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1. Inleiding 
 

Beste zzp’er, 

1 juni gaat ons planningsysteem FleGo live. FleGo vervangt ons huidige systeem. Eén 

systeem waarin jij je diensten kunt aannemen en accorderen en waarin je facturatie 

wordt geregeld. 

Je kunt FleGo openen op je computer én op je telefoon. In deze handleiding lees je hoe 

je jouw account activeert, hoe je inlogt, en hoe je er een app van maakt op je telefoon. 

Zo hoef je niet elke keer los naar de webpagina te gaan en in te loggen.  

 

Let op! De openstaande diensten staan voor je klaar in je dashboard en komen dus niet 

meer binnen via e-mail. 

Je moet actief ingelogd zijn om de openstaande diensten te kunnen zien en hierop te 

reageren. Dit betekent dat je regelmatig je dashboard moet ‘vernieuwen’. Dit gebeurt al 

wanneer je van tabblad wijzigt binnen je opdrachten menu. 
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2. Account activeren 
 

Vanuit Zeeuwse Zorgmensen krijg je een e-mail toegestuurd (no-reply@flego.nl) met 

daarin een link naar je persoonlijke account/visitekaartje in FleGo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klik op de link en controleer je gegevens. Indien die niet kloppen, kun je deze 

gegevens aanpassen. Daarna maak je een wachtwoord (moet uit minimaal 8 

tekens bestaan) aan. Vanaf dat moment kun je met je e-mailadres en je 

wachtwoord inloggen. 

 

Let op: ga vertrouwelijk met je wachtwoord om! 

Tijdens het activeren van je account is het verplicht om akkoord te gaan met onze 

algemene- en privacy voorwaarden. 
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3. Tweefactor Authenticatie 
 

Om je account extra te beveiligen, dien je twee-factor authenticatie te activeren. 

Hiervoor heb je eenmalig een tweede apparaat nodig. 

 

DEEL 1. tablet/laptop/computer 

 

• Pak een tweede apparaat, bijvoorbeeld: een laptop, tablet of computer 

• Kies via je dashboard op je tablet/laptop/computer voor profiel instellingen.  

 

• Kies vervolgens bij twee-factor authenticatie op de button instellen. 
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• Je krijgt nu onderstaande QR Code in beeld op je laptop/tablet/computer. Laat 

deze even staan en pak vervolgens weer je mobiele telefoon. 

 

DEEL 2: op je mobiele telefoon 

 

• Je hebt nu je mobiele telefoon weer in de hand.  

• Download via je appstore of playstore de app: Google Authenticator 

• Open de app en kies vervolgens op het plus-teken  

• Kies dan voor : QR code scannen 

 

         
 

 

• Scan de QR code die je in de vorige stap hebt gevonden op je 

tablet/laptop/computer 

• Je ziet nu een 6-cijferige code op je mobiele telefoon verschijnen 
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• Klik op je tablet/laptop/computer op ‘volgende  

• Vul op je tablet/laptop/computer de 6-cijferige code in  

 
• Klik op ‘volgende’, en de tweefactor authenticatie is ingesteld: 
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4. Inloggen  
 

Ga naar de webpagina https://zeeuwsezorgmensen.flego.nl 

• Vul hier je e-mailadres en wachtwoord in en kies voor inloggen.  

• Vervolgens voer je de code van de authenticator app in en kies je voor inloggen 

(je kunt op je mobiel switchen tussen de FleGo inlogpagina en de authenticator app) 

 

  

https://zeeuwsezorgmensen.flego.nl/
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5. Wachtwoord vergeten 
 

Als je je wachtwoord bent vergeten kun je een nieuw wachtwoord aanmaken. Je kiest 

voor wachtwoord vergeten, voer vervolgens je e-mailadres in en klik op herstellink 

verzenden. De tweefactor authenticator hoeft niet opnieuw te worden ingesteld. 

 

In je mailbox ontvang je een e-mail met een herstellink. Als je op deze link klikt, kun je 

een nieuw wachtwoord aanmaken (minimaal 8 tekens). 

Let op: ga vertrouwelijk met je wachtwoord om! 

 

 

Je krijgt vervolgens onderstaande e-mail en zo kun je een nieuw wachtwoord instellen. 
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6. Van de inloglink een app maken 

 
Wij adviseren je om van de inloglink van FleGo een app te maken op je telefoon. Je hoeft 

dan niet continue de web url in te voeren. Dit is veel gemakkelijker. 

