
Hoe kom ik aan de opdrachten? 

Als de samenwerking in gang wordt 

gezet, kom je automatisch op een 

mailinglijst te staan. Via deze lijst 

worden de diverse opdrachten uitgezet. 

Ook de vraag naar vervanging wordt op 

deze manier geregeld. Zo kun je zelf ook 

reageren op opdrachten. 

Hoe moet ik factureren? 

Je ontvangt een facturatieoverzicht bij je raamovereenkomst.  

Wat is Qurentis? 

Qurentis is een online omgeving waardoor je door middel van een 

persoonlijke inlog kan werken in Qurentis. Hier is cliënteninformatie te 

vinden en ook informatie over de organisatie. 

Wie is mijn contactpersoon in de organisatie? 

Tijdens het inwerk traject krijg je een 

contactpersoon /buddy toegewezen. Hoe werkt Qurentis? 

Heb je een inlog voor Qurentis dan zie je in het startscherm staan 

`Kenniscentrum`. Hierin kun je alles terugvinden over Qurentis. 

Verwijzen naar handleiding Qurentis??  

 

Wat kan ik doen bij vervanging? 

Je dient als ZZP'er zelf zorg te dragen voor je 

vervanging. We hebben mailinglijsten 

aangemaakt waar alle zorgverleners in zijn 

opgenomen. Daar kun je jouw vraag 

uitzetten. Je kunt natuurlijk ook zelf reageren 

op een hulpvraag van een ander. 

Waar kan ik me aanmelden voor een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een klachtenregeling en geschilleninstantie of 

Keurmerk register? 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: www.zzp-nederland.nl of www.sasassurantien.nl of www.centraalbeheer.nl 

Keurmerk register: www.mijnkeurmerk.nl 

Klachtenregeling en geschilleninstantie: www.solopartners.nl of www.klachtenportaalzorg.nl 

 

 

Is een keurmerk voor mij ook van toepassing? Waarom moet ik een keurmerk hebben? 

Ja, omdat als je bent aangesloten en je bent in het bezit van een keurmerk, je opdrachtgever direct kan zien dat je alle 

benodigde documenten in je bezit hebt en ook overal bent aangesloten. Tevens kan zo nodig de opdrachtgever in het 

keurmerkregister de documenten opvragen voor zijn eigen administratie. 

Waarom de klachtenregeling en geschilleninstantie? 

Sinds 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe kwaliteitsregels 
voldoen. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz). Op 1 januari 2017 gaan de laatste onderdelen van 
deze wet in werking. De Wkkgz geeft aan wat er moet gebeuren als 
een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook 
verplicht de wet de zorgaanbieder om zich aan te sluiten bij een 
erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine 
zorginstellingen én voor ZZP’ers. 
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