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Handreiking voor ZZP’ers
Overeenkomst VGZ 2019 

1. Waarom deze handreiking?
Vanaf 2019 gaan wij ZZP’ers de mogelijkheid geven om op basis van een overeenkomst zorg te verlenen aan onze 
klanten. Een deel van de niet-gecontracteerde zorg heeft te maken met zzp’ers die zorg verlenen waarbij deze zorg 
soms beter aansluit op de behoeften of het dagschema van onze klanten. We willen onze klanten graag de mogelijk-
heid bieden om gebruik te maken van dergelijke zorg waarbij dit voor ZZP’ers vanaf 2019 mogelijk is op basis van een 
overeenkomst. Deze mogelijkheid zorgt voor houvast bij zorgverleners, duidelijkheid en maatwerk voor onze klanten 
en helpt ons bij het streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan. 

Deze handreiking is bedoeld voor ZZP’ers die een overeenkomst willen aangaan met VGZ en biedt een houvast 

bij het komen tot een overeenkomst.  

In deze handreiking leest u meer over:
• Voorbereiden op een overeenkomst
• Overeenkomst aangaan
• Criteria voor een overeenkomst
• Aanmeldingstermijn



2. Stappenplan overeenkomst 2019 voor zelfstandig ondernemend zorgverleners in de 
wijkverpleging

Stap Processtap Tijdsduur Verwijzing Toelichting

Voorbereiden op overeenkomst

1 Lezen inkoopbeleid wijkverpleging https://www.cooperatievgz.nl/
zorgaanbieders/wijkverpleging/
inkoopbeleid

2 Registreren in het BIG-register 
(Indien u al beschikt over een BIG 
registratie kunt u deze stap 
overslaan)

https://www.bigregister.nl/
registratie

Voor uw BIG-registratie heeft u een 
aantal documenten nodig. Zorg 
dat u alles compleet heeft voordat 
u aan de registratie begint, dat 
scheelt tijd. Dit heeft u nodig:
Een gewaarmerkte kopie van uw 
diploma  Of: Een digitaal uittreksel 
van uw Nederlandse diploma

3 AGB- code aanvragen (indien u al 
over een AGB-code beschikt, kunt 
u deze stap overslaan). U ontvangt 
van Vektis een AGB-code

5 werkdagen https://www.agbcode.nl/
Content/Aanvraag%20AGB-code

Voor het aanvragen van een 
AGB-code heeft u een aantal 
documenten nodig. Zorg dat u 
alles compleet heeft voordat u aan 
de registratie begint, dat scheelt 
tijd. Dit heeft u nodig:
KvK-Vestigingsnummer

4 Het aanbieden en ondertekenen 
van het contract en het digitaal 
declareren van de geleverde zorg 
gaat via VECOZO. (Indien u al een 
VECOZO account heeft, is deze 
stap niet van toepassing). Om 
gebruik te maken van de diensten 
van VECOZO kunt u zich aanmel-
den via de website van VECOZO. 

1 werkweek https://formulier.vecozo.nl/
formulier/praktijkaanmelden

5 Voordat u zich kunt inschrijven als 
ZZP’er via  VECOZO stuurt u ons 
een email met daarin uw AGB 
code. Op deze manier zijn wij op 
de hoogte dat u graag een 
overeenkomst met ons wilt 
aangaan en kunnen wij de 
overeenkomst voor u klaarzetten in 
VECOZO. 

Emailadres: zorginkoopwijkver-
pleging@vgz.nl.

Overeenkomst aangaan

6 De overeenkomst is voor u 
klaargezet in VECOZO en u kunt 
zich nu inschrijven als ZZP’er. U 
heeft 4 weken de tijd om de 
ontvangen inschrijving te 
voltooien in Vecozo. Bij de 
inschrijving wordt gevraagd of u 
voldoet aan de gestelde criteria. 
Deze criteria vindt u in hoofdstuk 3 
van deze handreiking.

Maximaal 4 weken www.vecozo.nl 

7 Beoordeling criteria door VGZ. 
Indien akkoord ontvangt u via 
VECOZO de overeenkomst. 

Maximaal 4 weken

8 Zodra u de VECOZO-overeenkomst 
ontvangt, ondertekent en 
retourneert u deze naar VECOZO. 
Na ontvangst verwerkt VECOZO de 
ondertekende overeenkomst in 
haar systemen, waarna u een
bevestiging hiervan ontvangt. 

1 a 2 werkweken 
vanaf moment 
ontvangst 
ondertekende 
overeenkomst 
www.vecozo.nl

9 U heeft een overeenkomst als ZZP 
met VGZ voor 2019

mailto:zorginkoopwijkverpleging@vgz.nl
mailto:zorginkoopwijkverpleging@vgz.nl
http://www.vecozo.nl


3. Criteria overeenkomst ZZP’er
Om de kwaliteit en de zelfstandigheid van ZZP’ers te waarborgen, zijn er in afstemming met het veld een aantal 
criteria opgesteld. Indien u reeds aan deze criteria voldoet of bereid bent om onderstaande criteria alsnog te 
waarborgen vóór 2019 gaan wij graag een overeenkomst met u aan. Indien u aan één of meerdere criteria niet kunt 
voldoen komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst. In onderstaande tabel vindt u de criteria en hoe u dit 
kunt waarborgen. 

Criteria overeenkomst ZZP’er Omschrijving processtap Hoe te regelen?

