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HAPPY  
SERVICE 
HappyNurse is gespecialiseerd in het uitzenden  

en detacheren van flexibel verplegend en ver- 

zorgend personeel. Ons specialisme zetten wij  

ook graag in voor de bemiddeling van ZZP’ers,   

beheer van uw flexpool en payroll-service. En  

ook werving en selectie van vast personeel   

nemen wij u graag uit handen. 

HappyNurse is een franchiseorganisatie. Onze  

zelfstandige ondernemers komen zelf uit de  

zorg. Met hun kennis en ervaring weten zij de   

beste zorgprofessionals van de middelmatige  

te onderscheiden. Zij weten uit eigen ervaring  

dat snelle service voor u essentieel is. Op ieder    

moment van de dag, elke dag opnieuw.  

SNEL   ALS   

NIET SNEL   

GENOEG IS.  

‘Ik weet uit eigen ervaring dat  
snelle service voor een manager  
essentieel is. Kies daarom voor  
HappyNurse’  

Rudi Liebrand, zorgondernemer en verpleeg-
kundige GGZ en in justitiële instellingen



HappyNurse. Beter.Bij HappyNurse  
denken we graag 

met u mee.

De zorgbehoefte in uw instelling fluctueert. Door de wisselende zorgvraag of door ziekteverzuim en 

vakanties. Iedere dag moet u zich opnieuw buigen over de personeelsroosters. En dat terwijl u ook snel 

aan de zorgbehoefte wilt voldoen en uw personeel optimaal wilt benutten.

De toenemende zorgvraag, de hogere eisen die aan de zorg worden gesteld, de wens voor zorg op maat 

en het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid, leiden ook tot structurele veranderingen in 

de zorgbehoefte. En dat terwijl tegelijkertijd uw budget onder druk staat als gevolg van noodzakelijke 

bezuinigingen. Vraagstukken die ook u zullen bezighouden. HappyNurse denkt graag met u mee.
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Dat rekenen wij u graag voor.

Visie op personeelsplanning 

niet
optimaal

WÉL
optimaal

Optimale personeelsbezetting in de zorg is niet makkelijk. Immers, de zorgvraag fluc   tueert 

en daarmee uw behoefte aan personeel. Met flexibel inzetbaar personeel ondervangt u 

dit. Kiest u voor een oplossing met alleen vast eigen personeel, dan is de kans groot dat u 

ongemerkt met interne leegloop te maken krijgt. En dat is erg duur. 

Zoeken naar het optimum
Natuurlijk zoekt u naar een efficiënte personeelsplanning. En natuurlijk kunt u zelf intern een flexpool 

organiseren. Maar aan werken met eigen oproepkrachten kleven de nodige risico’s. Wist u dat al na zes 

maanden aanspraak kan worden gemaakt op opgebouwde rechten en een arbeidsrelatie kan worden 

geforceerd? De flexibiliteit die u zelf kunt bewerkstelligen is altijd beperkt.

Optimale personeelsplanning 
HappyNurse kan als uitzendorganisatie, met een CAO die is gericht op maximale flexibiliteit, de 

risico’s van werkgeverschap van u overnemen en u veel langer flexibiliteit bieden. Met een deel van uw  

flexi biliteitsbehoefte extern belegd, optimaliseert u uw personeelsplanning.

Over de diensten van HappyNurse betaalt u BTW. Dit zijn voor u kosten, maar kosten die in veel 

gevallen opwegen tegen de kosten en risico’s van een eigen flexpool. 
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flexibele arbeid is 
het antwoord op 
de fluctuerende 

zorgvraag
Voor nu en 

voor straks.

Onze zorgprofessionals springen makkelijk en snel in daar waar nodig. Werken in de zorg is werken met 

mensen. HappyNurse heeft niet alleen verstand van zaken maar stelt ook hoge eisen. Daarom staan 

wij voor zorgprofessionals die doen waar ze goed in zijn, met passie en toewijding. Onze HappyNurses 

geven uw cliënten de beste zorg. Dat maakt HappyNurse nèt even beter.

