
 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

 

Extern deskundige Wzd 

 

De ondergetekenden: 

1.  

 

2. gezamenlijk hierna te noemen: Partijen 

 

Overwegende dat: 

 

1. Partijen de samenwerking zoeken als het gaat om de expertise op het gebied van 

de Wet Zorg en Dwang (WZD) in de vorm van een extern deskundige. 

2. Partijen gezamenlijk willen optrekken vanuit hun zorgvisie, die op elkaar aansluit, 

en willen leren van elkaar bij het vormgeven van deze cliëntenzorg teneinde bij te 

dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt. 

3. Partijen door deze samenwerking kunnen voorzien in hun behoefte aan een 

extern deskundige conform WZD .   

4. Partijen door deze samenwerking in de behoefte aan een extern deskundige 

kunnen voorzien op een wijze die qua kosten en inzet van medewerkers efficiënt 

is. 

5. Partijen het van belang vinden om de ervaring en kwaliteiten te benutten van 

beide partijen en daarin van elkaar te leren. 

6. Partijen de wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze samenwerking vorm 

krijgt in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  

Komen het volgende overeen: 

 

 

Artikel 1  Aard van de samenwerking 

 

1. De samenwerking bestaat uit het leveren van een extern deskundige conform de 

WZD ten behoeve van de cliënten van ieders organisatie, wanneer dit conform de 

WZD is vereist.. 

2. De levering van een extern deskundige omvat inzet van de WZD functionaris middels 

het beoordelen van de aangeleverde casuïstiek conform de WZD. Deze beoordeling 
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gebeurt op afstand en er vindt digitale terugkoppeling plaats via deelname aan een 

overleg of via een beveiligde (mail)verbinding. 

  

 

Artikel 2 Verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de inzet van 

Specialist Ouderengeneeskunde / GZ-psycholoog of verpleegkundige van beide 

partijen 

1. Partijen stellen elkaar op de hoogte van de namen van de in te zetten externe 

deskundigen. Bij wijzigingen informeren partijen elkaar over en weer. 

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functionarissen zijn conform 

de afspraken binnen organisatie a dan wel organisatie b. Beide partijen garanderen 

dat de in te zetten functionarissen BIG-geregistreerd zijn en daarmee bevoegd zijn tot 

het uitoefenen van het beroep. Daarnaast dienen ze vakbekwaam  te zijn, dat wil 

zeggen kwalitatief goed berekend op de uitvoerende taak.  

3. Partijen dragen er zorg voor dat conform de wetgeving van de AVG wordt omgegaan 

met de persoonsgegevens van medewerkers en cliënten van beide partijen. Ook zien 

ze er op toe dat de functionarissen zich houden aan de geheimhoudingsplicht in het 

kader van hun taakuitoefening conform wet- en regelgeving.  

4. Partijen gedragen zich jegens de medewerkers van de andere partij in de geest van 

een goed werkgever. De medewerkers gedragen zich jegens organisatie a en 

organisatie b in de geest van een goed werknemer. 

5. Partijen staan er tegenover elkaar voor in dat zij de verplichtingen nakomen, die wet- 

en regelgeving, zorgkantoor en zorgverzekeraars stellen aan zorgaanbieders en 

staan er jegens elkaar voor in dat zij de cliënt kwalitatief verantwoorde zorg bieden.  

Artikel 3  Cliëntengegevens en klachten 

1. Partijen zorgen ervoor dat de functionaris conform art. 1 over de cliëntengegevens 

beschikt die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie, zodat de WZD op een  

kwalitatief verantwoorde manier kan worden uitgevoerd. De functionarissen verkrijgen 

daarvoor digitale toegang tot de benodigde gegevens. In uitzonderlijke gevallen zal 

toegang worden verleend tot het ECD. Dit alles op  een wijze die in overeenstemming 

is met de uit wet- en regelgeving voortvloeiende eisen inzake privacy en 

geheimhouding.  

2. Klachten betreffende de geleverde zorg worden afgehandeld conform de 

klachtenregeling van de partij waarmee de cliënt een zorgovereenkomst heeft 

afgesloten. 

 

Artikel 4  Nakoming, aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring 

1. Partijen verbinden zich de in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen tijdig en 

in overeenstemming met de aard en inhoud van deze Overeenkomst na te komen. 

Indien een Partij daarmee in gebreke blijft, zal de ander hem daar mondeling en 

schriftelijk over informeren en een termijn stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te 

voldoen. 
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2. Indien een Partij desondanks in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen, 

kan de andere Partij de Overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang 

schriftelijk gemotiveerd opzeggen. De partij die toerekenbaar tekort schiet in de 

nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor 

vergoeding van de door de andere partij geleden schade. 

3. Bij aansprakelijkheid jegens cliënt voor schade van of aan cliënt die ontstaat in het 

kader van deze samenwerking is de partij met wie de Cliënt een zorgovereenkomst 

heeft afgesloten voor die schade aansprakelijk. 

4. Indien organisatie a door of namens cliënt wordt aangesproken voor schade die op 

grond van art. 4 en 5 of uit andere hoofde voor rekening van organisatie b komt, is 

organisatie b gehouden organisatie a daarvoor te vrijwaren. Organisatie a zal 

Organisatie b na ontvangst van een dergelijke aansprakelijkstelling informeren en bij 

de behandeling betrekken en de mogelijke gronden voor verweer met Organisatie b 

bespreken.  