Hoe werkt dit op een Android telefoon? 

 

• Open de webpagina: https://zeeuwsezorgmensen.flego.nl 

• Klik op de drie puntjes, bovenin je scherm en kies voor toevoegen aan 

startscherm 

Let op, open je de website in een andere browser, dan kunnen de opties net even 

ergens anders staan.  

 

Je hebt nu van de FleGo inloglink een app gemaakt.  

 

 

  

https://zeeuwsezorgmensen.flego.nl/
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Hoe werkt dit op een IPhone? 

Open in Safari de webpagina: https://zeeuwsezorgmensen.flego.nl 

Klik onderin je scherm op het vierkantje met pijltje en kies voor zet op beginscherm. 

 

 

• Klik op ‘voeg toe’ en je hebt van de FleGo inloglink een app gemaakt. 
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Tip! 

Open je FleGo op je computer, maar vind je het fijn om het scherm van je mobiele 

telefoon na te bootsen? Dit kan! Open Google Chrome of Microsoft Edge en kies de 

toetsencombinatie Ctrl + Shift + i. Er wordt een extra scherm geopend. Kies voor het 

volgende icoontje: 

 

Hierdoor wordt je scherm aangepast en ziet je scherm hetzelfde eruit als wanneer je 

inlogt op je mobiele telefoon. 
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7. Dashboard 
 

Nadat je ingelogd bent, kom je automatisch op een dashboard terecht. Op je dashboard 

zijn de volgende gegevens zichtbaar: 

 

Als je op ‘Mijn dossier’ klikt, dan kun je jouw 

gegevens inzien en eventueel wijzigen. 

 

 

Als je op ‘Opdrachten’ klikt, dan zie je alle diensten 

die (1) bij ZZM beschikbaar zijn, (2) waar je op het 

gereageerd, of (3) voor jou zijn ingepland. 

 

Als je op ‘Uren’ klikt, dan zie je de diensten die je 

hebt gewerkt, en nog geen uren, pauzes en 

kilometers voor hebt gedeclareerd.  

 

Als je op ‘Profiel Instellingen’ klikt, dan kun je jouw e-

mailadres, naam, profielfoto, wachtwoord en 

tweefactorauthenticatie wijzigen. Ook kun je FleGo 

in donkere modus inschakelen. 

 

Als je op ‘Uitloggen’ klikt, dan word je uitgelogd en 

kom je terecht op het inlogscherm (zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

Mobiel     Desktop 
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8. Mijn Dossier 

 

Tabbladen  

 

Mijn dossier is een weergave van persoonsgegevens, documenten, certificaten, 

voorkeuren en CV. Kortom een digitaal visitekaartje van jou als zorgprofessional. Alle 

belangrijke gegevens en documenten bij de hand. Wij zullen deze documenten voor je 

uploaden in het systeem. 

Onderin mijn dossier kan je switchen tussen de verschillende kopjes. 

 

Persoonsgegevens 

Op het tabblad persoonsgegevens zie je de 

gegevens van jou die bekend zijn bij ZZM. 

Kloppen deze gegevens niet, of ontbreken 

er gegevens? Dan kun je deze eenvoudig 

aanpassen door op het potloodje 

rechtsboven te klikken.  

Bedrijfsgegevens 

Op het tabblad bedrijfsgegevens staan de 

gegevens van ZZM. Indien je zzp’er bent 

staan hier de bedrijfsgegevens bij ons 

bekend zijn. Kloppen deze gegevens niet, 

ontbreken er gegevens dan kun je deze 

eenvoudig aanpassen door op het pijltje 

rechtsboven te klikken.  

 Documenten 

Op het tabblad documenten zie je gegevens 

van jou die bekend zijn bij ZZM. Het kan zijn 

dat niet alle documenten reeds zijn 

geüpload. Wij kunnen documenten die bij 

ons bekend zijn aanvullen, maar ook kun je 

zelf bestanden uploaden. 

 

Voorkeuren 

Op het tabblad voorkeuren zie je op welke niveaus wij jou inzetten. Ook kun je hier je 

hoogste opleidingsniveau terugvinden. Je ziet ook op welke opdrachten je kunt 

reageren. Mochten hier wijzingen moeten worden toegepast, kan dit worden gemaild. 
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CV 

Op het tabblad CV is je CV bij ons bekend geüpload. Mocht dit nog niet zijn gebeurt, dan 

zullen wij dit t.z.t. nog toevoegen. Ook relevante opleidingen, certificaten en 

vaardigheden vind je hierin terug. 

