Hoe word je
een zelfstandig
zorgprofessional?

Met deze 10 tips ben jij
optimaal voorbereid.
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Introductie.
Je hebt meer tijd voor cliënten, je hebt meer vrijheid
en je verdient beter. Er zijn veel voordelen aan zzp’en
in de zorg. Niet voor niets wordt zzp’en in de zorg,
maar ook in horeca en retail steeds populairder.
Toch komen er ook veel meer verantwoordelijkheden
en eisen bij jou te liggen. Daarom is het belangrijk
dat je je goed voorbereidt en voldoet aan de
verplichtingen die er aan je worden gesteld.
In deze whitepaper nemen we je stap voor stap mee
in de zaken die je moet regelen vóór je als ZZP’er aan
de slag kunt. En we laten je ook meteen zien wat de
voordelen zijn om je aan te sluiten bij het netwerk
van Kommpass.
Zo weten we zeker dat je optimaal kunt presteren als
zelfstandige.
Veel leesplezier. En als je nog vragen hebt,
bel of mail ons.
Kommpass.
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Inschrijven Kamer
van Koophandel
Voordat je als zelfstandige professional
aan de slag kunt, moet je je eerst
inschrijven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel (KvK). In
dit register staan alle bedrijven en
organisaties die in Nederland actief
zijn.
Je kunt jezelf inschrijven op je eigen
naam, of door een zelf bedachte
handelsnaam op te geven. De meeste
zelfstandige professionals kiezen ervoor
om zich in te schrijven met hun voor- en
achternaam.
Als je jezelf als zelfstandige hebt
geregistreerd krijg je een document
met daarop alle informatie over jouw
handelsorganisatie. Die bestaat uit je
adresgegevens en een KvK-nummer.

Hoe schrijf ik mezelf in?
Als je je als zelfstandige ondernemer
wilt inschrijven is het verstandig
om eerst de website van de KvK
aandachtig door te lezen. Daar vind
je veel informatie over de (wettelijke)
verplichtingen en de mogelijkheden
die je hebt. Als je zeker bent dat je je
als ZZP’er wilt registreren maak je online
een afspraak.
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Kamer van Koophandel vestigingen
zijn verspreid over heel Nederland.
Een inschrijving als ZZP’er is niet gratis.
Je betaalt eenmalig 50 euro. Een KvKmedewerker zal je tijdens de afspraak
een aantal vragen stellen, zodat hij
of zij zeker weet dat je je goed hebt
voorbereid.
Met de inschrijving krijg je automatisch
ook toegang tot het handelsregister.
Daarin vind je alle openbare informatie
van alle bedrijven in Nederland. Wel zo
handig als je zaken gaat doen met je
klanten.

Hoe kom ik aan een BTWnummer?
Als je geregistreerd bent bij de
KvK wordt er ook een BTW-nummer
aangevraagd. Met dat nummer kun je
facturen opstellen voor jouw klanten
en de facturen van jouw leveranciers
betalen. De daarover berekende BTW
geef je in je aangifte omzetbelasting
op. In die aangifte gebruik je ook weer
je BTW-nummer.
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Jouw salaris
Als ZZP’er in de zorg bepaal je je eigen uurtarief. Om te weten welk bedrag je
minimaal moet verdienen is inzicht in je eigen financiën belangrijk. Je maakt
namelijk ook allerlei onkosten, waar je nu zelf voor verantwoordelijk bent.
Daarnaast zijn je opleiding, kennis en werkervaring ook van waarde.
Welke kosten je maakt is natuurlijk per persoon afhankelijk. Toch heeft
iedere zelfstandige een aantal vaste kosten, zoals die voor verzekeringen en
pensioenregeling, administratie, telefonie, vervoer en belastingen. Als je het
fijn vindt om een aparte werkruimte voor jezelf te hebben kun je natuurlijk een
kantoorruimte huren waar je dan ook inrichtingskosten voor maakt. En vergeet
niet dat je jezelf online wilt promoten en dat je dan mogelijk kosten maakt voor
een Facebookadvertentie of een AdWords campagne.

