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Eigen Verklaring Werkervaring (ZZP) 

Cliëntondersteuners 

Categorie Senior

Hierbij verklaar ik  .......................…………………………………………………….…………………………………………….… 

Naam Praktijk …………………………………………………………………..………………………………………..……………………. 

Functie: ……………………………………………………..……………………………………………….……………………..……………… 

Ingeschreven bij de KvK onder nummer …………………………………………………………………………………………….. 

Werkzaam sinds …………………………………………………..………………………..………………………..…….(dd-mm-jjjj)  

Dat ik minimaal 2080 uur werkervaring als cliëntondersteuner heb opgedaan na diplomering in 

5 jaar, en dit moment  tenminste 16 uur per week werkzaam ben als cliëntondersteuner. Deze 

werkzaamheden verricht(te) ik op Hbo-niveau.  

Ik verricht de volgende taken als cliëntondersteuner: (minimaal 1 van onderstaande taken 

aanvinken)   

□ Ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het

versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal

mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve

zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Specifiek gericht op

mensen met een beperking

□ het uitvoeren van een onderzoek (om te bepalen of een algemene of maatwerkvoorziening

passend is)

□ alternatieve geschillenbemiddeling waarin mensen met een beperking betrokken zijn

□ werkt vanuit professionele autonomie in het belang van de burger met een beperking

oftewel, onafhankelijk

□ versterken van de positie van de burger met een beperking

De volgende stukken kan ik overleggen ten bewijze van voorgaand urenoverzicht (minimaal 1 van 

onderstaande mogelijkheden aanvinken).   

□ Eigen urenregistratie/agenda
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□ Kopieën van declaraties bij zorgverzekeraars

□ Accountantsverklaring

□ Verklaring m.b.t. uren voor de belastingdienst

□ Urenoverzicht binnen vof

□ Kopieën van facturen voor de eigen boekhouding

□ Ik ben bereid om de commissie registraties desgevraagd inzage te geven in deze stukken uit

mijn bedrijfsadministratie.

Datum ........................................................ 

Plaats …………………………………………...………… 

Handtekening: 

N.B.: Alleen volledig ingevulde en ondertekende verklaringen kunnen in behandeling worden

genomen.

Let op: Steekproefsgewijs kan er bewijs van de werkuren worden opgevraagd. 
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