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ZORGELES & ZZP’er
Ondernemen met ZorgeLES

ZorgeLES is opgericht in 2001 en is niet slechts een naam, het is een 
begrip! ZorgeLES staat voor een flexibele inzet zonder zorgen, voor 
kwaliteit en professionaliteit. ZorgeLES lost de roosterproblemen 
op bij onze opdrachtgevers. Dit kunnen losse diensten zijn of 
opdrachten voor een langere periode. Hierdoor kunnen wij 
altijd toegang bieden tot een grote hoeveelheid opdrachten en 
continuïteit. Als zzp’er van ZorgeLES kun je altijd rekenen op een 
gespecialiseerde partner die meedenkt en meewerkt om jou aan de 
beste opdrachten binnen de zorg- en welzijnssector te helpen. Onze 
samenwerking stopt niet bij het aanbieden van een opdracht, maar 
gaat verder in een 24/7 ondersteuning van al onze ZorgeLES zzp’ers.  
Maak, net als 300 andere zzp’ers, van ZorgeLES jouw partner in de 
bemiddeling van mooie opdrachten!

Hét onderscheidend vermogen van ZorgeLES is de kwaliteit van onze 
zorgmedewerkers en het persoonlijk contact via de intercedenten. 
Onze zorgmedewerkers hebben niet alleen de juiste papieren en 
ervaring, maar vooral ook de juiste mentaliteit. De volgende vijf 
kerncompetenties beschrijven ZorgeLES:  
•  Snelle communicatie met onze planners over  

de invulling van dienstaanvragen 
•  Uitgebreide begeleiding van al onze zzp’ers 
•  Toegang tot veel mooie opdrachten
•  Geen bemiddelingskosten én een snelle uitbetaling
•  Flexibel, betrouwbaar en gecommitteerd
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Wat zijn de voordelen voor jou als zzp’er?

•  Flexwerken en vrijheid. Jouw beschikbaarheid is onze leidraad. 
Ben je niet beschikbaar, dan plannen wij jou ook niet in. Wil je 
uitsluitend werken in jouw regio, geen probleem! Bovendien 
bepaal zelf of je parttime of fulltime werkt.

•  Afwisseling en uitdaging. Niet elke dag is hetzelfde. Je werkt daar 
waar jouw hulp het hardst nodig is.

•  Mobiliteit. Wél in het bezit van een rijbewijs, maar bezit je géén 
eigen auto, dan heb je de mogelijkheid om één van onze ZorgLES 
auto’s te lenen. 

•  Snelle uitbetaling. Je bent bij ZorgeLES verzekerd van een goed 
uurtarief en jij bepaalt zelf wanneer je je factuur stuurt. Wij streven 
er altijd naar deze binnen een week te betalen. 

•  Werken voor een betrouwbare partij. ZorgeLES bestaat sinds 2001 
en is aangesloten bij de NBBU.

Wil jij ook werken in de zorg, 
maar wel op je eigen voorwaarden?

Reageer dan nu!
Bel of stuur een appje naar 0341-560400 
Mail naar info@ZorgeLES.nl


