
Als jij je inschrijft als zzp’er voor Attenza Zorgbemiddeling 
is het belangrijk om te weten wat het inhoudt om te 
werken als zelfstandige ondernemer bij een erkende 
thuiszorgorganisatie. Door middel van deze brochure 
willen wij een beeld geven over de manier van werken met 
Attenza.

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze 
medewerkers vertellen je alles over ons aanbod en hoe het is om te 
werken voor Attenza.

Hoofdkantoor
A Saturnus 16, 5591 PB Heeze
T  088 - 700 9 700 
E  info@attenza.nl
I  www.attenza.nl

Zzp’er bij 
Attenza Zorgbemiddeling



2

Beroepsaansprakelijkheid en 
beroepsrechtbijstand
Wij vragen je om een beroepsaansprakelijkheid-
verzekering (BAV) en beroepsrechtsbijstand 
verzekering af te sluiten. Wij kunnen je pas 
inzetten op het moment dat je een BAV 
afgesloten en betaald hebt.

Declaraties en facturen
Attenza is de opdrachtgever en declareert de 
zorg bij de zorgverzekeraar. Attenza zal zorg 
dragen dat jouw declaratie rond de 25e wordt 
uitbetaald.

Werken als zelfstandig zorgverlener
Veel mensen voor jou hebben de stap al gemaakt 
om te werken als zelfstandig zorgverlener. Het is 
werk dat je veel voldoening kan geven. Je werkt 
immers in een 1 op 1 situatie bij iemand thuis. 
Je kunt daardoor kwalitatief goede zorg bieden 
aan cliënten die het prettig vinden in zijn/haar 
eigen woonomgeving te kunnen blijven. Je kunt 
je hierdoor beter inleven in de situatie van de 
cliënt en zijn eventuele familieleden. Resultaat: 
persoonlijke aandacht.

Echter, je moet het wel leuk vinden om solistisch 
te werken. Je ziet je collega’s namelijk alleen bij 
de overdracht en bij de teambespreking. Je zult 
vooral communiceren via het zorgdossier en de 
teamtelefoon. 

De zorgcoördinator van Attenza kan je altijd 
bijstaan met advies en zal de cliënt waar je 
zorg verleent regelmatig bezoeken. Dit geeft de 
zorgcoördinator de mogelijkheid om de zorg te 
evalueren en (eventueel) bij te sturen. 

Wat het werk expliciet inhoudt en wat er van 
je verwacht wordt, hangt natuurlijk af van 

de zorgvraag. Daarnaast is een groot deel 
afhankelijk van je diploma’s, werkervaring en 
beschikbaarheid. 

Advies en informatie administratie en 
belastingzaken
Als je voor Attenza Zorgbemiddeling gaat werken 
dan betekent dit dat je niet in loondienst bent.  Er 
bestaat geen arbeidsverhouding. Als zorgverlener 
ontvang je een bruto-inkomen van Attenza. 
Hierover zal je zelf de belastingopgave en de 
afdracht moeten doen. 

Echter geven wij je graag uitvoerig advies 
over het voeren van je administratie en over 
een aantal belastingtechnische zaken. Je kunt 
je belastingopgave laten regelen door een 
belastingadviseur die op dit gebied veel ervaring 
heeft. Hij kan je verder advies geven. 

Bewaar alles wat je ontvangt betreffende het 
werk in een aparte map. Op deze wijze heb jij al 
jouw belastingegevens netjes en overzichtelijk 
bijeen.
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Wat betekent het om als zoz’er* 
aan de slag te gaan? * Zelfstandig ondernemer in de zorg
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Klachtencommissie
Attenza verwacht van elke zorgverlener dat hij/
zij zich aansluit bij een klachtencommissie voor 
ZOZ’ers en een afschrift hiervan te overhandigen 
aan Attenza, zodat dit toegevoegd kan worden 
aan het dossier van de zorgverlener.

Bereikbaarheid van het bureau
Wij zijn op werkdagen, maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 09.00 en 17.00 uur.

Je kunt op werkdagen altijd een afspraak met 
ons maken. Buiten deze uren zijn wij altijd 
telefonisch te bereiken (voor spoedzaken!) op 
ons telefoonnummer 088-7009700. Je kunt ons 
mailen op info@attenza.nl. Informatie over ons 
kantoor vind je ook op www.attenza.nl.

Een belangrijke kanttekening is het feit dat je 
jouw urendeclaratie voor de 2e van de nieuwe 
maand moet hebben ingeleverd. 

