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Introductie

Het werken met ZZP’ers neemt de afgelopen jaren in rap tempo toe. Vooral in sectoren 
als het onderwijs, de bouw, postdiensten en de zorg zien we het aantal werkzame 
ZZP’ers snel stijgen. En dat is niet zo gek. Het grote personeelstekort en de daardoor 
snel stijgende tarieven spelen daarin een grote rol.

Juist organisaties die steeds meer met ZZP’ers samenwerken, zullen ervaren dat 
dat zowel voor- als nadelen heeft. Het kan een groot voordeel zijn dat je ZZP’ers 
kunt flexibel kunt inzetten en geen contract hoeft aan te bieden. Maar omdat iedere 
ZZP’er verantwoordelijk is voor zijn eigen zaken en administratie, kan juist dat laatste 
punt er ook voor zorgen dat er veel administratieve rompslomp bij komt kijken. Denk 
alleen al aan het verwerken van alle extra facturen.

Quotec heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door de ontwikkeling 
van verschillende systemen welke het werken met ZZP’ers efficienter maken. Door 
het automatiseren van verschillende processen, kunnen organisaties die met onze 
software werken meer ZZP’ers inzetten zonder dat hun administratie oververhit raakt.

In deze whitepaper lichten we een aantal modules uit van verschillende applicaties. 
Uiteindelijk is iedere organisatie uniek. Wij gaan graag samen met onze klanten op 
zoek naar de juiste combinatie om hun proces van werken met ZZP’ers zo efficient 
mogelijk in te richten. Maatwerk is daarbij ons uitgangspunt.

Heb je naar aanleiding van deze whitepaper vragen of wil je weten wat we voor jouw 
organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Wilko van Gurp

Wilko van Gurp
06 290 243 11
wilko@quotec.nl
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ZZP inschrijfproces

Organisaties die veel met ZZP’ers samenwerken zullen herkennen dat het managen 
van inschrijvingen een tijdrovend proces kan zijn. Gegevens worden in verschillende 
delen en formaten aangeleverd, het kost veel tijd om overal achteraan te gaan, en 
al snel is het overzicht weg.

De module inschrijven bevat een aantal handige componenten die er voor zorgen 
dat dit proces gestroomlijnd word.

Onze voordelen
- Houd overzicht over lopende aanvragen
- Krijg van elke ZZP’er de informatie op dezelfde manier aangeleverd
- Automatisch versturen van herinnerinen
- Overzicht voor de ZZP’er welke informatie verwacht word
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Opdrachtovereenkomst

Zodra een ZZP’er succesvol is ingeschreven, is het van belang om de onderlinge 
afspraken goed vast te leggen. Dit kan doormiddel van het genereren van een 
model- of opdrachtovereenkomst. Standaard staan er een aantal templates klaar, 
welke met 1 klik op de knop kunnen worden gegenerereerd en aangevuld met de 
gegevens uit het profiel van de ZZP’er.

Onze voordelen
- Snel en gemakkelijk genereren van overeenkomsten.
- Mogelijkheden om digitaal te ondertekenen en voortgang te volgen.
- Automatisch versturen van herinneringen.
- Altijd de juist model- of opdrachtovereenkomst terug te vinden onder de ZZP’er of 
opdrachtgever binnen het platform.
- Alle ondertekende documenten worden per mail verzonden, en zijn terug te vinden 
het de persoonlijke portal omgeving.

Succesvol ondertekend

Verzoek afgeleverd

Verzoek afgeleverd

5



Planning

Zodra de opdrachtovereenkomst is getekend, kan een ZZP’er aan de slag. Via het 
portal kan hij inloggen in zijn persoonlijke omgeving, daar heeft hij inzicht in alle 
openstaande diensten die aansluiten bij zijn functie en inschrijving. 

Het systeem kunnen we op verschillende manier inrichten. Een van de mogelijkheden 
is dat een ZZP’er zich kan inschrijven op openstaande diensten. De inschrijving kan 
vervolgens worden goedgekeurd door u als werkgever en daarna ontvangt de ZZP’er 
een bevestiging.

Urenregistratie
Vanuit de planning heeft het systeem al een goed beeld van de gewerkte uren en 
kostenplaatsen. Hiervoor kunnen automatisch urendeclaraties worden klaargezet 
zodat ZZP’ers alleen nog maar de afwijkingen hoeven aan te vullen. Op deze manier 
zullen er gegarandeerd veel minder fouten worden gemaakt in de uiteindelijke 
urenverwerking.

