
De Z rgtechnologen

Technologie krijgt steeds meer
invloed op de zorgverlening,
dit heeft tot gevolg dat stakeholders
in toenemende mate eisen stellen
aan de beheersing. Of het nu de
medische apparatuur, ICT,
gebouwenfaciliteiten of overige
voorzieningen betreft; het
toenemende gebruik van steeds
complexere technologie vereist dat
de verschillende beroepsgroepen
in de zorg steeds intensiever
en meer structureel moeten
samenwerken.

LLoooopptt   uuww  oorrggaanniissaatt iiee  tt eeggeenn
vvrraaaaggssttuukkkkeenn  aaaann  wwaaaarrvvoooorr

iinnppuutt  ggeewweennsstt   iiss??   
GGeebbrruuiikk  hheett   nneettwweerrkk  vvaann  

DDee   ZZoorrggtteecchhnnoollooggeenn  oomm  eeeenn  
eerrvvaarriinnggddeesskkuunnddiiggee  kkaannddiiddaaaatt

ttee   vviinnddeenn..   



In zorginstellingen is veel kennis en ervaring
aanwezig, stelt u zich eens voor welke 
voordelen het oplevert als een organisatie
nu net over die ene ervaringsdeskundige
kan beschikken op het moment dat zich een 
specifieke vraag voordoet. Een vraag waar-
voor men niet direct zelf een medewerker of
specialisme beschikbaar heeft, of welke
zich vanwege het beperkte of specialistisch
karakter niet leent voor een uitbesteding of
vacature. 

Voor wie?
De opdrachtnemers van De Zorgtechnologen zijn
ondersteunende medewerkers in de zorg die bereid
zijn om hun expertise ook voor andere organisaties
beschikbaar te stellen. De opdrachtnemers van De
Zorgtechnologen kunnen in verschillende vakgebie-
den actief zijn, voorbeelden hiervan
zijn:
• Medische technologie
• Paramedisch/ ondersteunend
• Engineering/ technisch beheer
• ICT
• Projectmanagement
• Kwaliteitzorg

Het concept van De Zorgtechnologen is zodanig 
opgezet dat de opdrachten ook naast een regulier
dienstverband of pensioen uitgevoerd kunnen wor-
den. Kandidaten die niet als zelfstandige actief zijn,
kunnen flexibel en tegen uitstekende arbeidsvoor-
waarden via De Zorgtechnologen bij opdracht-
gevers gedetacheerd worden, hierbij zijn diverse 
varianten mogelijk.

Hoe?
De Zorgtechnologen is een initiatief van ITM-com-
pany, ITM-company staat voor Integraal Technisch
Management en biedt voor de zorgsector transpa-
rante en flexibele oplossingen. De Zorgtechnologen
heeft als doel om met een minimale overhead een
flexibele schil te faciliteren. De opdrachtnemers en
opdrachtgevers bepalen hierbij zelf hun vraag en
aanbod. Door flexibel gebruik te maken van de 

ervaring en kennis van collega’s uit andere zorg-
instellingen ontstaat een hefboomconstructie waar-
mee vele voordelen benut kunnen worden; de 
opdrachtnemers worden tegen uitstekende arbeids-
voorwaarden in de gelegenheid gesteld om buiten
de eigen organisatie te netwerken en inzichten op te
doen, daarbij bespaart de opdrachtgever tijd en
geld door direct gebruik te maken van al opgedane
kennis en ervaring. Hierbij beschikt men via de 
website van De Zorgtechnologen over geselecteerde
kandidaten met net dat ene stukje specialisme op het
juiste moment. 

De gedetacheerde opdrachtnemers van De Zorg-
technologen worden via een collectieve Payroll 
verloont, hierbij loopt men geen arbeidsrechtelijke 
risico’s. Men heeft beschikking over een online 
serviceportaal waarin de uren voor facturatie
worden aangeleverd. 
De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de 
opdrachtnemers zijn geregeld conform de ABU
CAO, daarbij is voorzien van het SNA keurmerk. 
De Stichting Normering Arbeid (SNA) is de norm
voor betrouwbaarheid. Hiermee zijn de opdracht-
nemers en opdrachtgevers van een professionele 
begeleiding verzekert. 

Wat kost het?
Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen geheel
gratis en vrijblijvend op de website een profiel 
aanmaken of een oproep plaatsen, No cure no pay; 
alleen bij een match wordt een eenmalige bemidde-
lingsfee aan de opdrachtgever berekend. De deta-
cheringtarieven van De Zorgtechnologen zijn op de
website inzichtelijk gesteld.

Vragen?
Kijk voor meer informatie op de website: 
wwwwww..ddeezzoorrggtteecchhnnoollooggeenn..nnll of neem contact op via:
iinnffoo@@ddeezzoorrggtteecchhnnoollooggeenn..nnll
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