PARTICIPANTENOVEREENKOMST
tussen de Stichting Dementie Drenthe
en
........................................
..(participant)......................................

Preambule
Overwegende,
• dat de zorgverlenende instellingen alsmede (rechts)personen ten dienste van de
zorg in de provincie Drenthe –in een concurrerende markt - een gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben tegenover vragers in de regio, waaronder cliënten,
op het terrein van welzijn en zorg in het algemeen en op het terrein van dementie
in het bijzonder;
• dat deze instellingen en organisaties een integrale beleidsafstemming en
gecoördineerd hoog gekwalificeerd zorgaanbod willen bevorderen op het terrein
van welzijn en zorg;
• dat de Stichting Dementie Drenthe beoogt bovenvermelde verantwoordelijkheden,
deskundigheden en capaciteit te bundelen en daarmee een vooraanstaande
partner te zijn in dit zorgveld;
• dat een formele samenwerking tussen overheden, instellingen en organisaties
hiervoor noodzakelijk is;
• dat de Stichting Dementie Drenthe bij de realisering van haar statutaire
doelstelling de deelnemende overheden, instellingen en organisaties de
gelegenheid biedt om als lid van de participantenraad bij te dragen aan de sturing
van het beleid van de stichting en mee te werken aan de relevante
uitvoeringsbesluiten van het bestuur;
• dat het om die reden aanvaardbaar en wenselijk is dat deze overheden,
instellingen en organisaties daarvoor de eigen beleidsruimte met elkaar
afstemmen, delen en waar nodig beperken, in het licht van de gezamenlijk na te
streven meerwaarde.
verklaren de onderstaande partijen,
De Stichting Dementie Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.
van Hooft, voorzitter
en
…….
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw………
hierna te noemen: participant
het volgende te zijn overeengekomen:
Duur, wijziging en ontbinding van de overeenkomst
Artikel 1
Deze overeenkomst vangt aan per datum van ondertekening van deze overeenkomst
en is geldig voor onbepaalde tijd.
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Ontbinding van de overeenkomst kan slechts plaatsvinden, indien een van de partijen
per aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 6 maanden voor het
verstrijken van enig jaar, te rekenen vanaf datum ondertekening, te kennen geeft
geen verder vervolg te wensen van deze overeenkomst. Veranderende wet- en
regelgeving of wijzigingen van inzichten met betrekking tot het doel van de stichting
kunnen in overleg leiden tot aanpassing van deze overeenkomst per vervaldatum.
Doel van de overeenkomst
Artikel 2
De partijen leggen door middel van deze overeenkomst vast op welke wijze de
deelnemende organisatie als participant zal deelnemen aan de Stichting Netwerk
Dementie Drenthe
1. De partijen hebben ten doel het bevorderen van afstemming en een integraal
aanbod op het terrein van welzijn en zorg, in het bijzonder de zorg rondom
dementie, voor mensen in het werkgebied van de stichting, zodanig dat dit
aanbod aansluit bij de behoeften en de vraag van de cliënten.
2. partijen in deze overeenkomst willen, in het verlengde van de doelstelling van de
stichting, bijdragen aan het ontwikkelen en optimaliseren van het beoogd
resultaat van hun werkzaamheden in het verzorgingsgebied van de stichting,
onder meer door concrete afspraken te maken over financiële bijdragen en
personele inzet
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de participant
Artikel 3
1. De definitie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de
participantenraad zijn geregeld in artikel 12 en volgende van de statuten van de
Stichting Dementie Drenthe
2. ....(naam participant).... wordt door het aangaan van deze overeenkomst lid van