5. Indien organisatie b door of namens cliënt wordt aangesproken voor schade die op 

grond van art. 4 en 5 of uit andere hoofde voor rekening van organisatie a komt, is  

Organisatie a gehouden Organisatie b daarvoor te vrijwaren. Organisatie b zal 

Organisatie a na ontvangst van een dergelijke aansprakelijkstelling informeren en bij 

de behandeling betrekken en de mogelijke gronden voor verweer met Organisatie a 

bespreken.  

6. Partijen zullen het aansprakelijkheidsrisico voor schade van derden die uit deze 

Overeenkomst kan voortvloeien, met inbegrip van schade van Cliënten, volgens 

algemeen geldende maatstaven door een aansprakelijkheidsverzekering dekken en 

verzekerd houden voor een bedrag van maximaal  €  5.000.000,- per gebeurtenis 

rekening houdend met het maximumbedrag per jaar.  

 

Artikel 5 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan: omstandigheden die de 

nakoming van deze overeenkomst verhinderen en die niet aan de partij is toe te 

rekenen; namelijk indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan; gebrek aan personeel stakingen, ziekte 

van personeel, tekortkomingen van derden, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen. 

2. Voor zover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de betreffende 

partij niet kan worden toegerekend, is zij niet tot schadevergoeding verplicht en is zij 

geen boete verschuldigd. Die partij dient de andere partij wel onverwijld van de 

tekortkoming in de nakoming in kennis te stellen. 

3. Indien één der partijen ten gevolge van overmacht voor een langere periode dan één 

maand  één of meer verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet kan 

nakomen c.q. tekort komt in de nakoming ervan , heeft de andere partij het recht de 

overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, 

zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat er in dat geval een 

verplichting tot schadevergoeding ontstaat.  

 

Artikel 6 Vergoeding  
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1. Voor de inzet van  de Specialist Ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog of 

verpleegkundige als externe deskundige conform deze samenwerkingsovereenkomst 

zijn partijen elkaar over een weer in principe geen vergoeding verschuldigd. Als uit 

registratie blijkt dat aan het einde van het jaar een substantieel verschil (groter dan 

20%) zit in de verdeling van de inzet zal dit verschil verrekend worden tegen een 

tarief van €100 per uur.  

2. Partijen gaan er vanuit dat op grond van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting  

1968 geen BTW is verschuldigd over de Uitbestede Zorg. Mocht op enig moment 

toch BTW verschuldigd blijken of worden, treden Partijen onmiddellijk in overleg om 

de consequenties daarvan voor deze Overeenkomst te bespreken. 

 

Artikel 7 Contactpersonen en evaluatie 

 

1. Ten behoeve van een goede uitvoering van deze overeenkomst zal namens 

Organisatie a ………… ,  (naam en functie), als contactpersoon optreden en namens 

Organisatie b  ……………. (naam en functie), als contactpersoon optreden.   

2. Ieder halfjaar zal er door bovengenoemde contactpersonen een evaluatie van de 

uitvoering van deze overeenkomst plaatsvinden. 

3. Jaarlijks vindt uiterlijk 1 september een evaluatie plaats met het oog op een eventuele 

verlenging van de overeenkomst. De evaluatie kan leiden tot een eventuele bijstelling 

van de overeenkomst ten behoeve van het daarop volgende jaar. Vanuit Organisatie 

a is hierbij in ieder geval ……………… aanwezig. Vanuit Organisatie b is hierbij 

aanwezig ……………... 

 

Artikel 9 Duur en beëindiging van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op ……. en eindigt van rechtswege op ……… 

2. Deze overeenkomst wordt 3 maanden voor afloop van de contractstermijn 

geëvalueerd. Indien dan besloten wordt tot verlenging, zal de overeenkomst  telkens 

voor de duur van 1 jaar worden verlengd. 

3. Elk van beide partijen is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk 

gemotiveerd op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

4. Partijen zullen, indien sprake is van beëindiging van de overeenkomst, met elkaar in 

gesprek gaan om te komen tot een voor beide partijen probleemloze beëindiging. 

Doel hiervan is te voorkomen dat cliënten hinder hiervan ondervinden en kwalitatief 

goede en veilige zorg geborgd blijft totdat de overdracht van werkzaamheden heeft 

plaatsgevonden. 

5. Partijen mogen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen noch geheel, 

noch gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de 

ander, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden.  

 

Artikel 10 Slotbepalingen  
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1. Partijen kunnen deze overeenkomst gezamenlijk wijzigen, aanvullen. Zonder 

schriftelijke bevestiging wordt een aanpassing of wijziging geacht geen deel uit te 

maken van deze overeenkomst. 

2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Partijen zullen met elkaar in overleg treden om geschillen voortvloeiende of 

verband houdende met enig bepaling uit deze overeenkomst op te lossen. 

4. Eventuele geschillen tussen Partijen ter zake van het bepaalde in deze 

Overeenkomst, hetgeen daarmee samenhangt dan wel daaruit voortvloeit, zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-

Nederland. 

 

Getekend te  ……………….    Op …………….. 

 

Organisatie a                            Organisatie b 

       

 

 

………………………………     …………………………. 

 

 

 


