
Dé ZZP bemiddelaar in
de zorg!

Voor de (startende)
Zelfstandige Zorgprofessional

Door onze jarenlange ervaring in de zorg zijn wij bekend 

met de uitdagingen voor zowel de zorgaanbieder als de 

zorgverlener. 

Als FMS Zorgpartners willen we ons dan 

ook inzetten voor een goede en duurzame 

oplossing, waarin beiden zich goed kunnen 

vinden. Op deze flyer vindt je kort en bondig 

dé belangrijkste informatie over

FMS zorgpartners en haar dienstverlening.

•  Werken waar en wanneer jij dat wilt 

•  Werken in een setting die jou aanspreekt

•  Zorg verlenen vanuit jouw idealen 

•  Tegen marktconforme tarieven. Geen inschrijf- en/of abonnementskosten. 

•  Onze goede backoffice ontzorgt je en daardoor kun jij je focus leggen op wat je echt wilt, 

namelijk: zorg verlenen.

Wij ondersteunen jou als (startende) zzp’er bij de volgende zaken: 
•  Ondersteuning bij het oprichten van je eigen bedrijf, met alles wat   

daarbij komt kijken:

-  Het vinden van een prettige, langdurige zorgopdracht 

-  Het maken en versturen van facturen 

-  Het voldoen aan de WKKGZ eisen 

-  Het hanteren van de kwaliteitsnorm 

-  Het ontwikkelen op gebied van (bij)scholing 

•   Je maakt gebruik van onze online omgeving, een laagdrempelig 

systeem waarin jij je digitale portfolio, je urenregistratie en de 

overeenkomsten met de opdrachtgevers bijhoudt.

www.fmszorgpartners.nl



Waarom kiezen voor FMS Zorgpartners ?

•  Wij zetten ons in voor jou als ZZP’er

• Wij gaan voor een 100% match tussen ZZP’er en opdrachtgever

• Wij vinden kwaliteit erg belangrijk!

• Wij hebben eerlijke en betaalbare tarieven en zijn daar ook transparant in

•  Jij ervaart weinig administratieve rompslomp door onze gebruiksvriendelijke online omgeving

• Wij vinden scholing voor ZZP’ers erg belangrijk en hebben daarom een unieke samenwerking 

met een geaccrediteerde (bij)scholingspartner 

Ben je geïnteresseerd? Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek met

een lekkere kop koffie/thee. Tot snel! Frauke, Margot en Stephanie.

E-mailadres: info@fmszorgpartners.nl

Telefoonnummer: (085) 400 95 55

 (bereikbaar van ma. t/m vr. van 8.00-17.00u

 buiten kantooruren voor urgente zaken)

Website: www.fmszorgpartners.nl

@fmszorgpartners

@fmszorgpartners

‘Wij zijn jou
heel graag van dienst!’

v.l.n.r.: Margot, Frauke en Stephanie


