Workshops uitgelicht
Het Oranje Kruis Event 2022:
Thema: Instructeur als ZZP-er
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Lezing:

EHBO en recht

Spreker:
Mr. Huub de Jong
Heb je als EHBO’er het recht om te weten hoe het gaat met het slachtoffer dat je hebt geholpen?
Mag iemand foto’s of video-opnamen maken tijdens de hulpverlening? En wanneer ben je
aansprakelijk voor geleden schade? In deze workshop leer je over de rechten van instructeurs,
cursisten, eerstehulpverleners en slachtoffers, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij het
privacy- en portretrecht. Tevens wordt ingegaan op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering
van Het Oranje Kruis.

Workshop: Ondernemer en het Broodfonds
Spreker:
Jos van Bussel, voorlichter Broodfonds
Word je als zelfstandig ondernemer ziek, dan zit je zonder inkomen. Een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is vaak een zeer kostbare oplossing om het inkomensgat
op te vullen. Bovendien kun je te maken krijgen met onverzekerbare ziektes en kwalen i.v.m. je
medische verleden of leeftijd. Tachtig procent van de ondernemers heeft daarom niets geregeld voor
arbeidsongeschiktheid. Ben je ondernemer? Dan is lid worden van een Broodfonds misschien iets
voor jou. Hier helpen de leden elkaar. In deze workshop leer je hoe het Broodfonds in elkaar steekt
en wat de verschillen zijn met een reguliere AOV.

Workshop: De kunst van ondernemen
Spreker:
Marieke van der Valk, Docent Finance & Fiscaal Minor Ondernemerschap
Als zelfstandig instructeur of lotus kun je je afvragen of je vrijwilliger bent of ondernemer. Wanneer
moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En dien je belasting te betalen over je EHBOinkomsten? In deze workshop worden de zakelijke kanten van het ondernemerschap besproken.
Ook het bijhouden van de administratie en het sluiten van overeenkomsten komen aan bod.
Deelnemers kunnen bij binnenkomst zelf een vraag meenemen die tijdens de workshop (of bij grote
belangstelling na het Event) worden beantwoord.
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