Tip! 

Zeeuwse Zorgmensen zal als intermediair jouw kwaliteiten aanprijzen bij onze 

opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers vragen geregeld gericht om een zorgprofessional 

waarmee ze een fijne samenwerking hebben ervaren. In de toekomst kunnen onze 

opdrachtgevers zelf in het FleGo systeem op zoek naar een zorgprofessional met 

bepaalde kwalificaties. Het is dus in jouw belang om je digitale visitekaartje er top uit te 

laten zien.  

 

Profiel volledigheid 

Tijdens het wijzigen van jouw dossier, zie je hoogstwaarschijnlijk voor 

sommige velden een groen metertje staan (zie afbeelding links). Dit zijn 

velden die meetellen in hoe compleet jouw dossier is. ZZM bepaald welke 

velden zij van belang vinden om jouw dossier compleet te hebben. Hoe meer van deze 

velden je hebt ingevuld, hoe hoger het percentage Profiel gereedheid op jouw 

dashboard.  

 

Niet-wijzigbare velden 

Het kan zijn dat je sommige velden niet kunt wijzigen. Dit is iets wat jouw intermediair 

kan instellen. Je ziet dan bijvoorbeeld een  als je met je muis over een knop heen gaat, 

of een veld is grijs en niet klikbaar (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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9. Opdrachten 
Via de button ‘Opdrachten’ op het Dashboard of in het hoofdmenu  kun je alle 

diensten zien die voor jou van toepassing zijn. Het Dashboard van FleGo kun je 

benaderen via het FleGo logo linksboven in. Je ziet in het opdrachtenoverzicht 3 

submenu’s onder in het scherm. Ieder tabblad heeft een bolletje met een nummer erin, 

dit zijn het aantal diensten die er in dat submenu staan. 

Met behulp van het zoekvenster kun je zoeken op de volgende kolommen: 

• ID: dit is een uniek kenmerk/nummer voor iedere dienst. Geef dit nummer 

bijvoorbeeld ook door aan jouw intermediair als je een vraag hebt over een 

specifieke dienst. 

• Opdrachtgever: de zorgorganisatie of cliënt waar je aan de slag kunt/gaat. 

• Structuuritem: de exacte locatie (bijv. locatie, afdeling, cliënt) waar je de dienst 

kunt/gaat uitvoeren. 

• Functie: de functie die je voor deze dienst moet vervullen. Alleen functies die in 

jouw dossier aan jou zijn gekoppeld (door jouw intermediair) kun je 

zien/accepteren/afwijzen. 

• Plaats: de plaats in Nederland waar je de werkzaamheden kunt/gaan uitvoeren. 

 

Met je vinger kun je door de dienstregels heen 

scrollen. 

 

Gepubliceerd  

Gepubliceerde diensten zijn diensten die jij kunt 

accepteren of afwijzen. Deze diensten zijn aan jou 

aangeboden op basis van de informatie uit jouw 

dossier (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). De diensten zijn daarnaast ook 

uitgezet naar (een selectie van) de andere 

opdrachtnemers van jouw intermediair. Wees er 

dus snel bij, hoe sneller je reageert, hoe groter de 

kans dat je de dienst krijgt toegewezen. Je kunt 

aangeven of je de gepubliceerde diensten wil 

werken. Op basis van alle reacties kunnen 

geïnteresseerde opdrachtnemers ter goedkeuring 

aan opdrachtgevers worden voorgesteld, of 

rechtstreeks worden toegewezen. 

  
Figuur 1 - Opdrachten op telefoon/tablet 
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In het overzicht van diensten in het tabblad zie je per regel één dienst.  

Door te klikken op een dienstregel ID-nummer, kun je meer achtergrondinformatie van 

de dienst zien: 

 

 

 

Door op de knop ‘Meer informatie’ te klikken, zie je de extra 

informatie die bij de dienst hoort 
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Als je tikt op ‘Reageer’, dan kun je reageren op de dienst. Je geeft daarmee 

aan dat je geïnteresseerd bent om deze dienst te werken. Als je klikt opent 

zich een tekstvenster waar je nog een reactie kunt meegeven. Zo gauw je op Reageer 

klikt, heb je jouw interesse in de dienst kenbaar gemaakt bij jouw intermediair en/of de 

zorgvrager. De dienst wordt verplaatst naar het tabblad In afwachting. 

