
 

ADDENDUM 

bij Basisovereenkomst tussen Stichting Volandis en @ 

inzake Individugerichte preventiezorg vanaf 1 juli 2017 

 

In aanmerking nemende dat: 

- Stichting Volandis (hierna Volandis) en @ op  

 15 mei 2017 een basisovereenkomst hebben gesloten inzake individugerichte preventiezorg met 

ingang van 1 juli 2017; 

- Volandis en @ overeenkomstig art. 5 van genoemde overeenkomst afspraken hebben gemaakt 

ten behoeve van verbetering van de dienstverlening door @ ten opzichte van eerdere 

dienstverlening voor Volandis; 

- dat deze verbeterafspraken in een Addendum bij de basisovereenkomst worden vastgelegd en 

het Addendum tezamen met de Basisovereenkomst de prestatieverbeterovereenkomst vormt; 

- dat de gemaakte verbeterafspraken leidend zijn voor de beoordeling of @ in aanmerking komt 

voor de extra vergoeding zoals in de Basisovereenkomst bepaald; 

- dat tijdige en correcte verstrekking van uitvoeringsgegevens voor Volandis van cruciaal belang is 

voor een adequate dienstverlening voor bedrijven c.q. sectoren en art. 4 van de 

basisovereenkomst daartoe aanvulling behoeft.  

 

Komen Volandis en @ het volgende overeen: 

 

1. PRESTATIEVERBETERAFSPRAKEN 

 

 @ realiseert in de periode 1 juli tot en met 31 december 2017 resp. de periode 1 januari tot en 

met 31 december 2018: 

 

- ten opzichte van het aantal verstrekte opdrachten voor DIA en PAGO een opkomst van ten 

minste @%; 

 

- ten opzichte van het aantal primair uitgevoerde activiteiten (Intredekeuring, Intrede-

onderzoek, AGO-Jongeren, DIA, PAGO, GPO en arbeidsomstandighedenspreekuur) de 

uitvoering van ten minste @ % vervolgactiviteiten, waarvan ten minste @ % 

leefstijlbegeleidende activiteiten ten opzichte van het aantal primair uitgevoerde 

activiteiten. Voor de vaststelling van genoemde percentages wordt per type vervolgactiviteit 

per individuele werknemer uitsluitend de eerstuitgevoerde vervolgactiviteit meegeteld. 

 

 

2. BETAALBAARSTELLING EXTRA VERGOEDING EX. ART. 5 LID 4 VAN DE BASISOVEREENKOMST 

 

2.1 Indien de in het vorige artikel genoemde percentages door @ zijn gerealiseerd zal Volandis een 

extra vergoeding van 6 % verstrekken over het totaal aan vergoedingen, dat door Volandis aan 

@ is verstrekt voor activiteiten die door @ gedurende genoemde perioden zijn uitgevoerd. 

 



2.2 De extra vergoeding zoals genoemd in het voorgaande lid zal voor de periode van 1 juli 2017 tot 

en met 31 december 2017 uiterlijk 31 maart 2018 door Volandis aan @ worden betaalbaar 

gesteld. 

 

2.3  De extra vergoeding zoals genoemd in het voorgaande lid zal voor de periode van 1 januari 2018 

tot en met 31 december 2018 uiterlijk 31 maart 2019 door Volandis aan @ worden betaalbaar 

gesteld. 

 

 

3. Gegevensverstrekking door @ aan Volandis 

 

 In aanvulling op het gestelde in art. 4 van de Basisovereenkomst zal @ de declaratie.xml en de 

preventiezorg.xml gelijktijdig en binnen 2 maanden na de datum van uitvoering van activiteiten 

invoeren bij ISP resp. ZorgTTP. In geval van afsluiting van het kalenderjaar dienen genoemde 

xml.bestanden uiterlijk binnen een maand na het einde van het kalenderjaar zijn ingevoerd. 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend: 

 

Op   -------------------  te Harderwijk   Op ------------------- te  @@@@@@@ 

 

 

Stichting Volandis     @ 

 

 

 

 

 

Dr. ir. T.W.H.J. Hobma      

Algemeen Directeur       