HappyNurse is actief in alle sectoren waar zorgprofessionals nodig zijn. Zo werken wij in de  

curatieve zorg, de ouderenzorg, de geeste lijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de gehandicapten-

zorg, de farmacie en medi cal devices, maar ook bij zorgverzekeraars, arbo diensten en grote bedrijven.  

Op ieder verplegings- en verzorgingsniveau kunnen de excellente HappyNurses aan de slag. Of het nu 

gaat om algemene of gespecialiseerde verpleegkundigen, verzorgenden (IG), hel penden(+), dokters-

assistenten of persoonlijk begeleiders. Voor alle verpleegkundige en verzorgende capaciteitsbehoefte 

hebben wij een oplossing.

Wij zijn specialisten in tijdelijke 
en flexibele personeelsoplossingen.



HappyNurse 
denkt vooruit.

Als 

flexibel 

niet flexibel 

genoeg is.

Flexibel werken biedt onze zorgprofessionals de 

ruimte om betere aansluiting te vinden bij hun 

persoonlijke ambities en leefstijl. Het biedt hen 

de gelegenheid breed rond te kijken alvorens een 

keuze voor een vaste werkplek te maken. En dat 

doen we zelfs voor zorgprofessionals over de 

landsgrenzen heen. Wij hebben voor Spaanse 

collega’s een programma waarin zij in relatief 

korte tijd de Nederlandse taal en gebruiken in de 

Nederlandse gezondheidszorg leren en daardoor 

inzetbaar worden in Nederland. In Spanje heerst 

grote werkeloosheid en in Nederland voorzien wij 

schaarste. HappyNurse draagt er zo aan bij dat 

hoge kwaliteit voor de zorg niet verloren gaat.

‘Ik wil afwisseling en werken in 
verschillende zorginstellingen. 
Daarom kies ik voor HappyNurse’

Sietske Koops, verzorgende IG



Als goede bege-leiding niet goed genoeg is.

Joyce te Linde, verpleegkundige en verzorgende IG

‘Ik krijg goede ondersteuning en bij 
iedere opdracht weer een warm onthaal.
Daarom kies ik voor HappyNurse’

hoge kwaliteit
Ons bestand aan gediplomeerde zorgprofessionals is van hoge kwaliteit. HappyNurses 

zijn gedreven door passie voor hun vak en gericht op zelfontwikkeling. Daar hebben wij 

hen op geselecteerd. Zij kiezen voor diversiteit in opdrachten om hun ervaring verder te 

verbreden en nemen deze ervaring ook mee naar uw organisatie. Bovendien getuigen zij 

van een goede werkethos. HappyNurse brengt zo meerwaarde aan uw team.

Om onze HappyNurses bekwaam te houden, hebben wij onze HappyCampus, het trainingscentrum 

van HappyNurse dat onze, maar ook uw professionals, gerichte BIG- en andere trainingen biedt. 

HappyCampus biedt zorgprofessionals de gelegenheid om te blijven groeien in hun vak, competenties 

en vaardigheden. Zo blijven zij gegarandeerd in de pas met de hoge eisen die de zorg aan hen stelt.  

U als klant kunt ook gebruikmaken van HappyCampus. Vraag ons naar de mogelijkheden.



Werken met HappyNurse
Dienstverlening Uitzendkrachten Detachering / Detavast ZZP-bemiddeling Werving & selectie Flexpoolbeheer In-house vestiging  

van HappyNurse Payrolling

Kenmerken  
van de dienst- 
verlening van 
HappyNurse

•	 Verpleegkundige op loonlijst van 
HappyNurse

•	 Losse diensten, per dag(deel) inzetbaar
•	 Kwaliteitsgarantie
•	 Hoge mate flexibiliteit
•	 Geen garantie van continuïteit dus vaker 

inwerken
•	 Duurder en arbeidsintensiever dan 

detachering

•	 Verpleegkundige in dienst van 
HappyNurse

•	 Inzet gedurende een langere aaneen-
gesloten periode en vast aantal uren 
per week