Onze voordelen
- Laat ZZP’ers alleen inschrijven voor diensten waarvoor ze bevoegd zijn.
- Houd overzicht in alle openstaande en geplande diensten.
- Breng ZZP’ers snel op de hoogte van last minute diensten.
- Zet geplande diensten automatisch om in concept urendeclaraties.

6



Declaraties

Onze declaratie module beschikt over maatwerk opties om ZZP’ers hun uren te laten 
declareren. Declaraties worden standaard per week ingevoerd, maar desgewenst 
zou dit ook per dag kunnen. Het systeem herkent de geplande tijden, en vult de 
bekende gegevens automatisch in. De ZZP’er kan vervolgens de gegevens aanvullen 
met bijvoorbeeld overuren, extra pauze’s of gewijzigde kostenplaatsen.

Als de ZZP’er de declaratie indient, komt deze terecht in het management dashboard. 
Hier kan de gekoppelde verantwoordelijke de urenkaarten goedkeuren, afwijzen of 
evt. aanpassen.

Onze voordelen
- Gebruiksvriendelijke app voor ZZP’ers.
- Uitgebreid management dashboard met volledige controle over declaraties.
- Mogelijkheid om rapportages te draaien van gewerkte uren.
- Overzichtelijke interface met veel geautomatiseerde opties.
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Facturaties

Zodra de declaratie is goedgekeurd, wil de ZZP’er natuurlijk zo snel mogelijk betaald 
worden! De declaraties worden in het systeem automatisch omgezet in facturen. 
Stuurt u liever 1 verzamelfactuur per week? Ook dat is een mogelijkheid.
Voor partijen die werken als bemiddelaar zijn er opties om automatisch bemiddelings 
facturen te genereren.
Samengevat: Zodra de declaratie goedgekeurd word, word het factureringsproces 
geautomatiseerd in gang gezet!

SEPA export
Om de ZZP’ers uit te betalen beschikt het systeem over de mogelijkheid om een 
SEPA export te downloaden. Dit bestand word automatisch geformateerd en kunt u 
gemakkelijk inladen bij de bank. Op deze manier worden alle betalingen juist en op 
op de juiste datum uitbetaald.

Koppeling exact en afletteren
Wij bieden koppelingen met verschillende boekhoud pakketten, waaronder Exact. 
Facturen worden automatisch geboekt in de administratie. Voor partijen die werken 
met bemiddeling of andere facturen die betaald moeten worden, zijn er opties om 
banktransacties in te laden en facturen gemakkelijk af te letteren. Op deze manier 
houd u ook overzicht over uw debiteuren.

Onze voordelen
- Automatisch genereren en versturen van facturen.
- Verschillende facturatie stromen mogelijk.
- Foutloze uitbetalingen door SEPA export bestand.
- Koppelingen met diverse boukhoudsystemen.
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Koppelingen

Standaard beschikken wij over meerdere koppel mogelijkheden. Op deze pagina 
lichten we er een aantal toe. We denken graag mee hoe we uw maatwerk applicatie 
kunnen laten samenwerken met uw huidige systemen. Uiteindelijk is ons doel om 
processen zo soepel en efficient mogelijk te laten verlopen.

Salesforce/Tigris

Salesforce is een toonaangevende speler op de markt van de CRM-platforms. Door 
onze uitgebreide koppeling kunnen we alle nodige gegevens synchroniseren zodat 
uw data altijd up to date is.
Tigris is het all-in-one platform voor de flexbranche en gebouwd op Salesforce. Wij 
hebben meerdere applicaties draaien die uiteindelijk de urenverwerking exporteren 
richting Tigris.

Afas

Onze uitgebreide koppeling met Afas bied de mogelijkheid om medewerkers en 
contracten te synschroniseren. In de permissies word rekening gehouden met het 
Organigram van Afas om manager rollen toe te kennen aan medewerkers. Na de 
urenontrafeling in onze app, worden de uren automatisch afgeboekt op het juiste 
loon- of verlofcomponent in Afas.

Exact & Snelstart

Facturatie snel en foutloos afhandelen kan door onze koppeling met Exact en snelstart. 
Verzonden facturen worden automatisch geboekt op de juiste grootboekrekening 
en door af te letteren houd je overzicht op je debiteuren.

KvK

Het enige dat je als basis nodig bent is een KvK nummer, onze koppeling haalt alle 
bekende gegevens als naam en adres automatisch op. Hierdoor ben je verzekerd 
van de juiste informatie.

