
a. (juridisch) 
Stichting DoorDeWijks is een Stichting naar Neder-
lands recht. De Stichting is een geheel zelfstandige 
Stichting met een ideële doelstelling zonder het hebben 
van een winstoogmerk. De Stichting is de enige die de 
omschreven formule mag toepassen en toepast. De 
Stichting heeft geen zeggenschap over de uitvoering 
van de werkzaamheden van de doordewijker bij zijn/
haar klant. 

b. (bemiddeling) 
De Stichting zorgt voor een juiste wijze van informeren 
en begeleiden van haar doordewijkers en klanten. De 
Stichting ondersteunt de doordewijker bij het selecte-
ren van klanten. De Stichting bewaakt de competenties 
van de doordewijkers vanuit een vastgesteld profiel. De 
Stichting heeft het recht om klanten te benaderen om 
de tevredenheid van de klanten te peilen. 

c. (materialen) 
De Stichting stelt materialen ter beschikking aan de 
doordewijker waardoor zij/hij in staat zal zijn om 
nieuwe klanten te bereiken. Gepersonaliseerd materi-
aal is tegen betaling beschikbaar, algemene materialen 
zijn kosteloos beschikbaar. De Stichting verstrekt een 
overzicht betreffende vorm, kosten en aantallen van 
deze materialen.

d. (dienstverlening aan huis)
De Stichting baseert zich op de regeling ‘Dienstverle-
ning aan Huis’ en informeert de doordewijkers en de 
klanten over de rechten en plichten die hierin staan 
vermeld.

e. (huisreglement) 
De Stichting hanteert huisregels voor de doordewij-
kers. Het is de Stichting toegestaan om wijzigingen 
en/of aanvullingen aan te brengen in deze huisregels. 
Mocht de doordewijker de huisregels schenden, dan zal 
dit besproken worden en houdt de Stichting zich het 
recht voor de overeenkomst per direct te beëindigen.

f. (verzekering)
De Stichting is gehouden zich te verzekeren en verze-
kerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, zoals een 
WA-verzekering. De Stichting zal desgevraagd inzage 
geven in de polis(sen).

g. (betrouwbaarheid).
De doordewijker levert voor aanvang van de werk-
zaamheden een actuele, originele Verklaring Omtrent 
Gedrag in. De aanvraag hiervoor wordt door de 
Stichting voorbereid, de kosten ervan worden door de 
doordewijker zelf gedragen.

h. (financiële bijdrage)
De Stichting brengt de doordewijker een financiële bij-
drage in rekening. Het is de Stichting toegestaan deze 
bijdrage een maal per jaar te wijzigen. Wijzigingen 
worden minimaal 2 maanden voor het kwartaal van 
ingang schriftelijk aan de doordewijkers medegedeeld. 
Meer informatie over de financiële bijdrage staat ver-
meld in bovenstaand kader.

De financiële bijdrage
De bijdrage is vastgesteld op € 10 per maand 
en wordt per kwartaal gefactureerd. Op 1 
januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt dus € 
30 in rekening gebracht.

Samenwerkingsovereenkomst Stichting en doordewijker
De ondergetekenden:
1. Stichting DoorDeWijks, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuur, 
hierna te noemen de stichting.

en

2. naam:

wonende te:      

hierna te noemen de doordewijker; 
gaan een samenwerking aan waarbij de volgende afspraken in acht genomen worden:

  De Stichting



  De doordewijker

i. (juridisch)
De doordewijker erkent het uitsluitend recht van de 
Stichting op het gebruik van de naam en logo van 
DoorDeWijks. De doordewijker mag, bij voldoen van alle 
overeenkomsten, gebruik maken van de naam doorde-
wijker. Uitingen van de naam DoorDeWijks zijn altijd 
in overleg. De doordewijker voert zijn/haar werkzaam-
heden uit naar eigen inzicht en tijdsindeling. Er is geen 
sprake van een arbeidsverhouding tussen de Stichting 
en de doordewijker.

