
Info HH Vakantiehulpen ZorgPlus 

 Het invullen dan de Periode Urenstaat:                                                                          

 

 Vul rechts bovenaan de gegevens van de cliënt in. (zie voorbeeld) 

 Vul de periode in waarin je werkt. (kijk op periode tabel) en van week... t/m week... 

 Daarna je eigen gegevens in het linker vak en in het rechtervak je handtekening. 

 Vul de juiste datum en het aantal uren in die je gewerkt hebt die dag. (in de juiste kolom). 

 De totaal gereden km’s van 1 dag vul je in het handtekeningenvakje van de cliënt in.                  

Twijfel je aan het aantal gereden km’s kijk dan op routeplanner.nl.                                                      

Heb je meerdere adressen, vul dan op één bon de totaal gereden km’s in van die dag.  

 Week 1 is voor de eerste week in de periode, week 2 voor de tweede week in de periode, enzovoort... 

 Als je ziek of vrij bent vul dan het aantal uren in dat je ziek of vrij bent in. 

 Stuur aan het eind van de periode de witte bonnen op, de gele zijn voor de cliënt (doe deze achter in 

de map) en het roze exemplaar is voor jezelf. Maak een aantekening op je kalender of telefoon 

wanneer je de bonnen op moet sturen. Vergeet dit AUB niet! Tip: stuur alle bonnen tegelijk op na het 

laatste adres in de laatste week van de periode heb je meerdere cliënten doe dan alle bonnen in één 

envelop. 

 Wat heb je gedaan?                                                                                                                         

Achter hoofdstuk 3 in de map bij de cliënt vul je per week in een paar steekwoorden in wat je extra 

gedaan hebt (niet badkamer, keuken wc). Maar bijv. vitrage gewassen of de koelkast schoongemaakt. 

 Het te werken bij een cliënt:                                                                                                                     

Bel aan en stel je voor als de hulp van ZorgPlus. Standaard begin je met het schoonmaken van de 

badkamer, keuken en wc. Daarna is er nog tijd over en overleg je wat de cliënt nog gedaan wil 

hebben. Dit kan variëren, bij de één is dit stofzuigen bij de ander is dit de wasverzorging. Bedenk 

hierbij dat als de cliënt tevreden is dan zijn wij dat ook. 

 Vragen?                                                                                                                                               

Heb je vragen, twijfel je ergens over of weet je dingen niet zeker? Mail naar wmo@zorg-plus.nl of 

bel naar kantoor en we helpen je op weg. We komen er samen zeker uit. Tel. 0316-532319 

 


