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Bijlage 13: Referentieformulier 

Aanbieder dient zijn geschiktheid als zorgverlener aan te tonen door middel van een 
referentieopdracht(en) die voldoet(n) waaruit blijkt dat de aanbieder beschikt over de volgende 
kerncompetenties: 

 Schoon en leefbaar huis 

 Was verzorging 

 Regie/ organisatie 

 Boodschappen 
 (Zie tevens §4.2 van het aanmeldingsdocument.) 
 
De referentie wordt beschreven met behulp van het standaardformulier dat hieronder is gegeven. 
Aanbieder dient een beschrijving te overleggen van de werkzaamheden die voor de referent zijn 
verricht. Uit die beschrijving dient ondubbelzinnig te blijken dat het om (een) referentie(s) gaat die 
voldoen aan de genoemde vereisten.  
De door aanbieder opgegeven referentie(s) dient(en) aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Afronding van de referentieopdracht mag niet langer dan drie jaar geleden zijn, gerekend 
vanaf het moment van uiterste aanmeldingsdatum; 

 Door het opgeven van een referentie geeft de aanbieder toestemming aan de opdrachtgever 
om zonder tussenkomst van Inschrijver, voor verificatie contact op te nemen met de 
genoemde contactpersoon van de referent; 

 De referentieopdracht dient door aanbieder op een vakkundige wijze uitgevoerd te zijn en 
conform de contractuele afspraken. 
 

Referentienr. (invullen  ..) Kerncompetentie (invullen ….) 

Naam opdrachtgever referentieopdracht: 
 

 

Adresgegevens opdrachtgever 
referentieopdracht: 

 

Soort organisatie: 
 

 

Contactpersoon, functie en 
telefoonnummer: 

 

Voldoet aan de gestelde voorwaarden: 
 

Ja/Nee 

Korte beschrijving werkzaamheden: 
 

(Let op: aan de hand van de beschrijving moet blijken 
dat de aanbieder ervaring heeft en voldoet aan de eis) 

Toelichting waaruit blijkt aan de 
benoemde kerncompetentie(s) voldaan 
wordt: 

 

Start en einddatum referentieopdracht: 
(van datum tot datum) 

 

Positie van aanbieder in het project 
waarbij duidelijk wordt aangegeven welke 
werkzaamheden de combinant of 
onderaannemer heeft uitgevoerd: 

Zelfstandig/ lid van combinatie / als onderaannemer 
(werkzaamheden beschrijven) 

Contractwaarde gehele opdracht: 
 

€ 

Gefactureerd bedrag specifiek voor deze 
opdracht: 

€ 

Aanbieder dient minimaal 1 en maximaal 4 referenties aan te leveren waarmee hij alle 4 
kerncompetenties kan aantonen. 


