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Addendum HO 
Update 6 november 2017  

 
 

 
bij Overeenkomst van opdracht voor de levering van Ondersteuning bij het huishouden de 
ondergetekenden: 
 

1. Het Openbaar Lichaam Drechtsteden (Sociale Dienst Drechtsteden), een openbaar 
lichaam met rechtspersoonlijkheid gevestigd te Dordrecht (SDD) 

 

 
en  
 
 

2. Aafje, gevestigd te Rotterdam,  
3. Bonniers Zorg, gevestigd te Dordrecht, 
4. Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff, gevestigd te Dordrecht, 
5. Actief Zorg B.V. (Van den Dool Zorg en Begeleiding), gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, 
6. De Merwelanden Woon- en Zorgcentrum,  gevestigd te Dordrecht, 
7. PrivaZorg Wmo Beheer B.V., gevestigd te Amersfoort, 
8. Stichting RST Zorgverleners, gevestigd te Barneveld, 

9. Swinhove Groep, gevestigd te Zwijndrecht, 
10. Tzorg, gevestigd te Uden, 
11. Protestant-Christelijke Stichting Waardeburgh, gevestigd te Sliedrecht, 
12. Stichting de Wielborgh, gevestigd te Dordrecht,  
13. MOB Drechtsteden B.V., gevestigd te Dordrecht, 
14. Stichting Lelie Zorggroep, gevestigd te Capelle aan den IJssel, 
15. Stichting Cedrah, gevestigd te Capelle aan den IJssel, 
16. Ambachtzorg B.V., gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, 
17. Axxicom Thuishulp B.V., gevestigd te Schiedam, 
18. BlijeBorgh, gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, 
19. Vlijtig Liesje Thuishulp B.V., gevestigd te Dordrecht, 
20. Zorginjection, gevestigd te Gorinchem, 

21. Zorg-Vuldig B.V., gevestigd te Leiderdorp, 
22. Novocare Thuiszorg, gevestigd te Gorinchem, 
23. De Lange Wei, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, 
24. Directzorg Nederland B.V., gevestigd te Brielle, 
25. Impegno Begeleiding B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, 
26. Depse B.V., gevestigd te Dordrecht, 
 

 
gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 
 
Overwegende dat: 
 

- partijen een Overeenkomst van opdracht zijn aangegaan voor de levering van Ondersteuning bij 
het huishouden; 

- in verband met het proces van voortschrijdende extramuralisering in de Drechtsteden er 
behoefte is aan aanpassing van de lopende overeenkomst aan de nieuwe woonvormen die 
daaruit voortkomen; 

- partijen in maart 2015 overeenstemming hebben bereikt over de definitie en de invulling van de 
dienstverlening voor de nieuwe woonvorm; 

 
Partijen zijn overeengekomen als volgt: 
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Artikel 1 Doel  
Beide partijen beogen door middel van dit Addendum de gewijzigde afspraken op de Overeenkomst van 
opdracht voor de levering van Ondersteuning bij het huishouden vast te leggen. 
 
 
Artikel 2 Duur van dit Addendum 
Dit Addendum is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.  

 
Artikel 3 Inhoud van de wijzigingen 
Cliënten die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Cliënt is woonachtig in een één-kamerappartement al dan niet met eigen badkamer en toilet 
en/of kitchenette (appartementen met gescheiden woon- en slaapkamer waarvan de slaapkamer 
niet met een vaste deur kan worden afgesloten vallen ook onder deze definitie); 

- Cliënt is woonachtig in een van de gemeenten die aangesloten zijn bij de SDD; 
- Cliënt heeft een geldend publiekrechtelijk besluit ontvangen dat recht geeft op Ondersteuning bij 

het huishouden; 
zullen de Huishoudelijke ondersteuning ontvangen in de vorm van een nieuwe variant, t.w. 
Huishoudelijke ondersteuning Zorgstudio (HOZ). Deze variant kent geen onderscheid tussen HO en HO+. 
De activiteiten die in deze nieuwe variant horen zijn gelijk aan de activiteiten zoals die zijn opgesomd in 

Bijlage 1 van de bestaande overeenkomst (zoals brood en warm eten klaarzetten, administratieve 
werkzaamheden ten behoeve van de klant met betrekking tot het huishouden, organisatie huishoudelijke 
activiteiten, plannen en beheren van middelen met betrekking tot het huishouden, helpen 
handhaven/verkrijgen/herkrijgen structuur in het huishouden etc.) met uitzondering van de zorg voor 
kinderen.  
 
De SDD betaalt de dienstverleners voor het product Huishoudelijke ondersteuning Zorgstudio een bedrag 
per vier weken van € 117,36 (tarief 2018). Genoemd bedrag is all inclusief. 
 
Artikel 4 Overige condities en bepalingen 
Behoudens de in dit Addendum genoemde wijzigingen blijven de condities en bepalingen zoals 
vastgelegd in de Overeenkomst van opdracht voor levering van Ondersteuning bij het huishouden van 

toepassing.  
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, door Partijen per bladzijde geparafeerd en aan het 
slot ondertekend, 
 
 
 
Datum       Datum 
 
Plaats        Plaats 
 

 
namens het 
Openbaar Lichaam Drechtsteden    Namens ……………………………………………… 
       (naam Dienstverlener) 
 
 
 
 
Mr. A.W. Kolff      Naam …………………………………………………… 
Voorzitter Drechtstedenbestuur    Functie ………………………………………………… 


