Oplossingen om te voldoen aan
Wettelijke kaders
Kwaliteitseisen
Keurmerknormen

Voor zelfstandigen die zorg leveren vanuit de
Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Online servicepakket
voor zelfstandigen

ZZP-ers vallen ook onder de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg. In deze wet staat dat
ook zelfstandigen een kwaliteitssysteem moeten
hebben. Met ons systeem heb je dit
kwaliteitssysteem. Je kunt ook incidenten en
klachten registreren zoals de wet dat vraagt. Na
een jaar krijg je een rapport met verbeterideeën.

Voor gezinsvoogden en jeugdhulpverleners
Jeugdhulpverleners vallen onder de Jeugdwet en in veel gevallen is een SKJ registratie nodig. Met ons
online systeem beschik je over allerlei relevante documenten en daarnaast kun je registraties en je online
portfolio toevoegen.
Krijg je te maken met een tuchtrechtklacht of heb
je een andere juridische vraag? Via ons online
serviceplatform sta je in direct contact met onze
juristen.

Voordeel en kortingen
Als je een servicepakket afneemt krijg je nog
meer voordelen en kortingen.
Je kunt deze diensten direct aanvragen via het
online serviceplatform.
Op de volgende pagina staat onze contactinformatie. Op werkdagen is de aansluiting
binnen enkele uren gereed.

Nog meer voordelen
Gratis e-learningen wettelijke kaders
Kennisbank wettelijke kaders
20% korting op het uurtarief van onze jurist klacht- en
gezondheidsrecht of jeugdjurist voor jeugdhulpverleners. Je
betaalt slechts € 100,- per uur excl. BTW in plaats
van € 125,- excl. BTW
Een eigen webpagina met je portfolio, diensten en bereikbaarheid
voor maar € 59,95 BTW per jaar in plaats van € 99,95 exc. BTW
per jaar

“Een mooi en volledig
systeem om aan alle eisen
te voldoen”

In ons systeem zijn de verplichte protocollen
toegevoegd. Een algemene kennisbank en
daarnaast je eigen subpagina in ons platform.
Je hebt altijd toegang tot je eigen omgeving en
kunt inzichtelijk maken op welke wijze je aan de
kwaliteitseisen voldoet.

Wat willen we betekenen?
We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de diensten van onze klanten
We zijn continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen dit snel toepassen op onze producten
en diensten. Dat kan alleen met een sterk team van deskundige medewerkers.

Praktisch en betaalbaar
We bieden zelfstandige zorgverleners
praktische en betaalbare oplossingen.
Vooraf zijn de kosten helder.

De kosten
De kosten voor het serviceplatform bedraagt € 99,95 excl.
BTW per jaar.
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Juridische dienstverlening
Trainingen & E-learning
Calamiteitenonderzoek
Advies- en Consultancy
Zorgdocumenten
Interne audits

