
Presentatie werkconferentie V&Presentatie werkconferentie V&VNVN--SPVSPV
Donderdag 10 april 2008 van 14.00 Donderdag 10 april 2008 van 14.00 –– 17.00 uur17.00 uur

‘‘SPV en zelfstandige praktijkSPV en zelfstandige praktijk’’
Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeMogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoekenken

"Van luisteren je zaak maken""Van luisteren je zaak maken"
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige als zelfstandig praktijDe sociaal psychiatrisch verpleegkundige als zelfstandig praktijkvoerder, kvoerder, 
de juridische en fiscale kaders waarbinnen je opereert.de juridische en fiscale kaders waarbinnen je opereert.

Mevrouw Antoinette Kroeze, SPV en juristeMevrouw Antoinette Kroeze, SPV en juriste



Van luisteren je Van luisteren je 
zaak makenzaak maken
juridische en fiscale kaders juridische en fiscale kaders 



SPVSPV--dienstverleningdienstverlening

Een persoonlijk contact binnen een Een persoonlijk contact binnen een 
zakelijk contractzakelijk contract



ContractContract

InspanningsverplichtingInspanningsverplichting
Op basis van een zakelijke Op basis van een zakelijke 
overeenkomstovereenkomst
Inhoud van de overeenkomst wordt mede Inhoud van de overeenkomst wordt mede 
bepaald door de maatschappelijke bepaald door de maatschappelijke 
contextcontext



Maatschappelijke contextMaatschappelijke context

Zorgbehoefte van de wederpartijZorgbehoefte van de wederpartij
Markt van vraag en aanbodMarkt van vraag en aanbod
NetwerkorganisatiesNetwerkorganisaties
Veranderende overheid van zorgzaam, sterk Veranderende overheid van zorgzaam, sterk 
controlerend naar controlerend naar faciliterendfaciliterend en toezichthoudenden toezichthoudend
Nadruk op belang van economische en juridische Nadruk op belang van economische en juridische 
zelfstandigheid van burgerszelfstandigheid van burgers
Professionalisering van functiesProfessionalisering van functies
NetwerkorganisatiesNetwerkorganisaties
GlobaliseringGlobalisering
DigitaliseringDigitalisering



ZorgbehoefteZorgbehoefte

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zorgbehoefte bepaalt deDe sociaal psychiatrisch verpleegkundige zorgbehoefte bepaalt de
inhoud en daarmee de grenzen van de overeenkomst en dus inhoud en daarmee de grenzen van de overeenkomst en dus 
inspanning (prestatie en tegenprestatie).inspanning (prestatie en tegenprestatie).

Afbakening taken en verantwoordelijkheden communiceren maakt Afbakening taken en verantwoordelijkheden communiceren maakt 
deel uit van de deel uit van de ““onderhandelingonderhandeling”” met de wederpartij en het met de wederpartij en het 
overeengekomeneovereengekomene wordt vastgelegd in een wordt vastgelegd in een 
behandelovereenkomst (behandelovereenkomst (WGBOWGBO).).

SPV heeft eigen en beperkt deskundigheidsgebied (professionele SPV heeft eigen en beperkt deskundigheidsgebied (professionele 
standaard),standaard),

is geen arts, geen psychotherapeut/jurist/schoonmaker etc.is geen arts, geen psychotherapeut/jurist/schoonmaker etc.



Markt van vraag en Markt van vraag en 
aanbodaanbod

Er is een zorgvraag Er is een zorgvraag wiewie
bepaalt of de zorgvraag bepaalt of de zorgvraag 
bij de SPV of  bij een bij de SPV of  bij een 
ander komt ?ander komt ?

PrivPrivééverbandverband
Organisatie Organisatie 
geloofsgemeenschap geloofsgemeenschap 
werkgever werkgever 
opleidingsinstellingopleidingsinstelling
HuisartsHuisarts
BedrijfsartsBedrijfsarts
FysiotherapeutFysiotherapeut
GezondheidszorgGezondheidszorg--
instellinginstelling
Etc.Etc.



Markt van vraag en Markt van vraag en 
aanbodaanbod

Er is een zorgvraag, Er is een zorgvraag, wat wat 
bepaalt of de zorgvraag bij de bepaalt of de zorgvraag bij de 
SPV of  bij een ander komt ?SPV of  bij een ander komt ?

Bekendheid van het Bekendheid van het 
deskundigheidsdeskundigheids--gebiedgebied van van 
de SPV. (onderscheidende de SPV. (onderscheidende 
kwaliteiten in vergelijk tot kwaliteiten in vergelijk tot 
andere (GGZandere (GGZ--)hulpverleners))hulpverleners)
Bekendheid met de persoon Bekendheid met de persoon 
van de SPVvan de SPV
Binnen de keten de behoefte Binnen de keten de behoefte 
om tot samenwerking te om tot samenwerking te 
komenkomen

financifinanciёёlele vergoedingvergoeding



ROL van de OVERHEIDROL van de OVERHEID

Biedt Biedt 
faciliteiten aan faciliteiten aan 
zorgvragers en zorgvragers en 
zorgverlenerszorgverleners

Geeft regels en Geeft regels en 
houdt toezicht houdt toezicht 
op de naleving op de naleving 
ervan en ervan en 
sanctioneert sanctioneert 
zonodigzonodig