Door te klikken op het rode icoontje met de prullenbak, geef je aan dat je 

geen interesse hebt in deze dienst. Je krijgt nog een melding of je het zeker 

weet en wanneer je op Bevestigen klikt, verdwijnt de dienst uit jouw overzicht 

 

In afwachting 

Hier zie je de diensten die jij wilt werken en door de intermediair en/of zorgvrager nog 

moeten worden geaccepteerd. Als je een dienst aantikt, dan zie je meer details van de 

dienst. Als je vervolgens op de knop  tikt, dan zie je meer informatie van de 

dienst. Door op  te tikken, kun je jouw interesse nog intrekken. Je krijgt 

eerst nog een melding of je zeker weet dat je jouw reactie wil intrekken. Als je op de 

knop Bevestigen tikt, dan verdwijnt de dienst uit jouw overzicht en zal de intermediair 

en/of zorgvrager jou automatisch niet meer kunnen inplannen voor deze dienst. 

 

Toegewezen 

Hier zie je de diensten waar jij als 

opdrachtnemer aan bent toegewezen. Je ziet 

hier alleen diensten die nog niet hebben 

plaatsgevonden. Door op de dienstregel te 

tikken, zie je meer informatie over de dienst. 

Je krijgt ook per mail een bevestiging van de 

diensten die aan je zijn toegewezen. Zie 

afbeelding hiernaast.  
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Filteren en zoeken  

Je kunt diensten zoeken op het kenmerk/ID van de dienst, de opdrachtgever, het 

structuuritem, de functie en de plaats. 

Ook kun je diensten op verschillende manieren filteren door op ‘Filter’ te klikken:  

  

Filter 

Standaard zie je de laatst toegevoegde diensten als 

eerste, maar je kunt er ook voor kiezen om diensten te 

sorteren op basis van startdatum. 

Periode 

Standaard worden alle diensten getoond, maar je kunt 

ook aangeven dat je alleen de diensten wilt zien die 

bijvoorbeeld komende week, komende maand of 

volgende maand plaatsvinden. 

Om je filters op te slaan kies je voor ‘Toepassen’. Kies 

‘Reset filter’ om terug te gaan naar de standaard filtering.  
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10. Uren 
Via de button ‘Uren’ op het Dashboard of in het 

hoofdmenu  kun je alle diensten zien die je nog moet 

declareren of al gedeclareerd hebt. Het Dashboard van 

FleGo kun je benaderen via het FleGo logo linksboven in.  

Je ziet in het urenoverzicht 2 tabbladen: tabblad 

Uitgevoerd en tabblad Gedeclareerd. 

 

Diensten/Uren declareren  

 

Door op de dienstregel op tabblad Uitgevoerd te tikken 

klapt het scherm verder uit waar je de dienst kunt 

declareren. Je geeft daar aan (1) of je de dienst 

daadwerkelijk gewerkt hebt, (2) hoeveel kilometers 

reisafstand je wilt declareren, (3) van hoe laat tot hoe laat 

je hebt gewerkt, (4) wanneer je pauze hebt genomen en (5) 

je kunt een opmerking/toelichting meesturen. 

 

• Dienst uitgevoerd: als je dit schuifje aanklikt, dan geef je door dat je de dienst 

niet hebt uitgevoerd. 

• Afstand in KM: de hoeveelheid kilometers die je hebt afgelegd en wil declareren. 

Start datum / tijd: de datum en starttijd van de dienst; deze is voor ingevuld met de 

gegevens van de dienstaanvraag. Door op de datum/tijd te klikken, kun je een andere 

datum en/of tijdstip doorgeven. 

 

• Eind datum / tijd: de datum en eindtijd van de dienst; deze is voor ingevuld met 

de gegevens van de dienstaanvraag. Door op de datum/tijd te klikken, kun je een 

andere datum en/of tijdstip doorgeven (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). 

• Pauzebeleid: dit is een geheugensteuntje zodat je weet welke pauzes je zou 

moeten hebben gehad bij de zorgvrager. De intermediair beheert deze 

informatie. 
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• Pauzes: via de knop  voeg je een of meerdere 

pauzemomenten toe. Zo gauw je een pauze toevoegt, dan blokkeren de velden 

‘Start datum / tijd’ en ‘Eind datum / tijd’.  

• Omschrijving / toelichting: in dit tekstveld kun je een omschrijving/toelichting 

typen die relevant is met betrekking tot jouw declaratie. Dit veld wordt 

automatisch verplicht als je een andere start- of eindtijd invult dan die er 

standaard al werd meegegeven. 