1. u beschikt over de kwalificatie niveau 4 of 
niveau 5 Verpleegkundige;

n.v.t. n.v.t.

2. indien u geen HBO V verpleegkundige ( 
niveau 5 ) bent dan kunt u niet zelf de 
indicatie stellen. U heeft dan een afspraak 
met een verpleegkundige die wel mag 
indiceren. Daar heeft u een samenwerking 
mee en deze verpleegkundige blijft 
betrokken bij de uitvoering en evaluatie 
van het zorgplan per cliënt. Deze afspraak 
is schriftelijk vastgelegd door partijen. Een 
kopie verstrekt u aan VGZ;

Deze kopie voegt u aan de overeenkomst 
toe. 

3. u heeft afspraken gemaakt met één of 
meerdere verpleegkundige(n) om de 
achterwacht te regelen voor het geval u op 
enig moment niet in staat bent om zelf de 
zorg te leveren die is afgesproken met uw 
cliënt;

n.v.t. n.v.t.

4. u levert minimaal aan 5 verschillende 
cliënten zorg in 2019 waarbij u niet 
uitsluitend zorg levert aan cliënten die 
verzekerd zijn bij VGZ;

n.v.t. n.v.t.

5. u bent aangesloten bij het KIWA Keurmerk; Aanvragen KIWA Keurmerk zzp zorg , om 
de kwaliteit van zorg te kunnen garande-
ren.
(Indien u al bij het KIWA Keurmerk bent 
geregistreerd, dient u uw dossier te 
onderhouden om uw registratie te 
behouden.) 

Via www.mijnkeurmerk.nl/pages/gene-
ricspace/index.aspx kunt u het KIWA 
Keurmerk ZZP Zorg aanvragen. Let op: bij 
het aanvragen van het Keurmerk zzp’ers 
moet u een aantal documenten overleggen 
waarvan het aanvragen/ verzamelen tijd 
kost (zoals kopie ID, vakdiploma’s, 
BIG-registratie, KvK-registratie, verklaring 
omtrent gedrag, etc.).

6. u voldoet aan de eisen van de WKKGZ en 
ook specifiek aan de eisen die vermeld 
staan in de handreiking voor ZZP`ers in de 
zorg ( VWS december 2017 );

In acht nemen van WKKGZ eisen voor 
ZZP’ers in de zorg over de voor u geldende 
wettelijke verplichtingen met betrekking 
op:
Volgen van een kwaliteitssysteem
Hoe om te gaan met klachten
Het leren van incidenten
Overige wettelijke verplichtingen

Via www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2017/08/08/handreiking-wkk-
gz-voor-zzp-ers kunt u alle wettelijke 
verplichtingen nalezen. 

7. u meldt zich z.s.m. aan voor het keurmerk 
NEN\HKZ. U heeft dan tot 31 december 
2019 de tijd om voor het keurmerk te 
kwalificeren. Indien u niet kwalificeert kan 
VGZ deze overeenkomst éénzijdig 
beëindigen. Deze beëindiging wordt 
uiterlijk per 1 januari 2020 geëffectueerd.

Aanmelden NEN/HKZ keurmerk. (Indien u 
zich al heeft gekwalificeerd voor dit 
keurmerk, dient u uw dossier te onderhou-
den om uw certificaat te behouden.)

Aanmelden kan via www.hkz.nl.

8. afspraken over bekostigingsexperimenten 
anders dan het integraal tarief zijn niet 
mogelijk.

n.v.t n.v.t. 

http://www.mijnkeurmerk.nl/pages/genericspace/index.aspx
http://www.mijnkeurmerk.nl/pages/genericspace/index.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/handreiking-wkkgz-voor-zzp-ers
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/handreiking-wkkgz-voor-zzp-ers
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/08/handreiking-wkkgz-voor-zzp-ers
http://www.hkz.nl


4. Termijn aanmelden als ZZP’er
Gedurende het hele jaar bieden wij de mogelijkheid om u als ZZP’er te contracteren. Nadat u zich heeft ingeschreven 
via Vecozo ontvangt u binnen een maand een reactie van ons, uw contract zal dan de eerst volgende maand ingaan. 
Wilt u graag gedurende het hele jaar 2019 een overeenkomst, meldt u zich dan uiterlijk op 30 september 2018. Uw 
aanvraag wordt dan meegenomen voor de contractering van 2019. Indien u zich later meldt, bestaat de kans dat 
u niet gedurende het hele jaar 2019 een overeenkomst heeft maar dat deze later in het jaar ingaat. Een overzicht 
hiervan is hieronder weergegeven. Uiteraard zullen wij uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen en 
indien mogelijk u eerder een overeenkomst aanbieden. Meldt u zich na 1 oktober 2019 dan kunnen wij uw aanvraag 
meenemen voor de contractering van 2020. 

Inschrijving datum: Overeenkomst per ingang van:

Vóór 1 oktober 2018 1 januari 2019

Vóór 1 januari 2019 1 februari 2019 (indien mogelijk eerder)

Vóór 1 februari 2019 1 maart 2019

Vóór 1 maart 2019 1 april 2019

Vóór 1 april 2019 1 mei 2019

Vóór 1 mei 2019 1 juni 2019 

Vóór 1 juni 2019 1 juli 2019

Vóór 1 juli 2019 1 augustus 2019

Vóór 1 augustus 2019 1 september 2019

Vóór 1 september 1 oktober 2019

Vóór 1 oktober 2019 1 november 2019

Na 1 oktober 2019  Contractering 2020


