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Onderwerp Norm Vraag 

Overeenkomst van opdracht Een ondertekende overeenkomst met de 
opdrachtgever 

Is er een ondertekende overeenkomst van opdracht 
met de opdrachtgever? 

Aantal opdrachtgevers op jaarbasis Hoe meer opdrachtgevers, hoe minder aannemelijk 
het is dat er sprake is van een (fictief) dienstverband 

Hoeveel opdrachtgevers zijn er in het boekjaar 
geweest?  

Verrichten van persoonlijke arbeid Je regelt zelf vervangers bij ziekte/afwezigheid en legt 
dit vast. 

Mag ondernemer volgens overeenkomst van opdracht 
vervanging regelen bij ziekte/vakantie?  

  Is dit al wel eens gebeurd? 

  Is dit vastgelegd op schrift/op mail? 

Er is sprake van een gezagsverhouding Aanwijsbaar verschil met collega’s in loondienst 
dezelfde organisatie 

Er is een verschil tussen een werknemer en jou op de 
werkvloer? Wat is het verschil bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden? 

 Opdrachtgever geeft geen aanwijzigingen tbv 
uitvoering werkzaamheden 

Geeft je opdrachtgever aanwijzingen hoe je je werk 
moet doen? Mag je je werk op je eigen manier mag 
uitvoeren?  

 Aanwezigheid van specifieke kennis/vaardigheden Beschik je over specifieke kennis en vaardigheden ten 
opzichte van de werknemers op de werkvloer 

 Loon ligt (veel) hoger ten opzichte met collega’s in 
loondienst dezelfde organisatie 

Ontvang je duidelijk een hoger loon? 

 Inkoop/gebruik van eigen materialen Gebruik je je eigen bedrijfsmiddelen? Welke zijn dat? 
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 Je distancieert je ten opzichte van de organisatie waar 
je werkt: 

In hoeverre distancieer je je van de organisatie waar je 
werkt? bv: 

 -  - Je geeft je visitekaartjes af 

 -  - Eigen uniform 

 -  - Je kunt regelmatig een opdracht of een 
dienst niet aannemen. Dit kun je ook 
aantonen 

 -  - Je factureert zelf, of het ziet er uit zoals je dat 
zelf doet. 

 Opdrachtgever wil je aannemen in loondienst Heeft de opdrachtgever de intentie om jou aan te 
nemen als werknemer? 

 Tot minimaal een half jaar terug niet gewerkt in 
loondienst binnen de organisatie. 

Heb je een half jaar eerder als werknemer gewerkt bij 
de opdrachtgever? 

 Je loopt geen betaalde stage als zzpér Doe je een opleiding en loop je als zzpér tegen 
betaling stage bij je opdrachtgever? 

Overig Je loopt ondernemersrisico Op het gebied van aansprakelijkheid 

  Op het gebied van debiteurenrisico 

  Je hebt de vrijheid om elders te werken, gelijktijdig bij 
meerdere opdrachtgevers 
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Tot slot 
Wens ik je heel veel succes met het starten van je zorgonderneming!  

Loes Hesemans Administratie & Coaching 

Boekhouder met liefde voor zorg 

Website:  www.loeshesemans.nl 

E-mail:  info@loeshesemans.nl 

Tel:   06-37607792 

    https://www.facebook.com/zorgboekhouder/?ref=settings 

   https://www.linkedin.com/in/loeshesemans/ 

Loes Hesemans Administratie & Coaching is niet aansprakelijkheid voor onjuistheden of andere problemen die voortkomen bij gebruik van dit model.   

   

Copyright:  

Dit model is gemaakt door Loes Hesemans Administratie & Coaching en stelt dit model gratis ter beschikking aan haar klanten en relaties. Het model is voor eigen gebruik.  

Het is niet toegestaan dit model te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken, op internet te plaatsen of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande   

schriftelijke toestemming van Loes Hesemans Administratie & Coaching.  
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