
Nieuwsbrief september 2022  

 
Beste , 

Welkom bij deze zomer nieuwsbrief van ZorgZamePartner. Misschien was je op vakantie heb 

je de hele zomer door gewerkt om op een ander moment je rust te pakken.  

Achter de schermen van ZorgZamePartner is het een drukte van belang! Het starten van een 

Portal vraagt een enorme inspanning en het is fijn te merken dat het allemaal steeds beter 

gaat lopen! Het is als een enorm schip. Langzaam komt het op gang, vaart het de haven uit, 

het open water tegemoet en komt het op stoom. We zijn op koers en op volle kracht 

vooruit!  

 

Sinds onze start in april zijn we snel gegroeid en het is geweldig om te merken dat de 

opdrachtgevers erg blij zijn met onze aanpak en met het aanbod van zzp’ers. Stuk voor stuk 

zijn dit mensen die kanjers zijn in hun vak!  

Nieuwe opdrachtgevers 
Steeds meer zorginstellingen zien de voordelen van het zakendoen met ZorgZamePartner en 

inmiddels hebben we al een mooie lijst met opdrachtgevers in Noord- en Zuid Holland en dat 

biedt jou als zzp’er mooie kansen.  

 

De meest recente instelling waarmee we een overeenkomst aangegaan zijn, is De 

Zorgspecialist. Zij zijn met name actief in de regio Kennemerland en bieden thuiszorg en 

palliatieve zorg, ook in hospices. Daarnaast hebben zij zogenaamde Zorg Villa’s. Dit zijn 

kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen, onder andere in Aerdenhout, Castricum en 

Heemskerk.  

 

Voor het brede en gevarieerde zorgaanbod dat De Zorgspecialist bied, hebben zij behoefte 

aan zzp’ers op alle niveaus. Dus volop keuzemogelijkheden! 

 

 

 



Zzp’er aan het woord 
Stella is verpleegkundige en ging als eerste aan de slag bij De Zorgspecialist (zie hierboven). 

Lees hier haar enthousiaste relaas: 
 

 
“En dan ben je 51 en start je als zzp’er in de zorg. Ik wilde geen productie meer draaien in de 

complexe psychiatrie, genoeg is genoeg. Ik wil zorg leveren zoals ik dat het liefst doe  en daar 

hoort ook de nodige TTLC oftewel Time, Tender, Love, Care bij.  

Daarnaast wil ik met een gerust hart ‘ja’ kunnen zeggen tegen de vraag die ik mezelf 

stel;  "Zou ik mijn familie hier laten wonen of verzorgen?’.  En dat is bij De Zorgspecialist 

zeker het geval.  

De ZorgZamePartner sluit hier in mijn ogen volledig op aan. Toegankelijk, sympathiek, 

behulpzaam en oprecht. Ik merk dat ik als startend zzp’er alle steun krijg en alles mag 

vragen. Dus ook nog laagdrempelig en dat is zeer prettig.  

Ik heb op deze manier een mooie start gemaakt als zzp’er en hoop nog vele opdrachten via 

hen binnen te krijgen.” 

Vacatures 
Met name in de regio Amsterdam/Zaanstreek maar ook in Zuid-Holland zijn we op zoek naar 

zzp’ers in diverse functies. Op onze website vind je via het vacatureportal een greep uit de 

vacatures.   

Wat eten we vandaag? 
Als je steeds druk aan het werk bent, mogelijk nog de zorg voor een gezin hebt, je 

huishouden, sociale verplichtingen en misschien ook nog een opleiding aan het volgen bent 

valt het vaak niet mee om iedere avond een verantwoorde en smakelijke maaltijd op tafel te 

zetten.  

In deze rubriek wisselen we recepten uit die snel en makkelijk klaar te maken zijn en ook nog 

eens gezond. 



Heb je ook een recept wat je wilt delen met je mede-zzp’ers in de zorg, stuur dit dan naar 

info@zorgzamepartner.nl 

Mexicaanse Bonenschotel 

Dit recept is van Taroena Takoersingh. Zij maakt deze heerlijke ovenschotel vaak een dag van 

te voren en zet ze dan in de koelkast. De volgende dag hoeft deze schotel dan alleen nog 20 

minuten in de oven en smullen maar!  
 

 
Benodigdheden: 

325 gram crème fraiche  

500 gram gehakt (dit mag ook vervangen worden door vegetarisch gehakt of groenten) 

400 gram kidneybonen 

400 gram zwarte bonen 

300 gram mais 

2 tomaten 

2 puntpaprika’s 

2 zakjes taco mix (á 28 gram) 

2 uien 

Olie of bakboter 

1 zakje geraspte kaas 

1 zak nacho-chips 

Zout en zwarte peper naar smaak 

1 wokpan 

1 ovenschotel 

 

Bereiding: 

Snij de uien, de paprika’s en tomaten in stukjes. 