FACILITEITEN VOOR FACILITEITEN VOOR 
BURGERSBURGERS

Wetgeving  ziektekostenverzekering Wetgeving  ziektekostenverzekering 
((sollidariteitsgedachtesollidariteitsgedachte))
(Kader(Kader--)wetgeving kwaliteit zorg ()wetgeving kwaliteit zorg (WGBOWGBO, , 
Kwaliteitswet Kwaliteitswet ZorgInstellingZorgInstelling, Wet BIG), Wet BIG)
Bijdrage aan financiering scholing, onderzoekBijdrage aan financiering scholing, onderzoek
Fysieke faciliteiten (planning locaties zorg)Fysieke faciliteiten (planning locaties zorg)
Stimuleren Stimuleren clicliёёntenparticipatientenparticipatie
Etc.Etc.



FACILITEITEN VOOR FACILITEITEN VOOR 
ZORGVERLENERSZORGVERLENERS

Mogelijkheid tot scholing, doen van Mogelijkheid tot scholing, doen van 
onderzoekonderzoek
Ondernemersregelingen in de Ondernemersregelingen in de 
belastingwetgevingbelastingwetgeving



Voordelen van fiscaal Voordelen van fiscaal 
ondernemerschapondernemerschap

StartersaftrekStartersaftrek
InvesteringsaftrekInvesteringsaftrek
Reserves gebruiken Reserves gebruiken 
voor voor 
oudedagsvoorzieningoudedagsvoorziening



Freelancer/ondernemer:Freelancer/ondernemer:

Beoordelingspunten of je freelancer of ondernemer bent Beoordelingspunten of je freelancer of ondernemer bent 
(VAR: (VAR: WUOWUO, , ROWROW):):

WinstWinst
Zelfstandigheid Zelfstandigheid 
KapitaalKapitaal
Tijd (urencriterium)Tijd (urencriterium)
Aantal en kwaliteit van de opdrachtgevers Aantal en kwaliteit van de opdrachtgevers 
Gebruik van reclame, briefpapier e.d.Gebruik van reclame, briefpapier e.d.
Ondernemersrisico (niet door gaan overeenkomsten, achterwege Ondernemersrisico (niet door gaan overeenkomsten, achterwege 
blijven van betalingen)blijven van betalingen)
Aansprakelijkheid voor schuldenAansprakelijkheid voor schulden



OndernemersvormenOndernemersvormen

Eenmanszaak (ZZP/met personeel)Eenmanszaak (ZZP/met personeel)
Maatschap (wijzigt binnenkort)Maatschap (wijzigt binnenkort)
Vennootschap onder firma (vof)Vennootschap onder firma (vof)
Commanditaire vennootschap (cv)Commanditaire vennootschap (cv)
Besloten vennootschap (Besloten vennootschap (bvbv))
Stichting of verenigingStichting of vereniging



BTWBTW

(Para(Para--)medische diensten van een )medische diensten van een 
zorgverlener (zorgverlener (BIGBIG--opleidingopleiding) zijn ) zijn 
vrijgesteld voor de omzetbelasting zolang vrijgesteld voor de omzetbelasting zolang 
ze een gezondheidkundige verzorging ze een gezondheidkundige verzorging 
dienendienen



Zeg wat jij zou moeten Zeg wat jij zou moeten 
doen...doen...

Je hoeft als SPV met een eenmanszaak, Je hoeft als SPV met een eenmanszaak, 
of maatschap niet naar de kamer van of maatschap niet naar de kamer van 
koophandel voor inschrijving in het koophandel voor inschrijving in het 
handelsregister (tenzij..)handelsregister (tenzij..)
Vrij beroepVrij beroep



JurischeJurische en economische en economische 
zelfstandigheidzelfstandigheid

Freelancer/ondernemer moet zelf zorgen Freelancer/ondernemer moet zelf zorgen 
voor zijn eigen juridische en sociale voor zijn eigen juridische en sociale 
zekerheid! zekerheid! 



Verzekerbare risicoVerzekerbare risico’’ss

Inkomensverzekering (arbeidsongeschiktheid, Inkomensverzekering (arbeidsongeschiktheid, 
overlijden, debiteurenrisico)overlijden, debiteurenrisico)
BeroepsaansprakelijkheidBeroepsaansprakelijkheid
PensioenvoorzieningPensioenvoorziening
Auto (inzittende)Auto (inzittende)
RechtsbijstandRechtsbijstand
ZiektekostenverzekeringZiektekostenverzekering
OpstalOpstal
Inboedel etc.Inboedel etc.



Zorgen voor jezelfZorgen voor jezelf

Anticiperen (analyse van bedrijfsrisicoAnticiperen (analyse van bedrijfsrisico’’s, s, 
kostenkosten--batenbaten,financi,financiëële reserves)le reserves)
Kwaliteitssystemen hanterenKwaliteitssystemen hanteren
Gebruik maken van actuele Gebruik maken van actuele 
voorzieningen en informatiebronnen voorzieningen en informatiebronnen 
(digitalisering, (digitalisering, evidenceevidence base)base)
Samenwerken en Netwerken !!!Samenwerken en Netwerken !!!


