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Voorwaarden Coachingsprogramma
In dit document beschrijven we de voorwaarden van het coachingsprogramma van zzp-erindezorg.nl.
Opzet programma
Het coachingsprogramma bestaat zowel uit
persoonlijke contactmomenten met de coach als de
toegang tot online video’s waarin belangrijke
basiskennis wordt overgebracht.
Het coachingsprogramma wordt opgedeeld in
meerdere fases.
- Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we naar
de stand van zaken op dat moment en brengen we
de beoogde doelen in kaart. Dit gesprek vindt plaats
op ons kantoor.
- Het volgende contactmoment brengt de
verbeterpunten naar voren en een plan van aanpak.
Dit gesprek vindt plaats via skype of telefonisch.
- Het derde contactmoment richt zich op het
evalueren van de progressie en kan eventueel
gebruikt worden om een audit-interview voor een
keurmerk te oefenen. Dit gesprek vindt plaats op
ons kantoor.
- Het vierde contactmoment richt zich op de
gemaakte stappen en hoe deze te continueren in de
toekomst. Dit gesprek vindt plaats via skype of
telefonisch.
Daarnaast bestaat het programma verder uit:
- Maandelijkse nieuwsbrief exclusief voor onze
coachees
met
daarin
informatie
over
ontwikkelingen in de zorg en het zzp-erschap.
- Persoonlijke ondersteuning bij vragen
- Een check op de documentatie van je onderneming,
dit kan handig zijn voor het aanvragen van een
keurmerk. Wij beoordelen je documenten aan de
hand van de criteria van een keurmerk naar keuze.
Locatie zzp-erindezorg.nl
De gesprekken bij zzp-erindezorg.nl vinden plaats in
het WTC in Rotterdam, te vinden op Beursplein 37,
Rotterdam. Eventueel kunnen gesprekken, in
overleg met de coach, ook op een andere locatie
plaatsvinden. Hiervoor kunnen in overleg reiskosten
in rekening worden gebracht.
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Contact
Overig contact vindt plaats via de email of indien
nodig telefonisch. Sommige gesprekken zullen
plaatsvinden via skype.
Vervolg
Na het volgen van het coachingsprogramma van
zzp-erindezorg.nl bestaat er de mogelijkheid om
voor €100 per 6 maanden toegang te houden tot
ons groeiend aanbod van online coaching video’s
en onze nieuwsbrief.
Verantwoordelijkheid
Ondanks de uiterste toewijding naar de diensten en
producten van zzp-erindezorg.nl kan zzperindezorg.nl niet instaan voor de afwezigheid van
fouten of onvolledigheden. Wij geven dan ook geen
garantie voor het behalen van een keurmerk of het
doorkomen van een controle van de Inspectie van
Gezondheidszorg en Jeugd of de Belastingdienst.
Toewijzing Coach
Zzp-erindezorg.nl koppelt een coach aan de hand
van de aanmelding. Wij werken alleen met ervaren
coaches die affiniteit hebben met de zorg en het
zzp-erschap.

Betaling
De kosten bedragen €850 excl. btw en zullen in
twee termijnen gefactureerd worden. De eerste
factuur dient betaald te worden voor het
kennismakingsgesprek plaatsvindt. De tweede
factuur dient betaald te worden voor het derde
contactmoment plaatsvindt. Het tarief is
opgebouwd op basis van de toegang tot de
bestaande en nieuwe online video’s, evenals
minimaal 5 tot maximaal 7 contacturen. Wij gaan
er hierbij van uit dat de zorgprofessional bereid is
gedurende het coachingstraject structureel tijd
te investeren in zijn of haar praktijk. Het
tussentijds afbreken van het coachingsprogramma leidt niet tot restitutie van het
programmageld.
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