j. (bemiddeling)
De doordewijker is vrij om zelf klanten te werven. De 
doordewijker kan rekenen op steun van de Stichting om 
meer klanten te bereiken en de juiste klanten te selec-
teren. Zelf geworven klanten dienen te worden door-
gegeven aan de Stichting. Mocht een klant ontevreden 
zijn en de doordewijker kan dit niet zelf oplossen, stelt 
de doordewijker de stichting hiervan op de hoogte. De 
doordewijker is akkoord dat de Stichting rechtstreeks 
contact heeft met de klanten om tevredenheid te con-
troleren.

k. (materialen)
De doordewijker verklaart het welkomstpakket te heb-
ben ontvangen. De materialen hierin zijn geschikt om 
klanten te werven en te informeren. De doordewijker is 
bereid deze materialen te gebruiken. Andere uitingen 
alleen in overleg. Op het moment dat de overeenkomst 
wordt beëindigd, zal de doordewijker alle materialen 
inleveren. Ingevulde bonnen dienen maandelijks te 
worden ingeleverd. 

l. (dienstverlening aan huis)
De doordewijker is bekend met de regeling ‘Dienstver-
lening aan Huis’ en verklaart die te hebben ontvangen. 
Hierin staat onder andere vermeld dat de doordewijker 
niet meer dan 3 dagen per week bij 1 klant kan werken, 
onafhankelijk van het aantal uren.

m. (huisreglement)
De doordewijker is bekend met de huisregels van stich-
ting DoorDeWijks en communiceert deze ook naar ie-
dere klant. De doordewijker zal altijd binnen deze regels 
zijn werk verrichten. De doordewijker werkt volgens een 
door de Stichting vastgestelde urenvergoeding. Betaling 
hiervan gaat rechtstreeks van de klant naar de doorde-
wijker. De doordewijker is zelf verantwoordelijk voor de 
belastingafdracht over de verworven inkomsten. 

m. (verzekering)
De doordewijker is gehouden zich te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, zo-
als:- WA-verzekering. De doordewijker zal desgevraagd 
inzage geven in de polis(sen).

n. (betrouwbaarheid)
De doordewijker zal zelf zorgdragen voor de aanvraag 
van een Verklaring Omtrent Gedrag. De doordewijker 
zal het originele document aan de Stichting overhandi-
gen.

o. (financiële bijdrage)
De doordewijker zal zorgen voor een tijdige betaling van 
de financiële bijdrage, zoals vermeld in artikel g. Bij het 
niet voldoen van deze financiële bijdrage zal de doorde-
wijker in gebreke worden gesteld. 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 maanden zonder mogelijkheid van opzegging. 
Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd en geldt voor beide partijen een 
opzegtermijn van 1 maand per de 1e van de maand.

Aldus getekend in tweevoud.

Stichting DoorDeWijks    Doordewijker

Rotterdam, datum:    Rotterdam, datum:

Voorzitter     Naam:

Penningmeester     Handtekening



Pluspunten: Geen inschrijven KvK, geen BTW 
administratie.

Minpunten: maximaal 3 dagen per week bij 
zelfde klant en recht van de werknemer is erg 
beschermd.

De vakantietoeslag van 8% is in het uurtarief 
inbegrepen

Voordelen Regeling dienstverlening aan huis
De Regeling dienstverlening aan huis heeft een aantal 
voordelen:
•   De klant kan eenvoudig en zonder hoge (administra-

tieve) lasten een doordewijker inhuren. De doordewijker 
mag maximaal 3 dagen per week voor huishoudelijk 
werk worden ingehuurd.

•   De regeling maakt het voor klanten aantrekkelijker om 
iemand in te huren voor huishoudelijke klussen, die zij 
anders zelf zouden doen. 

•   Het huishoudelijk werk verdwijnt door de regeling min-
der snel in het illegale circuit.

•   De regeling creëert meer banen voor doordewijkers, 
waardoor doordewijkers werkervaring kunnen opdoen 
of gewoon wat kunnen bijverdienen. 

Werkzaamheden dienstverlening aan huis
Onder dienstverlening aan huis vallen klussen in en om 
het huis, zoals:
•   schoonmaken, wassen, strijken en koken;
•  de tuin onderhouden;
•  honden uitlaten;
•  boodschappen doen of medicijnen ophalen;
•  oppassen;
•   licht huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld een hulp in de 

huishouding voor ouderen en langdurig zieken;
•   zorg verlenen, al dan niet via een persoonsgebonden 

budget (pgb).