Doe de kidneybonen, zwarte bonen en de mais in een vergiet en laat deze goed uitlekken. 

Doe wat olie of bakboter in de wok-pan, bak de uien tot dat ze glazig zijn en voeg dan het 

gehakt toe. 

Laat dit ongeveer 5 minuten bakken en voeg dan de bonen, de mais, de tomaten en de 

puntpaprika toe. Roerbak alles goed door elkaar en voeg dan de 2 zakjes taco mix, de crème 



fraiche en zout/peper naar smaak toe. Roerbak alles goed door elkaar, laat het 3 minuten 

sudderen en giet alles over in een grote ovenschaal. Breek de nacho-chips in stukjes, strooi 

deze over de ovenschaal tot hij volledig bedekt is en strooi tot slot de geraspte kaas erover. 

Verwarm de oven op 180 graden en plaats de schaal 20 min in de oven. 

Serveer er naar wens rijst, een salade of plakjes avocado bij.  

Inktvlekken uit je kleding verwijderen 
Ken je dat? Na een lange dag aan het werk geweest te zijn kom je thuis, spring je even onder 

de douche om je op te frissen en gooi je je werkjasje in de was. Met je balpen er nog aan 

gehaakt. Daar kom je dan vaak pas achter als je de was uit de machine haalt doordat je mooi 

witte jasje ineens voorzien is van blauwe inktvlekken.  

 
Sandra Vink uit deelde met ons een hele mooie tip – die zij weer van haar moeder kreeg - om 

deze hardnekkige vlekken te verwijderen. Zij deelt deze graag met jullie want het is zonde 

als je zo’n prijzig jasje moet weggooien.  

 

De truc is om het hele jasje te weken in pure spiritus! Het is wel een klusje waar je bij moet 

blijven want je moet regelmatig roeren om te voorkomen dat de spiritus (nieuwe) vlekken 

maakt in de stof. Na een dag weken zie je dat de vlek uit de stof trekt. Hierna gooi je het 

jasje in de wasmachine en het is weer als nieuw! Mocht het zo zijn dat nog niet alle inkt eruit 

is dan herhaal je het proces nog een keer.  

 

Sandra, dank je wel voor deze Gouden tip! Heb jij ook zo’n handige tip waar je collega’s ook 

wat aan hebben, stuur deze dan graag naar ons door!  

Voldoe jij aan de Wet Toelating op de 
ZorgAanbieders? 
Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet Toelating op de ZorgAanbieders, de Wtza,  in werking 

getreden. Dit wil zeggen dat je (naast je inschrijving bij de KvK) verplicht bent om je te 

melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zodat je registratie in het 

Zorgaanbiedersportaal gemeld wordt. In dit Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) wat 

openbaar is moet je dus als zelfstandig zorgaanbieder te vinden zijn.  

 



Bij je inschrijving bij ZorgZamePartner is dit één van de zaken die we controleren want wij 

zijn ervoor om te zorgen dat je als zzp’er in de zorg aan alle verplichtingen voldoet en we je 

met een gerust hart bij onze opdrachtgevers kunnen plaatsen.  

 

Ben je er nog niet aan toegekomen om je in te schrijven doe dit dan zo snel mogelijk want je 

kunt een enorme boete opgelegd krijgen. Meer informatie over deze wet vind je op de 

website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na inschrijving vind je hier 

ook je portaal waarin al je gegevens zijn opgenomen en je deze desgewenst kunt wijzigen.  
  

Wij een zzp’er, jij een kans op een fortuin 
We groeien snel, Steeds meer opdrachtgevers in de zorg kloppen aan bij ZorgZamePartner en 

hun tevredenheid blijkt wel uit het feit dat zij ook steeds meer krachten in willen huren. Om 

aan deze vraag tegemoet te komen willen we heel graag de groep zzp’ers waar jij ook toe 

behoort, uitbreiden.  

 

Ken jij nog zorg-zzp’ers die ook via ZorgZamePartner aan de slag willen, met name in de regio 

Amsterdam/Zaanstreek en omgeving? Wijs ze dan op de mogelijkheid om zich bij ons in te 

schrijven. Tot 1 januari 2023 is dit nog gratis, daarna zijn de kosten € 10,- per maand.  

 

En jouw voordeel als iemand zich via jou inschrijft? Behalve een fijne collega erbij krijg jij 

per ingeschreven zzp’er een staatslot als dank voor de moeite. En wie weet win je er een 

fantastische prijs door! 
 
  

 

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. 
Nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

 

 


