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Beste , 

Hier de eerste nieuwsbrief van ZorgZamePartner, het nieuwe en onderscheidende platform wat 

zorgt voor de juiste match tussen zorginstellingen en zzp’ers in de zorg. 

Oprichters en eigenaren Cecile Oomen en Ron de Jong realiseerden zich vier jaar geleden hoe 

belangrijk het is dat zorginstellingen, door personeelstekorten en strakke budgetten, een flexibele 

schil hebben.  

ZorgZamePartner koppelt de zorgvraag aan de beste zorgverlener. Waarbij beide partijen 

(kosten)efficiënt en plezierig kunnen werken en daarbij snel kunnen schakelen.  

Op 1 april jl. ging ZorgZamePartner, na een jarenlange voorbereiding van start met een 

gemotiveerd team wat naast Cecile en Ron bestaat uit zeven enthousiaste klantmanagers. Met 

gedreven enthousiasme zijn zij aan de slag gegaan en al snel dienden de eerste zorginstellingen en 

zzp’ers zich aan. 

Vliegende start 
Na zes weken werd al duidelijk hoezeer er behoefte is aan deze schakel in de zorg. Dit blijkt uit het 

feit dat nu we al 10 opdrachtgevers konden verwelkomen. Van kleine startende Thuiszorg 

organisaties die mede kunnen groeien door inzet van leden van ZorgZamePartner tot bestaande 

Zorginstellingen Deze zorginstellingen zijn enthousiast over de persoonlijke en flexibele benadering 

waarbij zij een beroep kunnen doen op ervaren en enthousiaste zorgverleners.  

En ook aan de kant van de zorgverleners blijkt de interesse groot wat zich nu al heeft vertaald in de 

inschrijving van meer dan 200 zzp’ers en dit aantal groeit per dag. Deze zzp’ers ervaren dat zij via 

ZorgZamePartner op een efficiënte en persoonlijke manier kunnen doen wat zij het liefst doen; 

leuke opdrachten bij de zorginstelling die het beste bij ze past en dit zonder overbodige 

administratieve rompslomp. 

Geautomatiseerd platform 
Er is heel veel tijd gestoken in de bouw van een platform wat volledig op maat en geautomatiseerd 

is voor de deelnemende zzp’ers en opdrachtgevers. Het systeem kent bij de start nog wat 

kinderziektes maar dagelijks worden de kleine bugs verholpen en steeds meer blijkt dat dit 

platform voor de gebruikers een enorm efficiënt administratief ondersteuningsmiddel wat 

overzichtelijk en tijdbesparend is. 




