
Eén daarvan is het verkopen van je bedrijf. Ook als je een ZZP’er bent, is dat namelijk
mogelijk.

Je zult dan immateriële zaken aan een mogelijke koper moeten overdragen. Deze
immateriële zaken zijn bijvoorbeeld kennis, ervaring, reputatie of unieke werkwijzen.
Dit kost veel tijd omdat je moet opschrijven hoe je werkt en wat de waarde is van je
bedrijf. Door het opstellen van een verkoopmemorandum maak je jouw
onderneming ‘tastbaar’.

Vaker wordt er door ZZP’ers in plaats van het verkopen van het bedrijf gekozen voor
het versneld aflossen van een hypotheek. Na het aflossen van je hypotheek kun je
jouw woning dan uiteindelijk verhuren of verkopen. Kies je voor een woning in
Nederland, in het buitenland, of investeer je in garages? Alles is mogelijk, als je er
financieel maar wijzer van wordt.

5. Vrij beleggen
Je kunt je pensioen ook vrij beleggen. Dit houdt in dat je zelf kiest in welke fondsen
of bedrijven jij wil beleggen. Hiermee is de kans op een stijgende pensioenpot het
grootste, maar dit is ook risicovol. Lees je dus altijd goed in.
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12. Regel je vervoer
Ga je elke dag met de fiets naar je werk, dan ben je één van de geluksvogels die niet
elke dag een auto hoeft te gebruiken. Autorijden is namelijk best duur. Als je wel elke
dag afhankelijk bent van een auto dan kun je dat op verschillende manieren regelen:

je koopt een auto;
je leaset een auto privé;
je leaset een auto zakelijk.

Lease
Vrijwel alles in het leven kun je afnemen met een leasecontract. Dit houdt in, dat je
het huurt voor een vast bedrag per maand. In dit bedrag kun je alles laten opnemen.
Van winterbanden tot vervangend vervoer. In principe moet je bij een leasecontract
alleen de brandstof of de laadkosten los bijbetalen.

Een leasecontract kun je privé en zakelijk afsluiten. Als je besluit dit als privépersoon
af te sluiten, hoef je geen bijtelling te betalen. Bijtelling wordt gezien als een extra
belasting van de Belastingdienst omdat je besluit je salaris niet uit te laten keren in
euro’s maar in de vorm van een auto. Als je privé leaset, kun je zelfs 19 cent per
gereden kilometer aftrekken van je winst. Als ZZP’er kan het daarom aantrekkelijk zijn
om een auto privé te leasen.

Behalve als je een hypotheek wilt afsluiten. Je krijgt namelijk direct een BKR
registratie als je een auto privé leaset. Zonder twijfel heeft dit invloed op de hoogte
van je lening die je kunt krijgen.

Via Interchange is het mogelijk om korting te krijgen op je leaseauto. Interchange
werkt samen met een aantal leasemaatschappijen. Omdat wij groots inkopen, is het
leasen voor jou een stuk voordeliger en zijn de voorwaarden ook een stuk
aantrekkelijker.
Wij vertellen je er graag alles over!
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13. Zorg voor voldoende
(nieuwe) opdrachten
In de zorg is het in deze krappe markt vrij eenvoudig om aan opdrachten te komen.
Toch zijn niet alle opdrachten even leuk. Om ervoor te zorgen dat je altijd de juiste
opdrachten hebt, moet je een netwerk opbouwen. Dit kun je doen op LinkedIn, maar
natuurlijk ook offline.

Je kunt er daarnaast ook voor kiezen om je aan te sluiten bij Interchange. Wij hebben
altijd opdrachten omdat we contact hebben met vrijwel elk ziekenhuis en elke kliniek
in Nederland.

Wij kunnen je koppelen aan een opdracht. Dit kost je geen geld. Je bent dus altijd
verzekerd van opdrachten en kunt ook nog je eigen voorkeuren aangeven.
Kortlopend, langlopend, dichtbij, ver weg.

Wij als Interchange krijgen betaald door de zorginstelling. Voor jou zijn onze
diensten gratis. Laat ons daarom jouw opdrachten regelen.

Wij mogen dit inmiddels voor meer
dan 100 ZZP’ers in de zorg doen!
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14. Zorg dat je
cashflow op orde is
Je cashflow is een moeilijk woord voor de stroom aan inkomsten die je als
ondernemer hebt. Als je gewerkt hebt voor een ziekenhuis of zorginstelling, bepaalt
het ziekenhuis vaak zelf wanneer ze jouw factuur overmaken. Als werknemer kreeg
je vaak netjes in dezelfde week betaald. Als ondernemer moet je zelf zorgen voor
een goede ‘cashflow’.

