
Type organisatie Bemiddeling in zelfstandigen Mantelzorgorganisatie
Bemiddeling in Regeling 
dienstverlening aan Huis

Werkwijze Zelfstandige
  De ondersteuner factureert u rechtstreeks.

In dienst van de aanbieder 
De ondersteuner is in dienst van de aanbieder. U 

ontvangt de factuur van de aanbieder.

In dienst van de opdrachtgever 
De ondersteuner komt in dienst bij u.

Verzekeringen

Keuze aan de zelfstandige, 
verplicht via AMVN

De zelfstandige bepaalt zelf of hij of zij verzekerd 
is. Wanneer de bemiddelaar lid is van de AMVN is 

dit verplicht geregeld.

Verzekerd via de aanbieder 
De aanbieder is vanuit de wet verantwoordelijk 

voor de ondersteuner en de daarbij horende 
verzekeringen.

Verantwoordelijkheid van 
opdrachtgever, verplicht vanuit 

AMVN 
Vanuit de wet bent u hier verantwoordelijk voor.
Wanneer de bemiddelaar lid is van de AMVN is 

dit verplicht geregeld.

Aantal bezoeken van uw 
ondersteuner

Moet meerdere opdrachtgevers 
hebben

 Ongelimiteerd, zolang de ZZP'er meerdere
  opdrachtgevers heeft.

Ongelimiteerd 
Uw ondersteuner kan zo vaak komen als 

gewenst.

Maximaal 3x per week 
U kunt maximaal driemaal per week een vast 

gezicht ontvangen.

Ondersteuning vanaf kantoor Enkel bemiddeling
Advies en begeleiding 

De aanbieder mag u doorlopend adviseren 
rondom de inzet van uw ondersteuner.

Enkel bemiddeling

Planning
Opdrachtgever maakt zelf de 

afspraken 
U maakt zelf afspraken met de ZZP'er.

Wordt gepland door de 
aanbieder 

De aanbieder vertaalt de gewenste inzet in een 
planning en is hiervoor verantwoordelijk.

Opdrachtgever maakt zelf de 
afspraken 

U maakt zelf afspraken met de ondersteuner.

Training van medewerkers Keuze aan de ZZP'er
Training vanuit de aanbieder 

mag
Keuze aan de ondersteuner

Vervanging van uw 
ondersteuner

Bemiddelaar
  Uw bemiddelaar kan opnieuw een zzp'er 

bemiddelen.

Mantelzorgorganisatie
  Uw aanbieder kan een collega inplannen.

Bemiddelaar
Uw bemiddelaar kan opnieuw iemand voor u 

bemiddelen.

Verzuim van uw ondersteuner Risico van de zelfstandige 
Geen risico voor u.

Geen risico voor opdrachtgever 
Geen risico voor u en de aanbieder betaalt 

salaris door.

Opdrachtgever betaalt 
maximaal 6 weken door 

Vanuit de wet betaalt u maximaal 6 weken het 
afgesproken salaris door.

Vakantie van uw ondersteuner
Bepaalt de zelfstandige 

Uw zelfstandige kan zelf bepalen wanneer hij of 
zij op vakantie gaat, u heeft hier geen kosten 

aan.

 Gaat in overleg met de 
mantelzorgorganisatie

  De aanbieder overlegt met u, u heeft hier geen 
kosten aan.

Opdrachtgever regelt zelf
vervanging en betaalt

vakantiedagen
 Wanneer de ondersteuner op vakantie is, betaalt

u de vakantiedagen door.

PGB

Zelfstandige wordt rechtstreeks 
betaald 

Ondersteuning bij aanvraag mogelijk. Vanuit uw 
PGB budget wordt de hulpverlener rechtstreeks 

betaald. U betaalt nog additionele kosten voor de 
bemiddeling. Uw krijgt een overzicht van de SVB

  van resterende budget. 

De aanbieder regelt alles 
Ondersteuning bij aanvraag mogelijk. Vanuit uw 
PGB budget wordt de organisatie welke u heeft 
ingeschakeld betaald. Deze zal op haar beurt de 
ondersteuner aan het einde van iedere maand 

haar/zijn salaris uitbetalen. U
  hoeft niks te doen. U krijgt een overzicht van 
de SVB van resterende budget en betaalt geen 

additionele kosten voor bemiddeling en service. 

Ondersteuner wordt 
rechtstreeks betaald 

Ondersteuning bij aanvraag mogelijk. Vanuit uw 
PGB budget wordt de ondersteuner rechtstreeks 
betaald. U betaalt nog additionele kosten voor 
de bemiddeling. Uw krijgt een overzicht van de 

SVB van resterende budget.

Tarieven
Maatwerk tarieven 

Het tarief is opgebouwd uit het tarief van de 
ondersteuner en de bemiddeling en/of 

servicekosten.

Standaard tarieven 
De aanbieder bepaalt dit op basis van wet en 

regelgeving.

Maatwerk tarieven 
Het tarief is opgebouwd uit het tarief van de 

ondersteuner en de bemiddeling en/of 
servicekosten.

Verdiensten ondersteuner ZZP'er kiest het salaris
Flexibel uurloon exclusief pensioenopbouw.

Vast uur loon incl.
  pensioen en sociale premies Marktconform 

uurloon incl. bedrijfstak pensioen fonds. 
Aanbieder zorg voor afdracht sociale premies bij 

belastingdienst.

Ondersteuner kiest het salaris 
Flexibel uurloon exclusief pensioenopbouw. 

Vergelijkingstabel