We kunnen uitsluitend declaraties verwerken die 
goed leesbaar, volledig ingevuld en getekend zijn 
door zowel de cliënt (of diens vertegenwoordiger) 
en zorgverlener. Voor een snelle verwerking mail 
je de declaratie naar: declaraties@attenza.nl.

Scholing en informatie
Er zijn altijd ontwikkelingen in de zorg. Er worden 
eisen gesteld aan de kwaliteit en dus ook aan jou 
als zorgverlener. Attenza Zorgbemiddeling biedt 
volop scholingen aan. Om de juiste scholingen bij 
jou onder de aandacht te brengen is het belangrijk 
om te weten waar je behoefte aan hebt. Laat het 
het weten aan onze zorgcoördinatoren, e-mail 
naar zorgcoordinatoren@attenza.nl.

Wij zullen ook scholingen bij je onder de 
aandacht brengen. Hierin zullen we kijken wat 
de speerpunten van het IGZ zijn maar ook zoveel 
mogelijk geaccrediteerde scholingen aanbieden.
Scholingen moeten passen bij de zorgsoort die 
we leveren, ook hier zullen wij het aanbod op 
afstemmen.

Beroepscode
De zorgverlener houdt geheim al datgene dat 
in de uitoefening van het beroep als geheim is 
toevertrouwd of wat daarbij als geheim ter kennis 

is gekomen of waarvan men het vertrouwelijke 
karakter moet begrijpen. Kortom je houd je aan 
de beroepscode V&V.

Cliëntgegevens
Als je als zorgverlener opdrachten via Attenza 
Zorgbemiddeling invult, word je geacht de 
beroepscode van de verpleegkundige en 
verzorgende te onderschrijven. Daarnaast 
conformeer je je aan deze richtlijnen en je zult je 
zodanig gedragen. 

Attenza Zorgbemiddeling stelt aan alle 
ingeschreven zelfstandig zorgverleners, die voor 
haar cliënten werkzaam zijn, zorgdossiers en 
de meest recente protocollen ter beschikking. 
Na afloop van de zorg moet het zorgdossier 
ingeleverd worden op kantoor bij de zorg- 
coördinator. 

In verband met de wet op de privacy moeten de 
cliëntgegevens, die je thuis bewaart en waar je 
niet meer mee werkt (doordat de zorg is gestopt 
of de cliënt is overleden), worden vernietigd. 
Bewaar dus geen persoonlijke gegevens op schrift 
of op de computer. Het is niet de bedoeling dat 
een huisgenoot of buur inzage heeft in deze privé 
gevoelige gegevens. Denk aan de beroepscode 
waarin je geheimhouding belooft.
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Aftrekposten die door de ”ZOZ” in aftrek 
gebracht kunnen worden op de omzet (alleen met 
bonnen en facturen)

• Representatiekosten in overleg met 
belastingadviseur (alle bonnen van een 
cadeautje, bloemen, etentje etc. bewaren)

• Vakliteratuur
• Beroepskleding 100%
• Postzegels (voor zakelijke post)
• Kantoorbehoeften, schrijfwaren (voor de 

administratie)
• Zakelijke telefoonkosten
• Computer, de afschrijving over de eerste 5 

jaar na aanschaf gelijk te verdelen
• Cursus t.b.v. beroep; tevens reis- en 

verblijfskosten
• Kosten van de belastingconsulent en ander 

advies t.b.v. het goed laten verlopen van de 
eigen zaak

• Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering
• Zakelijke reiskosten (openbaar vervoer of via  

kilometervergoeding van EUR 0,19 cent per 
kilometer).

Door middel van deze infobulletin (pagina 4 
t/m 6) willen wij jou een overzicht geven van 
alle aandachtspunten waar jij als zzp’er aan kan 
en/of moet denken. Ten eerste zullen wij een 
overzicht geven van de verschillende criteria om 
in aanmerking te komen als “ZOZ”:

1. Minimaal 1.225 uur honorabel per jaar 
als zelfstandige werkzaam. Van de tijd 
die je werkt, wordt minimaal 50% aan 
de onderneming besteed (1100 uur als 
zorgverlener)

2. Bijhouden van een urenadministratie die 
aansluit met de gemaakte uren

3. Minimaal 3 opdrachtgevers 
4. Het lopen van een debiteurenrisico
5. De onderneming wordt voor jouw rekening en 

risico gedreven
6. Je geniet winst uit onderneming (indien je een 

verklaring van de belastingdienst hebt, waar 
dat in staat, controleer dat!)

