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Algemene gegevens cliënt  

 

 

 

 

Doel van deze overeenkomst  

Deze overeenkomst heeft als doel de huishoudelijke ondersteuning die K. Hooft Zorgdragers B.V. 

aanbiedt geborgd te hebben in een schriftelijke toestemming.  

 

Doelen en werkzaamheden zoals opgenomen in de toewijzing 

Het hoofddoel van deze overeenkomst is het schoon en fris houden van uw leefomgeving met de 

daar bijhorende afspraken die zijn vastgelegd in het normenkader welke dient als bijlage van deze 

overeenkomst. Het normenkader is gezamenlijk ingevuld en wordt besproken met u tijdens de 

evaluatie ieder half jaar met een medewerker van Zorgdragers B.V. Het is uw eigen 

verantwoordelijkheid om bij te houden wanneer deze evaluatie plaatsvindt en de afspraak te maken 

dit eventueel bij te stellen.  

 

Hoeveel tijd wordt er per week aan welke activiteit besteed? 

  

Doel/activiteit  Gemiddelde tijd per week  
Zie normenkader en individuele afspraken 

gemaakt in de overeenkomst bij intake 

 

Totaal gemiddeld per week 2 

 

 

 

 

 

Naam client   

Adres   

Postcode en woonplaats  

Contactgegevens derden 
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Huishoudelijke ondersteuning – ARBO Checklist werkplek  

Zorgdragers wil graag haar zorgverleners een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Let u samen met ons op hen? We zijn er zuinig op! 
Indien u de intake nog niet heeft gehad dan willen we u vragen zelf alvast op zoek te gaan naar de volgende zaken (dat scheelt u en ons tijd 
waardoor we snel bij u aan de slag kunnen)  

Werkmateriaal  Check  Eisen  Opmerkingen  
Klam, vochtig droogreinigen  

Huishoudtrap   Kleine trap met 3 of 4 treden, lichtgewicht en 

antislip onder poten, treden en platform 

veiligheidsbeugel bovenop  

 

Stofdoeken  Van flanel of wegwerpdoekjes  

Werkdoeken   Gemakkelijk te wringen en te reinigen  

Rageboek   Steellengte 135 cm   

Huishoudhandschoenen   Wegwerp   

Vloer reinigen droog  

Stofzuiger (goed onderhouden)  incl. steellengte 135 cm + hulpstukken, goede 
wend-en verplaatsbaarheid en goede zuigkracht. 
Voldoende nieuwe filterzakken  

 

Bezem   Stellengte 135 cm  

Stoffer en blik   Rubber strip op blik  

Reinigen nat  
Emmer 10 liter   Met (breed) hengsel   

Spons en zeem   Makkelijk te wringen  

Toiletborstel (schoon en heel)    

Dweil/mop/swiffer voor de vloer   Steellengte 60/50 cm (Wij dweilen niet op onze 
knieën) 

 

Stoomreiniger (optioneel)  Handleiding of mondelinge omschrijving/uitleg  

Raamtrekker  Rubber is heel en maakt geen krassen  

Vloertrekkerluiwagen  Steellengte 135 cm   

Schuurspons schoon  Zorg voor voldoende nieuwe  

Schone thee en handdoeken    

Producten  
Natuur en huidvriendelijke toilet 

reiniging 

   

Groene zeep     

Toiletblokken (optioneel)    

Veiligheid    

Electra in orde en weggewerkt    

“Bewegend” werk  Tussen schouder en heuphoogte  

Zittend/staand werk  Werkvlak op ellebooghoogte  

Af en toe tillen  Niet meer dan 23 kg p.p.  

Pas op losse kleedjes   Antislip of wegleggen bij werkzaamheden  

Grepen zijn stevig vast     

Geen val of stoot gevaar     

Rookvrije werkplek  Onze medewerkers hebben recht op een 
rookvrije plek tijdens hun werk. Maak afspraken 
met elkaar  

 

Dit document is onderdeel van de opdrachtovereenkomst huishoudelijke ondersteuning Zorgdragers en is van 
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ZORGVERLENING OVEREENKOMST CLIENT – ZORGDRAGERS 
 

Dit document dient als zorgverlening overeenkomst en wordt gedocumenteerd in cliendo. 

Zorgdragers is van mening dat er naast de toewijzing vanuit de gemeente waar alles al omschreven 

staat er zo min mogelijk papierwerk aan de klant voorgelegd moet worden om overvragen, dubbel 

werk en onduidelijkheid te voorkomen. Voor de volledige inhoudelijke regelementen verwijzen wij u 

naar onze website www.zorgdragers.com. LET OP: Bij het tekenen van deze overeenkomst gaat u met 

de volgende zaken akkoord welke tevens genoteerd en mondeling besproken maar voor de zekerheid 

benoemen we ze nogmaals;  

 

- Client is bij ondertekenen akkoord met de algemene voorwaarden van K. Hooft Zorgdragers BV gedeponeerd bij de 

KVK in juni 2022 

- Client is bij ondertekenen bekend en akkoord met de GEHELE inhoudt van de website www.zorgdragers.com lees 

hierbij vooral de documenten welke te vinden onder werkwijze en bij de diensten die door ons worden 

aangeboden.  

- Client is akkoord met de AVG van Zorgdragers en is zich bewust van het rapporteren van werkzaamheden die 

nodig zijn voor het verlenen van goede zorg 

- Client is zich bewust en heeft kennisgenomen van de gedragsregels voor medewerkers en cliënten welke zijn 

opgenomen op de website en houdt zich hier ook aan, 

- Client is zich bij ondertekening bewust van de krapte op de arbeidsmarkt rondom huishoudelijke ondersteuning en 

beseft zich hierbij dat er niet altijd stabiliteit geboden kan worden op het gebied van planning en dezelfde 

medewerker maar weet dat K. Hooft Zorgdragers er alles aan doet om de ondersteuning in ieder geval aan te 

bieden en te faciliteren met inachtneming van de onvoorziene omstandigheden van ziekte, ontslag, vakanties etc. 

- Client is bij ondertekenen bekend en akkoord met de klachtenprocedure van K. Hooft Zorgdragers BV te vinden op 

de website en zal in ieder geval proberen alvorens een officiële klacht te melden dit proberen te bespreken met de 

manager voor het vinden van een goede oplossing.  

 

 

Handtekening cliënt:    

 

 

 

 

Datum:  


