
       starters info ZZP´er 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Ik wil ZZP-er worden en voor opdrachten in aanmerking komen, hoe doe ik dat? 

Als je bij ons opdrachten wilt vervullen vragen wij je ons te voorzien in een aantal documenten. 

- Een actueel CV  

- Een kopie van een geldig ID kaart of Paspoort 

- Een kopie van je diploma’s en/of getuigschriften en eventuele overige bewijslasten (i.v.m. bepalen 

van het kwalificatie niveau) 

- Een uittreksel van de KVK  

- Een kopie polis van de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

- Betaalbewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering (van lopend jaar) 

- Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, niet ouder dan 1 jaar.) 

- Kopie van de aansluiting klachtenregeling en een geschilleninstantie (i.v.m. Wkkgz) 
- BIG registratie (indien in het bezit of behorende voor de functie) 

- Kopie bankpas ( i.v.m. IBAN rekening nummer) 

- Inschrijfbewijs AGB register (indien in het bezit) 

Mocht je in het bezit zijn van een KIWA keurmerk registratie dan kun je de volgende gegevens 
doorgeven: 

Dossier raadplegen   

Pasnummer  
 

Geboorte 

datum 
 
 

  
 

  
 

 

dd mm jjjj 
 

 

Derden-

wachtwoord  
 

 

Deze gegevens of documenten mail je naar hr@kingarthurgroep.nl  

Na ontvangt van bovengenoemde formulieren wordt een raamovereenkomst opgesteld, nadat er 

succesvol is meegelopen (zie inwerktraject). 

 

Overige informatie voor startende ZZP´ers 

Een aantal interessante sites zijn: 

www.ondernemersplein.nl        (10 Stappenplan en het Stappenplan Starten in de zorg) 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/zakelijk

/zzp/ 

www.ikgastarten.nl 

www.zzp-nederland.nl 

www.startendeondernemers.nl 

 

 

mailto:hr@kingarthurgroep.nl
http://www.ondernemersplein.nl/
http://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/bedrijf-starten/eigen-bedrijf-starten-10-belangrijke-stappen/
http://www.ondernemersplein.nl/stappenplan-starten-als-zelfstandige-in-de-zorg/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/zakelijk/zzp/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/zakelijk/zzp/
http://www.ikgastarten.nl/
http://www.zzp-nederland.nl/
http://www.startendeondernemers.nl/


       starters info ZZP´er 

 

King Arthur Groep is een samenwerkingsverband van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

 

 

VOG aanvragen: 

Er moet een VOG worden aangevraagd (als je deze niet hebt, kun je het aanvraagformulier ook 

opvragen bij de backoffice (hr@kingarthurgroep.nl), zodat je deze op het gemeentehuis of digitaal 

kan aanvragen.)  

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen: 

Je zal een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten en hieronder enkele sites van 

bekende aanbieders: 

https://www.zzp-nederland.nl/verzekering/onze-verzekeringen/aansprakelijkheidsverzekering-zzp-

thuiszorg 

http://www.sasassurantien.nl/thuiszorg/beroepsaansprakelijkheid.asp 

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voor-

uzelf/beroepsaansprakelijkheidsverzekering/Paginas/beroepsaansprakelijkheidsverzekering.aspx?CID

=ondernemerspolis_nonbrand&PLA=google_beroepsaansprakelijkheid_e&TYPE=Sponsoredsearch&g

clid=CJ6j0pXFmc8CFYafGwodqa8CgQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CKHo2JXFmc8CFVQdFgodLBMIUQ 

 

Keurmerkregister: 

Jezelf aanmelden bij een keurmerk register, dat kan via KIWA: 

https://www.mijnkeurmerk.nl/pages/genericspace/index.aspx 

 

klachtenregeling en geschilleninstantie: 

Men moet vanaf 1 januari 2017 ook verplicht aangemeld zijn bij een klachtenregeling en 

geschilleninstantie (i.v.m. Wkkgz): 

informatie over Wkkgz:       https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-

zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg 

 

hieronder enkele sites van bekende aanbieders: 

www.solopartners.nl 

www.klachtenportaalzorg.nl 

 

 

 

https://www.zzp-nederland.nl/verzekering/onze-verzekeringen/aansprakelijkheidsverzekering-zzp-thuiszorg
https://www.zzp-nederland.nl/verzekering/onze-verzekeringen/aansprakelijkheidsverzekering-zzp-thuiszorg
http://www.sasassurantien.nl/thuiszorg/beroepsaansprakelijkheid.asp
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voor-uzelf/beroepsaansprakelijkheidsverzekering/Paginas/beroepsaansprakelijkheidsverzekering.aspx?CID=ondernemerspolis_nonbrand&PLA=google_beroepsaansprakelijkheid_e&TYPE=Sponsoredsearch&gclid=CJ6j0pXFmc8CFYafGwodqa8CgQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CKHo2JXFmc8CFVQdFgodLBMIUQ
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voor-uzelf/beroepsaansprakelijkheidsverzekering/Paginas/beroepsaansprakelijkheidsverzekering.aspx?CID=ondernemerspolis_nonbrand&PLA=google_beroepsaansprakelijkheid_e&TYPE=Sponsoredsearch&gclid=CJ6j0pXFmc8CFYafGwodqa8CgQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CKHo2JXFmc8CFVQdFgodLBMIUQ
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voor-uzelf/beroepsaansprakelijkheidsverzekering/Paginas/beroepsaansprakelijkheidsverzekering.aspx?CID=ondernemerspolis_nonbrand&PLA=google_beroepsaansprakelijkheid_e&TYPE=Sponsoredsearch&gclid=CJ6j0pXFmc8CFYafGwodqa8CgQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CKHo2JXFmc8CFVQdFgodLBMIUQ
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voor-uzelf/beroepsaansprakelijkheidsverzekering/Paginas/beroepsaansprakelijkheidsverzekering.aspx?CID=ondernemerspolis_nonbrand&PLA=google_beroepsaansprakelijkheid_e&TYPE=Sponsoredsearch&gclid=CJ6j0pXFmc8CFYafGwodqa8CgQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CKHo2JXFmc8CFVQdFgodLBMIUQ
https://www.mijnkeurmerk.nl/pages/genericspace/index.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
http://www.solopartners.nl/
http://www.klachtenportaalzorg.nl/