•	 Kwaliteitsgarantie
•	 Hoge mate van flexibiliteit én  

continuïteit
•	 Uw organisatie voert de rooster planning 

uit
•	 Voordeliger en minder arbeidsintensief 

dan losse diensten
•	 Detavast: langere beoordelingsperiode 

kandidaat

•	 Toegang tot groot bestand van ZZP’ers 
aangesloten bij HappyNurse

•	 Zowel losse diensten als langere  
periode inzetbaar

•	 Kwaliteitsgarantie: controle en risico-
beheer door HappyNurse

•	 Hoge mate flexibiliteit

•	 Toegang tot groot netwerk van 
kandidaten HappyNurse

•	 Tijdbesparing in werving
•	 Professionele aanpak werving  

door HappyNurse
•	 Uiteindelijke keuze voor  

kandidaat door uw organisatie
•	 No cure, no pay

•	 Verpleegkundigen in dienst van  
uw organisatie

•	 Optimaal gebruik en efficiënte  
inzet van eigen flexibele schil

•	 Professioneel opzetten, 
onderhouden en aansturen van  
uw flexibele pool

•	 Leverbetrouwbaarheid
•	 Beperkte flexibiliteit binnen uw 

eigen CAO
•	 Geen BTW over loonsom

•	 Verpleegkundige op de loonlijst  
van HappyNurse

•	 Optimaal gebruik en efficiënte  
inzet van eigen flexibele schil

•	 Professioneel opzetten,  
onderhouden en aansturen van  
uw flexibele pool

•	 Leverbetrouwbaarheid
•	 Hoge mate van flexibiliteit en  

mogelijkheid van nulurencontract 
door CAO Uitzendwezen

•	 Professionele inkoop externe  
leveranciers (makelaarschap)

•	 Grote betrokkenheid

•	 Verpleegkundigen op de loonlijst  
van HappyNurse

•	 Eigen vaste flexibele pool
•	 Hoge mate van flexibiliteit en 

mogelijkheid van nulurencontract 
binnen de CAO Uitzendwezen

Wanneer zet u 
deze dienst van 
HappyNurse bij 
voorkeur in?

•	 Bij kort ziekteverzuim
•	 Bij kortstondige pieken in de zorgvraag
•	 Wanneer u werkgeversrisico’s wilt 

vermijden
•	 Wanneer u ook na 1 juli 2014 zonder 

vaste loonkosten wilt blijven beschikken 
over flexibel personeel.

•	 Bij langere periodes van pieken in de 
zorgvraag dan wel personele schaarste 
door ziekte of anderszins

•	 In geval u tijdelijk een specialist nodig 
heeft

•	 Wanneer u een kwaliteits- of ervarings-
impuls in uw organisatie kunt gebruiken

•	 Wanneer u werkgeversrisico’s wilt 
vermijden

•	 Bij kort ziekteverzuim
•	 Bij kortstondige pieken in de zorgvraag
•	 Wanneer u werkgeversrisico’s wilt 

vermijden

•	 Wanneer u een specifieke kandidaat 
zoekt en de wervingsfunctie  
professioneel, snel en adequaat  
wilt laten uitvoeren

•	 Wanneer u uw flexibele pool  
professioneel wilt (laten) beheren

•	 Wanneer u niet de juiste systemen 
heeft om uw flexpool adequaat te 
beheren

•	 Wanneer u geen BTW over de 
loonsom wilt betalen en de beperkte 
flexibiliteit als gevolg daarvan wilt 
accepteren

•	 Wanneer u ook na 1 juli 2014 
zonder vaste loonkosten wilt blijven 
beschikken over flexibel personeel.

•	 Wanneer u uw flexibele pool  
professioneel wilt (laten) beheren

•	 Wanneer u niet de juiste systemen 
heeft om uw flexpool adequaat te 
beheren

•	 Wanneer u gebruikt wilt kunnen 
maken van de flexibiliteit die de 
CAO Uitzendwezen u kan bieden en 
de BTW over de loonsom accepteert

•	 Wanneer u werkgeversrisico wilt 
vermijden

•	 Wanneer u een hoge mate van be-
trokkenheid bij uw organisatie wenst

•	 Wanneer u werkgeversrisico’s wilt 
vermijden

•	 Nulurencontracten zijn in de zorg 
met ingang van 1 juli 2014 niet 
langer toegestaan. Payrolling biedt  
u ook na deze datum een ver-
gelijkbare vorm van flexibiliteit.