Stiply

Stiply bied de mogelijkheid om documenten digitaal te laten ondertekenen. 
Gegenereerde overeenkomsten in ons systeem kunnen meteen verstuurd worde 
naar de ondertekenaars. Het systeem houd automatisch de status bij en indien 
gewenst worden er geautomatiseerde herinneringen verstuurd.
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Dashboard
 
Op het dashboard zijn verschillende statistieken zichtbaar. Waaronder de omzet en 
marge van de gewerkte en verwerkte week. Ook is zichtbaar wat het aantal actieve 
ZZP’ers is en hoeveel uren die samen hebben gewerkt over een bepaalde periode.

 
ZZP’ers
 
- ZZP’ers kunnen worden aangemaakt met verschillende soorten data. Onder 
ander: Algemene gegevens, bedrijfsgegevens, factuurgegevens, betaaltermijnen 
en actieve verzekeringen. 
- Met de knop imiteren kun je als admin meteen inloggen als een ZZP’er in de app.  
- Op ZZP’er niveau zijn een aantal tabladen die meteen inzicht geven in gekoppelde 
plaatsingen en facturen.
- Op ZZP’er niveau is zichtbaar wat het openstaande saldo is. Dit kan positief zijn als 
er na een facturatie nog een uitbetaling heeft plaatsgevonden. Maar ook negatief 
als een correctie heeft plaatsgevonden na de uitbetaling. Evt. negatieve saldo’s 
worden automatisch verrekend bij volgende uitbetalingen.
- Er is een koppeling met bijvoorbeeld Afas of Salesforce mogelijk om data van 
ZZP’ers te synchroniseren. 
 
 
Onboarding
 
- Naast het handmatig toevoegen van ZZP’ers, kunnen ze ook worden uitgenodigd 
om een profiel aan te maken.
- In het ZZP’ers overzicht is te zien hoeveel uitnodigingen er nog openstaan. 
- Door daarop te klikken is de lijst te zien met openstaande uitnodigingen. Daarvan 
is ook de status te zien, of de ZZP’er al bezig is, of nog niet, of als hij alles heeft ge-
submit en wacht op goedkeuring. 
- Met een knop ‘stuur reminder’ word per mail een reminder verstuurd naar de 
ZZP’er om zijn profiel aan te vullen. 
- Zodra een ZZP’er alle gegevens heeft ingevuld in de app, kan hij de inschrijving 
indienen, de uitnodiging krijgt dat de status ‘wacht op goedkeuring‘. 
- Als een uitnodiging de status ‘wacht op goedkeuring’ heeft, krijgt de 
verantwoordelijke een notificatie. Deze kan de inschrijving accepteren of afwijzen, 
bij afwijzen word er een reden genoemd en staat de inschrijving weer open voor de 
ZZP’er. 
- Bij het uploaden van documenten kan een verloopdatum worden opgegeven. 
Het is dynamisch in te stellen of deze documenten vereist zijn. Als vereiste 
documenten verlopen zijn, dient de ZZP’er een nieuwe versie te uploaden. 

Alle functionaliteiten op een rijtje



Opdrachtgevers
 
- Onder opdrachtgevers vind je een overzicht van alle opdrachtgevers in het 
platform.
- Opdrachtgevers kunnen eenvoudig worden aangemaakt met bedrijfsgegevens, 
betaalgegevens en kostenplaatsen (projecten).
- Onder opdrachtgevers kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt. 
Deze contactpersonen kunnen als tekenbevoegd worden aangemerkt, of als 
ontvangen van facturen.
- Onder een opdrachtgever zijn in de tabbladen de gekoppelde plaatsingen, 
facturen en kostenplaatsen terug te vinden. 
- Er is een koppeling met bijvoorbeeld Afas of Salesforce mogelijk om data van 
opdrachtgevers te synchroniseren. 
 

Plaatsingen
 
- Een plaatsing is een koppeling tussen een opdrachtgever en een ZZP’er op een 
bepaalde functie.
- Binnen een plaatsing kunnen verschillende tariefregels voor de functie worden 
ingesteld. Bijvoorbeeld ‘regelmatige uren’ en ‘onregelmatige uren’. 
- Een plaatsing heeft een start en einddatum.
- Vanuit een plaatsing kan een opdrachtovereenkomst worden gegenereerd. Deze 
word ter ondertekening verzonden naar de opdrachtgever en de ZZP’er. 
- Tekenbevoegden kunnen opdrachtovereenkomsten digitaal ondertekenen.

