
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst ZorgLinck  (01-01-2016) 
 
 

De stichtingen 
 

1. Stichting Park Zuiderhout, te Teteringen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.A.J. Habets MHA, directeur-bestuurder 
 

2. Stichting Ruitersbos, te Breda 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.C.A.  van Odenhoven, directeur-bestuurder 
 

3. Stichting Woonzorgcentrum Raffy, te Breda 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.A.F. van der Pluijm, directeur-bestuurder 
 

4. Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom, te Breda 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.C. Molenaar, directeur-bestuurder. 

 
 

Hierna genoemd: de partners,  
overwegende: 

 

 Dat partners kleine zorgorganisaties zijn die bewust kiezen voor zelfstandigheid en dus hun 
eigen juridische rechtspersoon en identiteit behouden. 
 

 Dat partners door hun schaalgrootte een herkenbare identiteit vormen voor cliënten, 
bewoners, familieleden, vrijwilligers en de lokale gemeenschap. 
 

 Dat kleine zorgorganisaties door wendbaarheid in het aanbod en direct contact tussen vrager 
en aanbieder kwalitatief meerwaarde bieden aan cliënten, familieleden en wijkbewoners. 
 

 Dat kleine zorgorganisaties een aantrekkelijk werkgever zijn voor medewerkers door korte 
lijnen en de betrokkenheid op elkaar in alle lagen van de organisatie. 
 

 Dat de ontwikkelingen in de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare burgers vragen om  
doelmatige en efficiënte inzet van middelen. 
 

 Om in onderlinge samenwerking met behoud van de gekozen schaal meerwaarde te creëren  
met betrekking tot de expertise voor en de organisatie van verantwoorde zorg en 
ondersteuning 

 
 
 
 



 
spreken de intentie uit met elkaar te willen samenwerken en daartoe de volgende afspraken 
te maken: 

 
1. Gedragscode  

 
De partners hanteren voor zichzelf en elkaar een gedragscode die met betrekking tot de 
samenwerking enerzijds verplichtend overleg voorschrijft en anderzijds autonomie in 
besluitvorming toelaat, en als volgt is bepaald 

 

 Jaarlijks wordt op door partners belangrijk geachte beleidsthema’s een lijst opgesteld van 
onderwerpen waar samenwerking zal worden onderzocht en gerealiseerd.  

 Aan de beleidsthema’s zijn werkgroepen gekoppeld die in projectvorm overleggen, 
onderwerpen uitwerken en aan de stuurgroep, die gevormd wordt door de bestuurders van 
de partners, adviezen, dan wel concrete samenwerkingsvoorstellen uitbrengen. 

 Bij de samenstelling van werkgroepen c.q. uitvoering van de voormelde onderwerpen wordt 
gestreefd naar het zo goed mogelijk benutten van elkaars expertise. 

 De uitvoering van de voormelde onderwerpen wordt óf door een of meerdere van de 
partners gedaan óf uitbesteed. Er wordt niet gestreefd naar het opbouwen van een eigen 
organisatie. 

 Als onderwerpen resulteren in feitelijke samenwerkingen, worden deze in een overeenkomst 
vastgelegd en gearchiveerd in de samenwerkingsportefeuille. 

 Tot het maken van kosten die voortkomen uit de voormelde samenwerking kan enkel met 
volledige instemming van alle deelnemers worden besloten. Per project zullen de kosten 
worden omgeslagen volgens een nader te bepalen en vast te leggen verdeelsleutel. 

 Bij samenwerkingen  waaraan niet alle partners deelnemen geldt de vorige bepaling alleen 
voor de deelnemers aan het project. 

 De stand van zaken van ieder project wordt minimaal eenmaal per kwartaal in de stuurgroep 
gepresenteerd en besproken. 

 Ieder van de partners kan, naast de jaarlijks vastgestelde thema’s en onderwerpen, 
aanvullende voorstellen doen voor samenwerking. 

 De partners komen maandelijks bij elkaar in de stuurgroep. Notulen worden verzorgd door 
het secretariaat van de partner  waar het stuurgroepoverleg plaatsvindt. 

 Behoudens het hiervoor bepaalde, zal het  secretariaat en penvoerderschap van ZorgLinck 
(zelf) worden gevoerd door Stichting Park Zuiderhout. De kosten hiervan worden door 
partners gezamenlijk gedragen, dat wil zeggen dat iedere partner die kosten voor 25% 
draagt. 

 De bestuurders van de partners zijn verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de 
eigen organisatie over doelstellingen, afspraken, resultaten en ontwikkelingen binnen 
ZorgLinck. 

 
 

2. Evaluatie beleidsthema’s en resultaat 
 

Jaarlijks evalueert de stuurgroep het nut en offer in de samenwerking op de vastgestelde 
beleidsthema’s (en per beleidsthema), inclusief beoordeling van de gerealiseerde 
samenwerkingsportefeuille, en worden (nieuwe) onderwerpen vastgesteld. Mogelijk nieuwe 



 
thema’s in de samenwerking komen enkel tot stand op geleide van een financieel kader, 
inclusief verdeelsleutel.  

 
3. Samenwerking in de context van de Mededingingswet 

 
Het doel van de samenwerking ligt in te behalen meerwaarde op operationeel niveau, waarbij 
per thema of feitelijke samenwerking wordt bezien of niet in strijd met de Mededingingswet 
wordt gehandeld door de samenwerking aan te gaan. 

 
 

4. Opzegging van de overeenkomst 
 

Partijen kunnen deze samenwerkingsovereenkomst opzeggen per aangetekende brief, waarin 
de gronden van opzegging worden vermeld. Deze aangetekende opzeggingsbrief wordt 
verstuurd naar alle partners en wordt vervolgens in de stuurgroep geagendeerd. Opzegging kan 
alleen plaatsvinden als er een niet te overbruggen verschil van inzicht is ontstaan ten aanzien 
van het te voeren beleid op het terrein van deze ‘samenwerkingsovereenkomst ZorgLinck’ of als 
er sprake is van andere zwaarwegende omstandigheden, op grond waarvan niet langer gevergd 
kan worden dat partijen, of de opzeggende partij, de samenwerking voortzet(ten). 
 
Van een dergelijk verschil van inzicht c.q. zwaarwegende omstandigheid zal  eerst sprake zijn op 
het moment dat  partijen zich maximaal hebben ingespannen om in onderling overleg nader tot 
elkaar te komen. 
 
Aan de opzegging is een opzegtermijn verbonden van een maand. Onverminderd de verbreking 
van de formele samenwerking als hiervoor bedoeld, dienen de in het kader van de 
samenwerking reeds aangegane financiële en overige verplichtingen, onder meer het 
waarborgen en de continuering van de in het kader van artikel 1 afgesproken diensten en 
projecten en verplichtingen voortvloeiend uit de inzet van medewerkers, over en weer te 
worden nagekomen, dan wel met instemming van de partners/partijen op alternatieve wijze te 
worden afgewikkeld. 

 
Aldus opgemaakt en ondertekend in viervoud te Breda op  
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