Zakelijke rekening
Als zelfstandige ondernemer moet je je eigen administratie goed bij gaan
houden. Archiveer de facturen die je verstuurt en ontvangt goed. Dat helpt om
de administratiedruk laag te houden. Een zakelijke rekening helpt daar ook
bij. Zo blijven je privé inkomsten en uitgaven netjes gescheiden van die van je
onderneming.

Voordelen van een zakelijke rekening
Een zakelijke rekening zorgt ook voor overzicht in je zakelijke financiën. In één
opslag kun je de stand van zaken van je bedrijf zien. Tegelijkertijd straalt een
zakelijke rekening ook professionaliteit en ambitie uit.
Elke bank in Nederland biedt zakelijke rekeningen. Afhankelijk van jouw wensen
kunnen we je adviseren in welke bank het beste bij jou past.
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Flexibel uurtarief:
Als je weet wat jouw onkosten zijn, weet je ook wat je kunt vragen. Toch zal je
tarief niet altijd hetzelfde zijn. Je dagtarief zal bijvoorbeeld lager zijn dan je
nachttarief. En je mag gerust meer vragen als de eisen die een organisatie aan
je stelt hoger zijn.
Kijk daarbij gerust ook naar je collega ZZP’ers die hetzelfde werk doen. En vraag
ons gerust om advies. Wij kennen de organisaties waar jij gaat werken en kunnen
je adviseren over een goed tarief. Daarbij geldt zeker ook dat hoe groter het
tekort, hoe hoger jouw tarief mag zijn.
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Verzekeren
Het kan altijd gebeuren dat je directe of indirecte schade veroorzaakt aan
mensen of apparatuur. Zeker als je werkt in de zorg. Als je als zelfstandige
zorgprofessional werkt ben je zelf verantwoordelijk voor je verzekeringen. We
hebben de belangrijkste verzekeringen voor je op een rijtje gezet. En mocht je
twijfelen welke je nodig hebt: als je denkt dat je bepaalde schade niet zelf kunt
betalen, neem er dan een verzekering voor.

4.1 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in het leven geroepen voor materiële
schades. Het kan zijn dat jij schade aanbrengt aan apparatuur of aan spullen
van een patiënt of de opdrachtgever. Dan is het mogelijk om een beroep te
doen op jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Als je ten onrechte aansprakelijk bent gesteld voor een schade, dan wordt er
voor jouw verweer gevoerd en worden de rechtsbijstand kosten betaald. Hier is
het belangrijk om meerdere verzekeraars en mogelijkheden te bekijken om een
goede keuze te maken.

4.2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het is natuurlijk nooit de bedoeling en je hoopt dat
het nooit gebeurd, maar het kan natuurlijk gebeuren
dat jij in jouw werk een fout maakt en hierdoor
iemand anders schade toebrengt. Die persoon kan
jou daar dan aansprakelijk voor stellen, wat kan
leiden tot een hoge schadeclaim. Hiervoor is de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedacht.
Veel verzekeringsmaatschappijen bieden zo een
verzekering, maar niet iedere verzekering past bij
jou. Wij kunnen je gedetailleerd informeren over de
verschillen en welke verzekering het beste bij jou past.

4.3 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als je als ZZP ‘er voor langere tijd niet kunt
werken door ziekte of andere omstandigheden
ontvang je ook geen loon. Met een
arbeidsongeschiktheidsverzekering creëer je een
financieel vangnet voor jezelf, mocht je voor langere
tijd niet kunnen werken.
Veel ZZP’ers hebben geen
arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat de
premies relatief hoog zijn. Het is aan jou om af te
wegen of je het de premie waard vindt.