 
Declaraties
 
- Onder declaraties zijn alle declaraties (ook wel urenregistraties) te zien welke zijn 
aangemaakt via de app. 
- Declaraties kunnen worden gefilterd op verantwoordelijke, status, jaar en week. 
- Declaraties kunnen door een admin meteen worden bewerkt in de app.
- Declaraties kunnen met één klik worden goedgekeurd. Daarna kan deze niet 
meer worden bewerkt.
- Declaraties kunnen worden afgewezen, er kan dan een opmerking aan toe 
worden gevoegd voor de ZZP’er. 
- Declaraties kunnen worden verwijderd.
- Op een declaratie zijn meteen de ontrafelde tarieven te zien. De tarieven worden 
gehaald uit de gekoppelde plaatsing.
- Als een declaratie word aangepast, word er een nieuwe versie gemaakt, zo 



kunnen wijzigingen altijd herlijd worden.
- Declaraties die zijn aangemaakt zonder plaatsing, moeten door een admin eerst 
aan een plaatsing worden gekoppeld voordat deze goedgekeurd kunnen worden.

 
Financieel 
 
- Er kan dynamisch een facturatiemoment worden ingesteld. Bijvoorbeeld: Elke 
vrijdag om 12:00, of Elke eerste van de maand.
- Facturatie word automatisch uitgevoerd.
- Er worden verzamelspecificaties gegenereerd voor klant en ZZP’er.
- Op de verzamelspecificatie staat een samenvatting van alle declaraties met de 
totaalbedragen.
- Gekoppelde declaraties worden als bijlage ter referentie meegestuurd. 
- Facturaties worden altijd op declaratieniveau aangepast (correcties) 
- Aanpassingen kunnen uren, tarieven, pauzes, reiskosten en kostenplaatsen zijn. 
- Zodra de aanpassing is opgeslagen, word er meteen een correctie factuur 
verzonden naar klant/zzp’er. De correctie word ook meteen toegevoegd aan de 
verzamelspecificatie.
- Op facturatie niveau (verzamelspecificatie) kan de historie worden ingezien van 
een factuur met de uitgevoerde acties 
- Factuurnummering F-2022-00001-1 (Soort-Jaartal – nummer – versie) 
Afletteren zelfde manier als huidige platform. 
- Facturen die in het platform worden gegenereerd kunnen meteen geboekt 
worden naar bijvoorbeeld Afas of Exact. 
 
 
ZZP App
 
- Een ZZP’er heeft een eigen account in de app. 
- Een ZZP’er logt in met zijn email en wachtwoord 
- Een ZZP’er kan een declaratie aanmaken en kan daarvoor een werkgever en 
plaatsing selecteren. 
- Een ZZP’er kan allen uren invullen als de datum binnen de plaatsing valt. 
- Een ZZP’er vult zijn gewerkte tijd in. 
- Een ZZP’er vult zijn pauzes in in start en eind tijd. 
- Een ZZP’er geeft aantal km aan per regel 
- Een ZZP’er kan ingediende declaraties inzien en bewerken 
- Het is voor een ZZP’er niet verplicht om een plaatsing te selecteren. Als hij 
deze niet selecteert kan hij de declaratie WEL opslaan. Echter, voordat deze 
goedgekeurd kan worden, moet de backoffice zelf bewerken en een plaatsing 
selecteren. 



 
- Een ZZP’er kan facturen die gekoppeld zijn aan hem, inzien en downloaden als 
PDF. 
- Een ZZP’er kan van een geselecteerde periode een rapport draaien in XLS met de 
volgende gegevens: Aantal gewerkte uren, omzet, deel bemiddeling. 
- Als een ZZP’er is uitgenodigd, kan hij via de uitnodigingslink zelf zijn profiel 
aanvullen met diverse velden en bijlages/documenten uploaden.

Eenmalig

Consultancie & inrichting
Op aanvraag
Fase 0 om functionaliteiten af te stemmen

Integratiekosten
€4000,-

40 uur

Prijsstelling

Maandelijks

Basislicentie
€200,-

Inc. 3 HR medewerkers & hosting

HR medewerker
€25,-

Per medewerker meer dan 3

ZZP’ers
€7,95
Per actieve ZZP’er

Facturen
€0,20

Per gegenereerde factuur

Koppelingen
€25,-

Per koppeling



Bedankt voor het
vertrouwen

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

wilko@quotec.nl  |  www.quotec.nl  |  06 29 02 43 11