Wij maken de facturen voor jou en sturen die namens jou naar het ziekenhuis. Je
kunt er voor kiezen om ons jouw facturen direct te laten betalen. Wij gaan dan
vervolgens achter je factuur aan. Dit noem je voorfinancieren. Op deze manier ben je
altijd verzekerd dat je elke maand op tijd je geld ontvangt en voorkomt dit extra
gedoe met bijvoorbeeld het betalen van je huur of de hypotheek. Voor deze dienst
vragen wij een kleine vergoeding.
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ZZP’er worden met
hulp van Interchange...
Als je er voor kiest om ZZP’er te worden, kies je er indirect voor dat je alles zelf zult
moeten regelen. Je hebt niet alleen de verantwoordelijkheid over je patiënt maar je
moet ook zaken regelen die normaal gesproken jouw werkgever voor je uit handen
nam:

je pensioenopbouw voor later;
je administratie en geldzaken;
het voldoen aan de eisen en registratieplichten van de overheid;
goed verzekerd zijn en hier niet te veel voor betalen;
voldoende opdrachten hebben om rond te komen

En als laatste … dat je op tijd betaald wordt zodat je gemakkelijk jouw vaste lasten
kunt blijven betalen.

Als je ZZP’er in de zorg wil worden, zitten daar vanzelfsprekend risico’s aan vast. Om
die reden zien we dat veel enthousiaste zorgprofessionals blijven steken en nooit
beginnen als ZZP’er in de zorg. Simpelweg omdat ze te veel opkijken tegen de zaken
die ze moeten regelen en vastigheid stiekem toch fijner vinden.

Dat vinden wij jammer want dat is helemaal niet nodig. Daarom hebben onze
collega’s en wij het makkelijk voor je gemaakt …

Niet alleen hebben wij dit e-book voor je geschreven, maar samen met onze werkgever
Interchange hebben wij een manier bedacht waarbij wij onder de paraplu van
Interchange (toekomstige) ZZP’ers kunnen helpen met ondernemen.

In de 15 jaar dat we hiermee bezig zijn, werken al meer dan 100
ZZP’ers op deze manier met ons samen.
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En het mooiste van alles is:
het is een win-win situatie voor
zowel jou als voor ons.

Want jij …
bepaalt waar je wil werken;
bepaalt wanneer je wil werken;
bepaalt hoeveel je per uur wil verdienen;
blijft voor jezelf werken en niet voor ons;
krijgt jouw complete uurtarief zonder inhoudingen op je rekening gestort.

En wij …
kunnen jou gratis voorzien van ZZP opdrachten;
ondersteunen jou gratis bij het starten van je onderneming;
helpen jou je uurtarief te bepalen;
adviseren waar je het beste een bankrekening kunt openen;
helpen je bij het vinden van een geschikte boekhouder;
ondersteunen je in het regelen van verplichtingen van de overheid;
helpen je te bepalen welke verzekeringen handig zijn om af te sluiten;
bieden jou inkoopvoordeel m.b.t. verzekeringen;
bieden jou inkoopvoordeel m.b.t. leaseauto’s;
helpen jou bij het kiezen van een pensioenregeling;
kunnen ervoor zorgen dat je altijd op tijd betaald krijgt zodat jij je vaste lasten
kunt blijven betalen.

Omdat …
het ziekenhuis of de zorginstelling waar jij als ZZP'er gaat werken ons iets extra’s
betaald als jij daar als jij daar gaat werken;
wij verzekeringen en leaseauto’s voordeliger kunnen aanbieden omdat we dit
voor veel ZZP’ers regelen en daarom deze groots kunnen inkopen;
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Ben je klaar om ZZP’er te worden?
In dit e-book hebben wij ons best gedaan om je zoveel mogelijk informatie te geven
over het worden van ZZP’er in de zorg. We hopen dat je iets aan deze informatie
hebt gehad en dat het je vooruit heeft geholpen om je droom te volgen.

Natuurlijk kun je ook zonder onze hulp ZZP’er worden en kun je alles zelf regelen.
Daar ben je helemaal vrij in en dat stimuleren wij ook!

Vind je wat extra (gratis) hulp toch wel fijn?
Dan kun je op deze pagina jezelf gratis aanmelden als ZZP’er in de zorg. Eén van
ons neemt dan contact met je op en samen gaan we kijken wat je wensen zijn en
wat je nodig hebt om ZZP’er te worden.

30

Nog niet helemaal klaar
om ZZP’er te worden?
Ben je nog in dienst?
Heb je nog vragen over ZZP’en?
Twijfel je om een andere reden?

Regelmatig geven wij gratis webinars waar je live vragen kunt stellen over ZZP’en
in de zorg. Wil jij weten hoe jij in jouw situatie ZZP’er kunt worden? Volg dan ons
gratis webinar en wij leren je alles over ZZP’en in de zorg!

Je kunt je op deze pagina aanmelden voor een pre-registratie. We sturen je dan een
mailtje als het mogelijk is om je aan te melden voor het webinar.
Zien we je binnenkort online? We hopen het!
Veel succes!
Groetjes,

Tips
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Annemarie Koeman
LinkedIn
Specialist ZZP’en in de zorg
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