aantoonbare kwaliteit
met een

HKZ-keurmerk
waarom een HKZ-keurmerk voor
ZZP’ers in de zorg?
In de zorg moet je als ZZP’er net als in alle sectoren zelf jaarlijks je aangifte
inkomstenbelasting indienen bij de Belastingdienst. Niet je werkgever
maar jij zelf draagt de loonheffingen af. Je dient dus te voldoen aan de
ondernemerscriteria die de fiscus stelt.
Daarnaast geldt in de zorg per 1 januari 2016 de nieuwe Wet kwaliteit,
klachten en geschillen (Wkkgz) die ook op ‘solistisch werkende
zorgverleners’ van toepassing is.
Heb je een HKZ-keurmerk, dan is het voor je opdrachtgevers direct
duidelijk dat je zowel aan alle fiscale wetgeving als aan de Wkkgz voldoet.

Wat zijn de voordelen van het
HKZ-keurmerk voor jou?
De voordelen van een HKZ-keurmerk
voor zelfstandige zorgverleners (ZZP’ers).

Met het keurmerk kun jij aantonen dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving. Dit geeft opdrachtgevers zekerheid dat je een zorgverlener bent die
professioneel werkt, zowel in zorgverlening als in ondernemerschap.

HappyNurse en HKZ
HappyNurse levert al sinds 2008 de hoogst mogelijke kwaliteit zorg. Om
onze opdrachtgevers kwaliteit te garanderen, stellen wij de eis aan jou als
ZZP’er dat je aantoonbaar professioneel werkt en je zaken goed voor elkaar
hebt. Overigens bepaalt altijd onze opdrachtgever of hij een ZZP’er of liever
een uitzendkracht voor bepaald werk wil inzetten.

Wil je vooral flexibiliteit of ben je
gedreven om ondernemer te zijn?
Als je graag helemaal zelfstandig bent en graag al je zaken zelf regelt en
daar ook goed in bent, dan is ZZP’er zijn echt iets voor jou. Maar vanuit
wetgeving wordt aan ZZP’ers in de zorg heel wat gevraagd en brengt het
werken als zelfstandige ook de nodige risico’s met zich mee.
Als je vooral op zoek bent naar flexibiliteit en alle administratieve zaken
niet prettig vindt, dan is werken als uitzendkracht een heel aantrekkelijk
alternatief. Je hebt dezelfde vrijheid in wanneer je werkt en welk werk je
doet, maar hoeft helemaal geen administratieve zaken te regelen.

meer weten?
Kijk op hkzzzp.nl voor meer algemene informatie
over het HKZ keurmerk voor ZZP’ers in Zorg en
Welzijn.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Als ZZP’er moet je voldoen aan de eisen van
de Wkkgz. Het ministerie van VWS heeft een
handreiking uitgebracht. Scan de QR-code
hiernaast.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/
handreiking-wkkgz-voor-zzp-ers

Aanmelden voor HKZ-keurmerk
Als ZZP’er in de zorg moet je om het keurmerk
te behalen, een aantal vragen beantwoorden
en verschillende zaken aantonen via een
digitaal portaal. Een certificerende instelling zal
onafhankelijk beoordelen of je aan alle eisen
voldoet en bepalen of je het keurmerk behaalt.
Voor meer informatie: scan de QR-code hiernaast.
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/HKZ-1662018-nl.htm
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Ga naar
rijksoverheid.nl >

Inschrijven bij HappyNurse
Ga naar www.happynurse.nl en vind de vestiging
bij jou in de buurt. Zowel als ZZP’er of uitzendkracht ben je bij ons welkom!

Ga naar
nen.nl >

