“

Ik ben zzp’er omdat
dat mij vrijheid geeft
om te werken met
de cliënten waar ik
het meest voor kan
betekenen.
Op de plek en op de
tijd waar ik dat graag
wil, bij VerZorgt!

MEER WETEN?

Wil je meer informatie over
werken via VerZorgt?
Neem dan contact op met:

Administratie

WERKEN

T | 071-5816521

in Leiden en

E | info@zzpverzorgt.nl
W | www.zzpverzorgt.nl

het Groene Hart

Christine

”

en omgeving!
Volg ons op:

ZZP VerZorgt
zzpverzorgt
ZZP VerZorgt
V1.sep.17

VIJF AANGESLOTEN
ORGANISATIES
GEZAMENLIJKE
ZZP-POOL
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FLEXIBILITEIT

ADMINISTRATIE
& SCHOLING

Ben je zzp’er in de zorg en werk

je graag in de regio Leiden of het
Groene Hart? Dan is het hoog tijd

voor een nadere kennismaking met
VerZorgt! VerZorgt maakt het je

gemakkelijk om voor verschillende
zorgorganisaties te werken, op de

dagen en uren die jíj wilt. Bovendien
nemen we je veel administratieve
rompslomp

uit

handen.

Met

VerZorgt blijf je eigen baas en kun je
je tijd optimaal besteden!

WIE ZIJN WE?
VerZorgt is een samenwerking tussen
vijf zorgorganisaties uit Leiden en
omgeving: Zorgcentrum Roomburgh,
WIJdezorg, Alrijne Zorggroep, Libertas
Leiden en Groot Hoogwaak.
Met
VerZorgt, onze gezamenlijke zzppool, willen we professionele zzp’ers
werven, inzetten en ondersteunen.
Op die manier kunnen we ervoor
zorgen
dat
onze
zorglocaties
steeds beschikken over goede,
gekwalificeerde zzp’ers met hart voor
onze cliënten en bewoners.
WAT HEEFT VERZORGT JOU TE
BIEDEN?
• Je vindt snel en gemakkelijk
diensten, zonder dat je hoeft te
acquireren;
• Je weet bij welke organisaties je
aan het werk gaat en leert deze
ook kennen;
• Je hoeft niet ver te reizen, want alle
aangesloten zorglocaties liggen
in de regio Leiden;
• Je voldoet eenvoudig aan de
wettelijke eisen voor zzp’ers
(minimaal drie opdrachtgevers);
• Je krijgt scholingsbudget om
jaarlijks scholingen te volgen bij
onze zorgorganisaties;
• Je leert andere zzp’ers kennen en
je vergroot je netwerk.

HOE WERKT VERZORGT?
Via ons online platform kun je
gemakkelijk van tevoren diensten
inplannen voor jezelf.
Per jaar betaal je € 30 inschrijfgeld.
WIL JE JE AANSLUITEN BIJ VERZORGT?
Maak dan vandaag nog een afspraak
voor een kennismakingsgesprek!
In dit gesprek bekijken we wat we
voor elkaar kunnen betekenen. De
kennismakingsgesprekken plannen
we bij een van de deelnemende
zorgorganisaties. Wanneer jij en
wij besluiten om met elkaar in zee
te gaan, kun je direct beginnen. Als
zzp’er ben en blijf je je eigen baas:
je vervult opdrachten namens de
zorgorganisatie die je inhuurt.

“

Doe jij
ook mee?