de participantenraad
3. Participant erkent en aanvaardt daarmee zijn verantwoordelijkheid voor inzet van
eigen personeel, zowel in de Participantenraad, als in de regionale stuurgroep
en/of lokale werkgroep, als in het Zorg Begeleidings Oveleg.
4. De stichting aanvaardt deze inzet en zal vanuit de eigen statutaire
verantwoordelijkheid deze inzet inbrengen ten behoeve van het bestuursbeleid en
daarvan verantwoording afleggen op een wijze als in de statuten bepaald.
Toelichting op de beoogde financiële en personele inzet
Artikel 4
De deelname als participant binnen de participantenraad van de Stichting Dementie
Drenthe geschiedt in het totaalbelang van de stichtingsdoeleinden, waarbij specifieke
meerwaarde kan worden bereikt door de inzet vanuit de eigen verantwoordelijkheden,
deskundigheden en netwerkvoordelen.
In het kader van deze overeenkomst is het belang van de individuele personele bijdrage
van de participant vooropstaand en strekt de betrokkenheid zich uit tot de realisatie van
het doel genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst, onverminderd de
verantwoordelijkheden van partijen in relatie tot de specifieke statutaire bepalingen.
Inzet en rol Coördinator
Artikel 5
De stichting EveanGroep vervult als een van de zorgaanbieders een bijzondere rol in de
relatie met het stichtingsbestuur. Vanuit de Eveangroep wordt de (betaalde) inzet van
een coördinator bewerkstelligd en gegarandeerd. De coördinator heeft tot taak om in
opdracht van het bestuur, de organisatie en de administratie van de inzet van de
participanten uit te voeren. Daarnaast heeft de coördinator tot taak de coördinatie van
het bestuursbeleid te verzorgen en de participantenraad hieromtrent informatie en
toelichting te verstrekken. De taken en bevoegdheden van de coördinator zijn vastgelegd
in een directiestatuut. De coördinator legt verantwoording af aan het bestuur.
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Financiën
Artikel 6
1. De begroting van Stichting Netwerk Dementie Drenthe behoeft op basis van de
statuten de goedkeuring van de participantenraad.
2. Aan het einde van het boekjaar vindt in de jaarrekening de eindafrekening plaats.
Personele inzet
Artikel 7
1. De participant verplicht zich tot een actieve deelname aan de Stichting Dementie
Drenthe. De personele inzet wordt geconcretiseerd in overleg met de coördinator
van de stichting. De kosten van deze inzet zullen niet aan de Stichting Dementie
Drenthe worden doorbelast.
Geschillenregeling
Artikel 8
1. Indien over de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst een
meningsverschil mocht ontstaan tussen partijen, dan verbinden partijen zich het
geschilpunt aan een arbitragecommissie voor te leggen.
2. de arbitragecommissie bestaat uit drie leden. De samenstelling is als volgt:
a. één lid aan te wijzen door de Stichting Dementie Drenthe
b. één lid aan te wijzen door de participant
c. één lid, tevens voorzitter, benoemd door de sub a en b genoemde
organisaties gezamenlijk
3. de commissie beslist binnen een maand over het geschil
4. partijen verbinden zich om zich bij de beslissingen van deze commissie neer te
leggen
Niet nakoming
Artikel 9
Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst die leidt tot
schade voor één van de partijen, levert aansprakelijkheid op voor de niet nakomende
partij op grond waarvan deze partij geacht wordt deze schade te vergoeden, mits de
benadeelde partij de niet nakomende partij schriftelijk heeft aangemaand tot nakoming
van zijn verplichtingen danwel herstel van de schade en de niet nakomende partij de
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft opgelost.

