
Specialist 
in de intensieve 
begeleiding.



Onze begeleiders.

De begeleiders van Biemond & Hoekman 

hebben een positieve en professionele 

grondhouding en zijn in bezit van een:

•  passende opleiding afgerond in de zorg,

•  verklaring omtrent gedrag (VOG),

•  brede kennis van actuele wet- en   

 regelgeving en hier naar handelend,

•  certificaat weerbaarheidstraining,

•  certificaat medicatieverstrekking

Biemond & Hoekman,  
wie zijn we.

Biemond & Hoekman is een bemiddelingsbureau dat 

werkzaam is in de gehandicaptenzorg.  

Wanneer zorginstellingen met tijdelijke personele 

tekorten zitten, zorgen wij dat ervaren begeleiders klaar 

staan om uw team tijdelijk te ondersteunen. 

De begeleiders van Biemond & Hoekman zijn 

zelfstandige professionals (zzp-ers) en hebben 

allemaal een ruime ervaring in het werken met cliënten 

in de gehandicaptenzorg waarbij er sprake is van 

gedragsproblematiek.

U vraagt om een 

invalkracht, u krijgt een 

ervaren zorgprofessional die 

goed aansluit bij de cliënten en 

uitstekend samenwerkt met 

uw vaste team. 

Wij willen cliënten en teams in 
de gehandicaptenzorg zo goed 
mogelijk ondersteunen.
Onze kennis, vaardigheden en ervaring stellen ons in staat om de juiste 

aansluiting en afstemming te vinden bij de cliënten én het team.



Kwaliteit.

Biemond & Hoekman heeft kwaliteit hoog in het 

vaandel staan. Deze kwaliteit kenmerkt zich in zowel ons 

begeleidingsteam als in onze bedrijfsvoering en gehele 

bemiddelingsproces. 

Onze begeleiders zijn ervaren, betrouwbaar en goed 

geschoold. U vraagt om een invalkracht, u krijgt een 

ervaren zorgprofessional die goed aansluit bij de cliënten 

en uitstekend samenwerkt met uw vaste team. 

De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en het 

bemiddelingsproces wordt bewaakt door drie pijlers, te 

weten: 

• Lidmaatschap NBBU

• Keurmerk ZZP bemiddeling

• Ons team op kantoor die dagelijks voor u klaar staat

Lidmaatschap NBBU
Biemond & Hoekman is lid van de 

NBBU, de Nederlandse Bond voor 

Bemiddelings- en Uitzendbedrijven. 

De NBBU is dé branchevereniging 

van professionele intermediairs op de 

arbeidsmarkt. Door ons lidmaatschap zijn wij altijd op de 

hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de branche en 

zijn we ons verplicht te houden aan de kwaliteitsnormen 

die voor intermediairs gelden. 

Keurmerk ZZP bemiddeling
Met het Keurmerk ZZP bemiddeling 

tonen wij aan dat wij op een correcte 

wijze zzp-ers bemiddelen naar 

opdrachtgevers. Wij maken gebruik van 

goedgekeurde modelovereenkomsten en 

factureren en administreren volgens de geldende  

wet- en regelgeving. Hiermee sluiten we risico’s uit voor 

onze samenwerkende zzp-ers en opdrachtgevers. 

Ons team op kantoor
Met ons enthousiaste team op kantoor staan we dagelijks 

voor u klaar en dragen we zorg voor de juiste planningen 

en afstemming voor de lopende en nieuwe projecten.

Waarom voor ons kiezen.

Biemond & Hoekman is betrouwbaar, persoonlijk 

en flexibel en onze dienstverlening wordt geleverd 

door goed opgeleide en deskundige begeleiders. 

Wilt u meer weten over onze diensten? Bel of 

mail ons gerust of maak een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek.

Bel ons op 0341 – 23 23 80 of stuur een e-mail 

aan info@biemondhoekman.nl. Wij nemen dan 

zo snel mogelijk contact met u op.



+31 (0) 341 23 23 80
info@biemondhoekman.nl
Marconiweg 24e, 8071 RA Nunspeet
www.biemondhoekman.nl