7. Elke twee jaar een geldige Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG)

8. Je presenteert je naar buiten als zelfstandige 
door o.a. een visitekaartje (bedrijfsnaam, 
eigen naam, functie, telefoonnummer, KvK, 
evt. email)

9. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
10. Aangesloten zijn bij een klachtencommissie, 

bijv. beroepsvereniging
11. Bekwaamheden op peil houden, d.m.v. 

scholingen
12. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen van de status van “ZOZ”
• Zelfstandigenaftrek, voor 2016 is dit 

vastgesteld op € 7.280,00
• Startersaftrek (eerste drie jaar), voor 2016 is 

dit vastgesteld op € 2.123,00
• MKB winstvrijstelling, dit is 14% van de 

winst na aftrek van de zelfstandigenaftrek 
en de startersaftrek. (samen wordt dit 
ondernemersaftrek genoemd)

• Investeringsaftrek, Als u in 2016 in 
bedrijfsmiddelen investeert, kunt u onder 
voorwaarden in aanmerking komen voor 
investeringsaftrek. Van investeringen tussen 
EUR 2.301 t/m EUR 55.745 ontvangt u 28% 
investeringsaftrek.

• Fiscale oudedagsreserve: 9.8% v.d. winst met 
een maximum van EUR 8.631,00

Wat zijn de aandachtspunten om als 
zoz’er* aan de slag te gaan?
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Naast bovenstaande gegevens, die specifiek 
voor de ondernemer gelden, zijn er ook een 
aantal overige posten van belang bij de aangifte 
inkomstenbelasting. Te denken valt onder meer 
aan: 

• Arbeidsongeschiktheidverzekering (voor 
toekomstige periodieke uitkering bij ziekte of 
invaliditeit)

• Aftrek van ziektekosten die niet worden 
vergoed door de zorgverzekering (beperkt 
aftrekbaar aangezien de fiscus een drempel 
hanteert. Exacte bedragen op te vragen bij de 
belastingconsulent of belastingdienst)

• Pensioenvoorziening, b.v. levensverzekering 
met lijfrenteclausule (tot een bepaald 
maximum). Bij uitkering te zijner tijd zijn 
de lijfrentetermijnen wel belast voor de 
inkomstenbelasting. Vaak ligt dan je inkomen 
een stuk lager zodat de te betalen belasting 
t.z.t ook lager is, dan het bedrag dat je nu hebt 
bespaard.

• Aftrek van ziektekosten kan maar beperkt. De 
fiscus hanteert een drempel. (Exacte bedragen 
op te vragen bij de belastingconsulent of 
belastingdienst ).  

Om alle aftrekposten te kunnen bewijzen is het 
noodzakelijk om de volgende administratieve 
handelingen te verrichten:

• Een kasboek bij te houden
• Een aparte bankrekening aan te houden voor 

de zakelijke betalingen
• Alle bonnen van op te voeren onkostenposten 

te bewaren
• Reiskosten: € 0,19 p/km bij te houden of 

openbaar vervoerskosten
• Een andere mogelijkheid is ook: een auto 

op “de zaak” (in dit geval de eenmanszaak). 
Laat je door een belastingadviseur goed 
voorlichten wat je hiervoor nodig hebt, wat er 
wel en niet mogelijk is

De zorgverzekering als u een onderneming start
Voor de zorgverzekering betaal je nominale 
en eventueel aanvullende premie aan je 
zorgverzekeraar. Als je een onderneming hebt, 
betaal je ook een inkomensafhankelijke bijdrage 
voor de zorgverzekering, ongeacht je leeftijd. De 
inkomensafhankelijke bijdrage is een percentage 
van de winst uit onderneming. 
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Praktijkinformatie

Inkomsten

Bankrekening (zakelijk)

Privé-rekening 
2/3 voor 

levensonderhoud

Spaarrekening 
1/3 deel sparen 

voor fiscus
Praktijkonkosten 

Inleverdata urendeclaraties
Aan de hand van de declaraties, die wij in 
opdracht van jou maken, kunt je exact de 
gewerkte data, aantal uren en je inkomsten 
zien. Deze declaraties worden, maandelijks 
naar je gemaild. Wij adviseren iedereen om de 
aangifte inkomsten te laten verzorgen door een 
accountant of belastingadviseur. 

Bij alle declaraties geldt: 
Als de cliënt is opgenomen of overleden, of jij gaat 
niet meer terug naar deze cliënt, lever dan zo 
spoedig mogelijk je urenregistratie bij ons in, mail 
hem of stuur hem op.

Alle urenregistraties dienen ondertekend te zijn 
door de cliënt (of diens vertegenwoordiger) en de 
zorgverlener.