Minder administratieve lasten voor de klant
Een klant kan door de Regeling dienstverlening aan huis 
zonder veel administratieve lasten een doordewijker 
inhuren voor huishoudelijke klussen. Hij hoeft voor de 
doordewijker geen loonbelasting en premies werknemers-
verzekeringen af te dragen. Ook zijn de ontslagbescher-
ming en de loondoorbetaling bij ziekte beperkt. De klant 
hoeft nergens op te geven dat iemand voor hem werkt.

Goede afspraken opdrachtgever en dienstverlener
Bij dienstverlening aan huis kan er sprake zijn van een 
arbeidsovereenkomst, als:
•  de doordewijker salaris ontvangt;
•   een gezagsverhouding bestaat (de klant geeft aan welk 

werk gedaan moet worden en hoe);
•   de klant de werkgever is voor wie het werk persoonlijk 

moet worden gedaan.

Het is verstandig dat de klant en doordewijker hun afspra-
ken schriftelijk vastleggen om daarmee misverstanden te 
voorkomen. De overeenkomst is in ieder geval gebonden 
aan de volgende regels:
•   Opdrachtgever en dienstverlener spreken samen een 

uurprijs af volgens het door Stichting DoorDeWijks 
bepaalde tarief (voor 2014: € 10,50).

•   De doordewijker heeft, behalve het vastgestelde uur-
loon, recht op een vakantietoeslag van 8% en loondoor-
betaling van het wettelijke aantal vakantiedagen.   

Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer 
het aantal werkdagen per week. 

•   Bij ziekte wordt het loon 6 weken doorbetaald (ten 
minste 70% of het minimumloon dat geldt). De doorde-
wijker kan de klant aanspreken op de naleving van de 
doorbetaling. 

•   De klant kan de arbeidsovereenkomst met de doorde-
wijker opzeggen met inachtneming van de overeenge-
komen opzegtermijn. De klant hoeft geen toestemming 
te vragen aan uitkeringsinstantie UWV.

Gevolgen bijverdienen voor belastingen en toeslagen
De doordewijker die werkt via de Regeling dienstverlening 
aan huis moet aangifte doen voor de inkomstenbelasting. 
Of de doordewijker belasting moet betalen en hoeveel, is 
afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Op Toe-
slagen.nl kan de doordewijker nagaan of de bijverdiensten 
gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Ook kan de 
doordewijker nagaan of hij recht heeft op kinderopvang-
toeslag doordat hij is gaan werken. De Belastingdienst 
biedt meer informatie over de  gevolgen van bijverdienen 
voor belastingen en toeslagen.

Bijverdienen naast een uitkering
Bijverdiensten uit dienstverlening aan huis hebben 
gevolgen voor een eventuele uitkering. De gevolgen zijn 
afhankelijk van het soort uitkering en de persoonlijke 
situatie van de doordewijker. De doordewijker moet zijn 
bijverdiensten in ieder geval doorgeven aan de uitkerings-
instantie, dus de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV 
of de gemeente. Zij kunnen ook meer informatie geven 
over de gevolgen van bijverdienen voor de uitkering.

Werknemersverzekeringen bij dienstverlening aan huis
De doordewijker is niet verzekerd voor de werknemers-
verzekeringen, omdat hij geen loonbelasting en premies 
hoeft af te dragen. Daarom heeft hij geen recht op:
•  uitkering bij ziekte;
•  uitkering bij werkloosheid;
•  uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
Wel kan de doordewijker een vrijwillige verzekering 
afsluiten voor de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Het 
UWV heeft meer informatie over  vrijwillige werknemers-
verzekeringen.

Dienstverlening aan huis 

Klanten kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk een  doordewijker inhuren voor klussen in en om 
het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke hulp geen loonbelasting en premies werk nemersverzekeringen af te dragen.

Regels en voorwaarden

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/dienstverlening-aan-huis.nl