4.4 Rechtsbijstandverzekering
Als je een conflict hebt met een collega,
opdrachtgever of patiënt kan het mogelijk zijn dat jij
voor hoge kosten komt te staan tijdens een juridisch
proces. De rechtsbijstandsverzekering dekt in veel
gevallen een deel van) de gemaakte kosten. Ook
hiervoor geldt dat je goed uit moet zoeken welke
verzekering past.
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Pensioen, je spaarpot
voor later!
Het lijkt misschien nog ver weg, maar toch is het belangrijk dat je er nu al goed
over nadenkt: je pensioen. Een pensioenplan en een goede pensioenopbouw
voorkomen dat je straks alleen moet rondkomen van een AOW-uitkering.

Hoe kun je sparen voor je pensioen?
1. Je huis versneld aflossen
Het kan verstandig zijn om je huis versneld af te lossen. Op die manier is je huis
afbetaalt voor je met pensioen gaat. Verkoop je na je pensioen je huis, dan
heb je een mooi bedrag over. Tegelijkertijd profiteer je van lagere maandelijkse
rentelasten omdat je je huis versneld aflost.
2. Lijfrente
Bij een lijfrente spaar je tijdens je werkzame periode voor de tijd dat je niet
meer werkt. Een lijfrente kan worden geregeld bij een verzekeraar, bank of
beleggingsinstelling. De betaalde premie is fiscaal aftrekbaar en hoeveel je kan
inleggen per jaar wordt de fiscale jaarruimte genoemd.
3. Een oudedagsreserve opbouwen
Als ZZP’er mag je geld reserveren voor je pensioen. Dat mag echter alleen
gebeuren als je winst maakt. Om in aanmerking te komen voor deze
oudedagsreserve moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Over dit geld wat je apart zet moet wel belasting betaald worden. Dit kun je
voorkomen door deze reserves om te zetten in een lijfrenteverzekering. Dan
betaal je de belasting pas als de lijfrente uitgekeerd wordt.
4. Oude pensioenregeling voortzetten
Soms is het mogelijk om de pensioenregeling die je bij je werkgever had voort te
zetten. Het nadeel van deze regeling is dat je het gehele premiebedrag zelf moet
betalen en dat je dit aansluitend op je dienstverband moet regelen. Er wordt
vaak geen gebruik gemaakt van deze regeling, omdat het vaak veel geld en
moeite kost.
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BIG
Registratie
BIG staat voor Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg. Het
doel van de BIG is te zorgen dat de
kwaliteit van onze gezondheidszorg
hoog is en blijft. DE BIG beschermt
patiënten ook tegen ondeskundig
en onzorgvuldig handelen van
zorgverleners. In de gezondheidszorg
is het verplicht om je in het BIG te
laten registreren als je werkzaam bent
als: Arts, Fysiotherapeut, Apotheker,
Gezondheidszorgpsycholoog, Physician
assistant, Psychotherapeut, Tandarts,
Verpleegkundige en Verloskundige

Wat betekent een BIGregistratie voor jou als
zorgverlener?
Het ingeschreven staan in het BIGregister heeft voor jou de volgende
voordelen/consequenties:
• Je mag de wettelijk beschermde
beroepstitel voeren

• Artsen, tandartsen,
verpleegkundigen en
verloskundigen mogen bepaalde
handelingen zelfstandig uitvoeren
• Het is mogelijk om met een
buitenlands diploma in Nederland
te werken
• Het is mogelijk om een opleiding tot
specialist te volgen
• Je valt onder het tuchtrecht
• Btw-vrijstelling
Wanneer je als zorgprofessional niet
onder een van de bovenstaande
beroepsgroepen valt kun je in
sommige gevallen nog steeds
BTW vrijgesteld worden. Je moet
dan zogenaamde “persoonlijke
gezondheidskundige zorg te
bieden met gelijkwaardige
kwaliteitsniveau als bevoegde Wet BIGberoepsbeoefenaars.
LET OP! Als zorgverlener is het nodig om
elke 5 jaar jezelf te her-registreren voor
jouw BIG-registratie.

