
ZZP BEMIDDELINGSKEURMERK

Biemond & Hoekman is opnieuw positief door de jaarlijkse audit van het ZZP
Bemiddelingskeurmerk gekomen. Het keurmerk is een garantie dat de dienstverlening van zzp-
bemiddelaars juist en betrouwbaar is, richting zelfstandige én opdrachtgever. 

Het keurmerk wordt toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling. Hierin
worden onder meer de aan de zzp’er gestelde voorwaarden, transparantie in de dienstverlening

Bekijk de online versie



en gebruikmaking van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst
meegenomen.

Meer over dit keurmerk vindt u hier

INTERVIEW MET 
BEGELEIDER ADRIAAN

Hij vertelt wat het betekent om via
Biemond & Hoekman te werken en welke 
verschillen hij ziet met zijn vorige
werkgevers.

Bekijk hier



BEGELEIDERS GESCHOOLD IN HET OMGAAN MET
MOEILIJK VERSTAANBAAR GEDRAG

Biemond & Hoekman vindt het van belang dat haar begeleiders deskundig en vaardig zijn als
zorgprofessional. Regelmatig worden we op de werkvloer geconfronteerd met moeilijk
verstaanbaar gedrag van cliënten. Het is daarom belangrijk dat de zorgprofessionals weten hoe
te handelen en de situatie te de escaleren, zodat zowel de cliënt als de begeleider
ongeschonden uit de situatie komen.

Om deze reden zijn de begeleiders van Biemond & Hoekman weer getraind om cliënten
begeleiding te kunnen bieden bij moeilijk verstaanbaar gedrag. In de training Mentale en fysieke
weerbaarheid van Asserti hebben alle deelnemers hun kennis en vaardigheden opgefrist en zijn
ze aan de slag gegaan met de volgende aandachtsgebieden:

- basiskennis over gedragsproblematiek
- inzicht in eigen gedrag en houding
- communicatie in stressvolle situaties
- fysieke weringen



BIEMOND & HOEKMAN HOOFDSPONSOR FRION FESTIVAL

Dit jaar is Biemond & Hoekman hoofdsponsor van het Frion Festival in Zwolle. Dit jaarlijks
terugkerende evenement vindt plaats op zondag 17 mei in Theater De Spiegel. Het is een
festival waar de cliënten van Frion in de spotlights staan!

Het door en voor cliënten van Frion georganiseerde festival stelt zich ten doel een jaarlijks
terugkerende onvergetelijke belevenis te zijn voor de cliënten. Hoofddoel van dit evenement is
geld inzamelen om wensen van cliënten van Frion te vervullen: extraatjes voor de cliënten zoals
uitjes en het ondersteunen van hobby’s, ook op het gebied van theater en muziek met het Frion
Festival als podium.



CONTACT



Marconiweg 24e
8071 RA Nunspeet

0341 23 23 80

info@biemondhoekman.nl
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