• Knop Indienen: als je hier op klikt, dan wordt jouw declaratie ingestuurd ter 

goedkeuring door jouw intermediair of de zorgvrager. Na het klikken op deze 

knop kom je op het overzicht met uitgevoerde uren en je ziet een melding ‘Uren 

zijn geregistreerd’. De dienst is verplaatst naar tabblad Gedeclareerd. 

 

 
 

Als je klikt op de knop ‘Meer informatie’ kun je daarnaast extra informatie over de dienst 

inzien.  
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Gedeclareerde diensten inzien 

 

Op tabblad Gedeclareerd kun je de status van je declaraties inzien. Je ziet hier of de 

intermediair je declaratie goedgekeurd (geaccordeerd), afgekeurd of gefactureerd heeft 

of nog moet goedkeuren (status ‘gedeclareerd’). 

Door op de dienstregel te tikken klapt het scherm verder uit en kun je de details van de 

dienst inzien: de reisafstand, het aantal uren dat je gewerkt hebt, je pauzes, de functie, 

de oorspronkelijke datum en tijd van de dienst en de status van de dienst.  

 

 

Als je klikt op de knop ‘Meer informatie’ kun je daarnaast extra informatie over de dienst 

inzien; zoals het dienstlabel, de aanvullende dienstgegevens, het pauzebeleid en de 

omschrijving. 
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Filteren en zoeken binnen opdrachten 

 

Net als bij ‘Opdrachten’ kun je uitgevoerde en gedeclareerde diensten zoeken op het 

kenmerk/ID van de dienst, de opdrachtgever, het structuuritem, de functie en de plaats. 

Ook kun je uitgevoerde en gedeclareerde diensten op verschillende manieren filteren 

door op ‘Filter’ te klikken:  

 

Filter 

Standaard worden uitgevoerde en gedeclareerde 

diensten oplopend op kenmerk gesorteerd, maar je 

kunt ook aangeven dat je wilt sorteren op ‘aflopend’ 

of op ‘laatst toegevoegd’.  

Periode 

Standaard worden uitgevoerde en gedeclareerde 

diensten gefilterd op de laatste 21 dagen, maar je 

kunt aangeven dat je alleen diensten wilt tonen die in 

de laatste 7 of 14 dagen hebben plaatsgevonden. Of 

diensten die deze maand, vorige maand of 2 of 3 

maanden geleden hebben plaatsgevonden.  

 

Op tabblad Uitgevoerd kun je daarnaast in het filter 

aangeven dat je alle diensten wilt tonen.  

 

Let op: het is op dit moment niet mogelijk om op je 

mobiel op tabblad Gedeclareerd diensten in te zien 

van meer dan 3 maanden geleden. Oudere diensten 

kun je op je computer bekijken.  

Dienst Status 

Bij gedeclareerde diensten kun je daarnaast filteren op de status van je declaraties: 

gedeclareerd, goedgekeurd (geaccordeerd), afgekeurd of gefactureerd. De status van de 

dienst wordt in het overzicht door middel van een kleur aangegeven.  

Om je filters op te slaan kies je voor ‘Toepassen’. Kies ‘Reset filter’ om terug te gaan naar 

de standaard filtering.  
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11. Facturen  
Via de button ‘Facturen’ op het Dashboard of in het hoofdmenu  kun je alle GZ1-

facturen en/of GZ2-facturen zien die voor jou van toepassing zijn. Het Dashboard van 

FleGo kun je benaderen via het FleGo logo linksboven in 

 

Factuur downloaden 

Je kunt een factuur downloaden door middel van de downloadknop: 
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Eigen referentienummer toevoegen 

Je kunt een eigen referentienummer toevoegen aan de factuur door middel van de 

knop: 

 

Vervolgens opent het volgende scherm: 

 

Als je een referentienummer invoert en klikt op ‘Opslaan’, wordt het referentienummer 

getoond bij de factuurgegevens: 

 

Als je de factuur nu downloadt, zie je dat een voorblad is toegevoegd: 
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Filteren en zoeken 

Je kunt facturen filteren door middel van de knop: 

 

Vervolgens kun je kiezen of je facturen oplopend of 

aflopend op factuurnummer wilt tonen. Daarnaast kun 

je kiezen of je facturen van deze maand, vorige maand, 

of van 2 of 3 maanden geleden wilt zien. Standaard 

worden alle facturen getoond.  
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