Nog vragen over het werken als “ZOZ”? 
Wij hopen dat je met dit infobulletin wat meer 
informatie gekregen hebt over de belastingzaken 
rondom het werken als “ZOZ”. Mocht je 
behoefte hebben aan meer specifieke adviezen 
en/of het laten verzorgen van je aangifte 
inkomstenbelasting neem dan contact op met een 
particuliere belastingadviseur. 

Belasting betalen
Als je als zelfstandig zorgverlener enige tijd 
gewerkt hebt, komt het moment dat je moet 
afrekenen met de Belastingdienst. Probleem? 
Natuurlijk niet! Want je hebt jouw zaakjes immers 
goed op orde: je hebt steeds een overzichtelijke 
administratie bijgehouden, (belasting)geld 
gereserveerd (1/3 van je inkomen) en je hebt op 
tijd alle formulieren ingevuld en opgestuurd. 

Heb je nog vragen betreffende de Belastingdienst 
dan kun je met vragen terecht bij de 
belastingdienst via de Belastingtelefoon: 
0800-0543 (gratis).
 
Let op! Zorg dat de aangifte-inkomstenbelasting 
uiterlijk op de uiterste inleverdatum bij de 
Belastingdienst binnen is, of vraag tijdig uitstel 
aan. Als je aangifte niet op tijd binnen is, riskeer 
je een boete. Stuur je de aangifte helemaal niet 
in dan zal de Belastingdienst naar eigen inzicht 
de winst en andere inkomsten schatten en je een 
aanslag met een boete opleggen. 
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Richtlijnen gedrag zelfstandig 
zorgverleners

Alhoewel alle zelfstandig zorgverleners op eigen 
verantwoordelijkheid hun werkzaamheden bij 
cliënten thuis verrichten hebben we toch met 
elkaar een aantal basisregels opgesteld. Dit geeft 
duidelijkheid naar elkaar en naar de cliënten. We 
zetten ze hieronder op een rijtje:

1. De zorgverleners zijn te gast bij de cliënt. 
Derhalve zal men zich in principe aanpassen 
aan de wensen en gewoonten van de cliënt.

2. De zorgverleners zijn verplicht om de 
Beroepscode van verpleegkundige en 
verzorgende na te leven. Deze luidt als volgt: 
“De zorgverlener houdt geheim al het gene 
dat in deuitoefening van het beroep als 
geheim is toevertrouwd of wat daarbij als 
geheim ter kennis is gekomen of waarvan men 
het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. 
De beroepscode kun je ook nalezen op onze 
website.

3. De zorgverleners nemen geen cadeaus of geld 
aan van cliënten. Een kleine attentie (bosje 
bloemen, doosje bonbons o.i.d.) daargelaten.

4. De zorgverleners gaan verantwoord om 
met geld van de cliënt. Dit betekent dat de 

zorgverleners verantwoording afleggen 
betreffende de ten behoeve van de cliënt 
uitgegeven gelden. Hiervan wordt een 
kasboek bijgehouden. Bonnetjes worden 
afgegeven en bewaard.

5. De zorgverleners mogen nooit gemachtigd 
worden om geld van een bank-, of 
girorekening van de cliënt te halen.

6. De zorgverleners gaan zorgvuldig 
om met eigendommen van cliënten. 
Iedere zorgverlener is verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten. 

7. De zorgverleners voeren geen privé 
telefoongesprekken bij de cliënt thuis. Bij 
uitzondering, alleen na toestemming van de 
cliënt en de gespreksduur wordt beperkt 
gehouden tot het noodzakelijke. Gebruikelijk 
is dat men betaalt voor het mogen gebruiken 
van de telefoon.

8. De zorgverleners roken niet bij de cliënt thuis.  
De zorgverleners maken uitsluitend gebruik 
van mobiele telefoon/ laptop en of Ipad 
indien dit nodig is voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden.

9. Ten behoeve van de kwaliteit en de 
continuïteit van de door zorgverleners 
gegeven zorg is het belangrijk dat er  
regelmatig geëvalueerd wordt. De afspraken 
worden schriftelijk vastgelegd in het 
zorgdossier en conform de indicatie wordt er 
een zorgleefplan opgesteld, welke op  
verzoek beschikbaar gesteld wordt, na 
toestemming van de client.

Bereikbaarheid van het bureau
Wij zijn op werkdagen, maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 09.00 en 17.00 uur.

Je kunt op werkdagen altijd een afspraak met 
ons maken. Buiten deze uren zijn wij altijd 
telefonisch te bereiken (voor spoedzaken!) op 
ons telefoonnummer 088-7009700. Je kunt ons 
mailen op info@attenza.nl. Informatie over ons 
kantoor vind je ook op www.attenza.nl.