•	 Wanneer u een vaste pool 
van flexibel personeel tot uw 
beschikking wilt hebben

Wat is uw  
voordeel?

•	 Invulling van uw personele behoefte
•	 24 x 7 bereikbaar
•	 Hoge mate van flexibiliteit door CAO 

Uitzendwezen
•	 Geen werkgeversrisico’s
•	 Geen wervingskosten
•	 Geen doorbetaling bij ziekte
•	 Geen opleidingskosten
•	 Geen overige personele kosten
•	 BTW weegt op tegen kosten van interne 

leegloop en werkgeversrisico’s

•	 Continuïteit in de invulling van uw 
personele behoefte

•	 24 x 7 bereikbaar
•	 Goedkoper dan losse diensten invullen 

met wisselende uitzendkrachten
•	 Continuïteit in uw teams en voor uw 

cliënten/patiënten
•	 Niet steeds opnieuw inwerken van 

externe verpleegkundigen
•	 Hoge mate van flexibiliteit door CAO 

Uitzendwezen
•	 Geen werkgeversrisico’s
•	 Geen wervingskosten
•	 Geen doorbetaling bij ziekte
•	 Geen opleidingskosten
•	 Geen overige personele kosten
•	 BTW weegt op tegen kosten van interne 

leegloop en werkgeversrisico’s

•	 Toegang tot een groot bestand van 
voorgeselecteerde en beoordeelde 
ZZP’ers

•	 Geen risico loonheffingsaanslagen 
achteraf door professionele controle en 
dossiervorming door HappyNurse van 
alle aangesloten ZZP’ers

•	 Continuïteit in de invulling van uw 
personele behoefte

•	 Continuïteit in uw teams en voor uw 
cliënten/patiënten

•	 Geen doorbetaling bij ziekte
•	 Geen opleidingskosten
•	 BTW weegt op tegen kosten van interne 

leegloop en werkgeversrisico’s

•	 Professionele werving en selectie
•	 Tijdwinst en uitstekende kandidaten 

voorgelegd
•	 Toegang tot het grote netwerk en 

de database van HappyNurse  
met uitstekende kandidaten

•	 Garantie van de beste match  
tussen uw team/organisatie en  
de kandidaat

•	 No cure, no pay

•	 Invulling van uw personele behoefte
•	 24 x 7 bereikbaar
•	 Hoge mate van professionaliteit
•	 Alleen BTW over beheeractiviteiten 

door HappyNurse, niet over de 
loonsom

•	 Professionele en adequate inzet  
van uw flexibele pool

•	 Partnerschap met HappyNurse

•	 Zeer hoge betrokkenheid bij uw 
organisatie en een eigen pool van 
flexibel inzetbare verpleegkundigen

•	 Invulling van uw personele behoefte
•	 24 x 7 bereikbaar
•	 Hoge mate van flexibiliteit door 

CAO Uitzendwezen
•	 Geen werkgeversrisico’s
•	 Geen wervingskosten
•	 Geen doorbetaling bij ziekte
•	 Geen opleidingskosten
•	 Geen overige personele kosten
•	 BTW weegt op tegen kosten van 

interne leegloop en werkgevers-
risico’s

•	 Partnerschap met HappyNurse

•	 Hoge mate van flexibiliteit door 
CAO Uitzendwezen

•	 Geen werkgeversrisico’s
•	 Geen wervingskosten
•	 Geen doorbetaling bij ziekte
•	 Geen opleidingskosten
•	 Geen overige personele kosten
•	 BTW weegt op tegen kosten van 

interne leegloop en werkgevers-
risico’s

•	 Partnerschap met HappyNurse
•	 Gemak en tijdwinst: HappyNurse 

neemt het werkgeverschap van u 
over



HappyNurse is uw 
partner als het gaat om 
efficiënte en flexibele 
personeelsoplossingen.

Kijk voor meer informatie 

en contactgegevens van 

onze vestigingen op 

happynurse.nl


