Bekijk de online versie

WET ZORG EN DWANG
Op z’n vroegst per 01 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang in werking. Deze ter
vervanging van de wet BOPZ. De naam van deze wet is al alleszeggend. Als zzp'er, als 'hand
aan het bed', als directe begeleider van cliënten valt u onder deze wet. U loopt dus
beroepsmatig risico's. Daarom is het belangrijk om u in te lezen in de werkwijze, uitgangspunten
en procedures van de wet.

De Wet Zorg en Dwang doorgronden is best een hele kluif. De behandeling heeft namelijk 9 jaar
geduurd en wijzigingen/aanpassingen in die tijd maken de wet vrij ondoorzichtelijk en voor u als
zzp'er onnodig complex. Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt in een logische volgorde
en met een praktische opbouw. Het resultaat geeft een helder en begrijpelijk beeld van de wet.
Deze handige samenvatting ontvangen

BEZORG JIJ CLIENTEN
OOK GRAAG EEN MOOIE
DAG?
Meld je dan nu aan als zzp-er. Wij zorgen
dat je wordt opgeroepen voor passende
diensten en projectmatig werk.
Schrijf hier in!

MOOI WOORDJE VAN OPDRACHTGEVER
Begin april 2019 zijn we in contact gekomen met Erik van het bureau Biemond & Hoekman en
na 1 prettig gesprek zijn wij een samenwerking voor een paar maanden met elkaar aangegaan.
Het was ontzettend fijn dat we konden terug vallen op ervaren en deskundige begeleiders in een
pittige periode voor het vaste team. Door de coachende rol van de begeleiders van Biemond &
Hoekman en door met elkaar ervaringen te delen hebben we alles weer in zeer korte tijd goed
op de rit gekregen en kunnen we nu weer op eigen benen verder.

ZORGMARATHON
Op 20 september heeft Biemond & Hoekman haar bijdrage geleverd voor het Fonds
Gehandicaptensport door als team de zorgmarathon op Papendal te lopen. De Zorgmarathon is
een groots evenement voor teams van medewerkers uit de sector Zorg, Welzijn & Sport, waarbij

vitaliteit en plezier voorop staan. Dit alles onder het motto ‘samen de zorg in beweging brengen’.
En zoals u ziet… hebben we ervan genoten!
Film bekijken
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