Overige bepalingen
Artikel 10
Over zaken waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt beslist in overleg tussen de
betrokken partijen.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij deze overeenkomst en maakt vanaf dat moment
daarvan integraal onderdeel uit.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Stichting Dementie Drenthe,
H. van Hooft, voorzitter

Participant,
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Aanhangsel A, aanvullend op de Participantenovereenkomst van het Netwerk
Dementie Drenthe, betreffende de kwaliteit ketenzorg dementie
EV juni 2011
Partijen die door middel van het ondertekenen van de Participantenovereenkomst
Participant zijn van het Netwerk Dementie Drenthe verklaren de volgende punten te
onderschrijven:
Deelname aan het Netwerk
Wanneer de Participant deelneemt aan het Netwerk Dementie Drenthe wordt voldaan aan
de in de Participantenovereenkomst genoemde preambule en artikelen.
Organisaties die als hoofdaannemer middels onderaannemerschap dementiezorg leveren
worden verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van de geleverde zorg. De
onderaannemers worden geen participant van het Netwerk Dementie.
Deelname aan het ZBO
Wanneer de Participant Zorgbegeleiding biedt en dus deelneemt in het ZBO wordt
voldaan aan het door het Netwerk gestelde kwaliteitskader, namelijk de volgende
erkenningen en/of certificeringen:
Voor organisaties met contractafspraken in het kader van ZVW en/of AWBZ:
o èn de organisatie valt binnen de Wet Toelating Zorginstellingen
o èn voldoet aan de eisen van de Wet Marktwerking in de Zorg
o èn is in bezit van een iso-certificering
o èn heeft arbeidscontracten met medewerkers
Van organisaties die werken op basis van PGB’s:
o wordt voor medewerkers een BIG-registratie gevraagd
o èn heeft arbeidscontracten met medewerkers
Werkwijze en Kwaliteit
- De Participant is bekend met en onderschrijft de notitie Protocol
Zorgbegeleidingoverleg (ZBO) (van der Veen, 10 februari 2010), waarin de werkwijze
in het ZBO staat beschreven.
- De Participant is bekend met en onderschrijft de notitie Kwaliteit Ketenzorg dementie
(van der Veen, 21 oktober 2010), waarin de minimumkwaliteit van Zorgbegeleiding is
vastgelegd.
Uitwisseling informatie
- De Participant is bekend met en werkt volgens de bepalingen uit de WBGO, de WBP,
en de Handreiking Ketenzorg voor wat betreft het uitwisselen van privacygevoelige
informatie. De Participant zal zich op de hoogte dienen te houden van relevante
wetswijzigingen, waaronder de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ), die beoogt de
WBGO e.a. te vervangen, en waarin de verantwoordelijkheid van ketenzorg bij de
participerende organisaties wordt gelegd.
- De Participant werkt in de keten mee volgens de in het ZBO gehanteerde werkwijze
waarin met name van belang is de toestemming van cliënten voor wat betreft het
uitwisselen van informatie, nl via de ondertekening van een toestemmingsbrief. De
cliënt wordt in een vroeg stadium in het zorgproces op de hoogte gesteld van
Zorgbegeleiding. In het ZBO wordt vertrouwelijk met informatie omgegaan; alleen ter
zake doende informatie wordt uitgewisseld (de zg ‘need-to-know’ informatie)
Klachtenregeling
- Wanneer er klachten over de geleverde zorg(begeleiding) kenbaar worden gemaakt
door de cliënt aan één van de zorgverleners zijn de Participanten onderling daarop
aan te spreken in het ZBO en in de Stuurgroepen. De betreffende organisatie zal zich
inspannen om deze klacht te verbeteren.
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Aanhangsel B, aanvullend op de Participantenovereenkomst van het Netwerk
Dementie Drenthe, betreffende de financiering van het Netwerk
EV juli 2012

Deelname Netwerk
Wanneer de Participant deelneemt aan het Netwerk Dementie Drenthe wordt voldaan aan
de in de Participantenovereenkomst genoemde preambule en artikelen. Daarnaast wordt
voldaan aan de criteria die genoemd zijn in Aanhangsel A, betreffende deelname aan het
ZBO, werkwijze en kwaliteit, uitwisseling van informatie en klachten regeling.
Personele en financiële bijdrage
Partijen die door middel van het ondertekenen van de Participantenovereenkomst
Participant zijn van het Netwerk Dementie Drenthe verklaren bovendien een financiële
bijdrage te zullen leveren aan het in stand houden van het Netwerk Dementie Drenthe,
voor de periode van 3 jaar, namelijk van 1 januari 2013 t/m 31 december 2015, en
volgens een versleuteling van kosten, zoals deze door het bestuur van de stichting
Dementie Drenthe is voorgesteld en door de Participanten Raad d.d. 27 juni 2012 is
besloten.
Niet nakoming
Een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst die leidt tot
schade voor één van de partijen, levert aansprakelijkheid op voor de niet nakomende
partij op grond waarvan deze partij geacht wordt deze schade te vergoeden, mits de
benadeelde partij de niet nakomende partij schriftelijk heeft aangemaand tot nakoming
van zijn verplichtingen dan wel herstel van de schade en de niet nakomende partij de
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft opgelost.
OVEREENKOMST
tussen de Stichting Dementie Drenthe

en ..........................................

betreft € 6.750 per jaar *, voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Stichting Dementie Drenthe,
H. van Hooft, voorzitter

Participant,

------------------------------------------------------* Per aanbieder een aparte overeenkomst met of € 6.750 of € 4.500 of € 2.250 per jaar,
afhankelijk van de grootte van de organisatie.
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