WKKGZ
Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (WKKGZ) is vanaf 1 januari 2016 van
start gegaan. Dit is een belangrijke wet voor ondernemers. Maar wat houdt dit
eigenlijk in?

Wat is WKKGZ?
In de WKKGZ staat vastgelegd wat goede zorg inhoudt. Daarnaast is er ook
vastgelegd wat er moet gebeuren als iemand een klacht heeft. De wet moet
ervoor zorgen dat de klachten over een zorgverlener beter en sneller aangepakt
gaat worden. De drempel om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder
wordt daarnaast ook lager voor een patiënt.

Belangrijke punten in de WKKGZ wet
• Fouten in de zorg moeten gemeld worden aan de patiënt.
• De patiënt heeft recht op de informatie over de prestaties van zorgaanbieders.
• Er moeten referenties bekeken worden door de zorgaanbieders met
betrekking tot nieuwe zorgverleners die bij hen willen werken.
• Per 2017 ben je als zorginstelling verplicht om een klachtenregeling in te
stellen bestaande uit een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie.
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Lease auto
Wanneer je als zelfstandige zorgprofessional grotere afstanden moet afleggen
is het handig om een auto te hebben. Je kunt een auto kopen, of leasen. Als je
ervoor kiest te leasen, dan kun je dat persoonlijk of zakelijk doen.
Als je voor private lease kiest hoef je geen bijtelling te betalen. He sluit het
contract af als privé persoon, dus je hoeft geen bijtelling te rekenen voor
privégebruik. Ook kun je de €0,19 per gereden kilometer aftrekken van je winst.
Private lease is dus voor zzp’ers zeer aantrekkelijk.
Als je private lease contract neemt wordt je alleen wel bij het BKR geregistreerd.
Mocht je later een hypotheek willen afsluiten, dan kan dat invloed hebben op
de hoogte van het bedrag dat je kunt lenen. Daarnaast is het niet mogelijk de
BTW af te trekken. Toch wegen deze nadelen vaak niet op tegen de financiële
voordelen van private lease.
Kommpass geeft je graag extra advies over jouw lease mogelijkheden.

Personeelspas
Wanneer je als ZZP’er wilt gaan werken in de zorg, is het een vereiste dat je een
personeelspas aanschaft voor elke zorginstelling. Tegenwoordig mag je niet als
ZZP’er aan de slag bij een zorginstelling zonder een personeelspas.
Zorg ervoor dat je dit met de betreffende zorginstelling regelt, zodat je niet
voor verrassingen komt te staan. Wij hebben een standaardformulier voor
je klaarstaan waarmee je bij de zorginstellingen waar je gaat werken een
personeelspas kunt aanvragen.
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Wat kunnen we
voor jou doen?
Kommpass wil jij dat jij doet waar je goed in bent:
zorg leveren. Of dat nu in de thuiszorg is, in een
verpleeg- en verzorgingstehuis of in het ziekenhuis.
Wij verzorgen de acquisitie voor jou en
onderhandelen namens jou over het uurtarief. Als de
zorginstelling akkoord is met jouw wensen, zorgen
wij ervoor dat de overeenkomsten tussen jou en de
opdrachtgever getekend wordt. En uiteraard zorgen
we voor een verwerking van de gewerkte uren en
zetten we de factuur in de app klaar, zodat jij precies
weet wat je betaald gaat krijgen.
Kommpass maakt gebruik van het uitgebreide
netwerk van Koraal. Daardoor bieden we je een
hoge werkzekerheid. Via de app zie jij in één
overzicht alle beschikbare diensten bij jou in de
buurt, plan je ze in en laat je de gewerkte diensten
uitbetalen.
Mocht je een keer kennis willen maken met ons, dan
ben je uiteraard van harte welkom. Wij staan voor je
klaar.
www.kommpass.nl
info@kommpass.nl
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