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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK en … 

 

Personen met verward gedrag 

‘een sluitende aanpak’ 

 

I. De ondergetekenden 

 

1. Regio Gooi en Vechtstreek, bestaande uit de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren, op basis van volmacht vertegenwoordigd door de 

voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek, de 

heer E. van der Want, hierna te noemen: de ‘Regio’.  

2. …[aanvullende partijen]  

 

de Regio en ….. hierna gezamenlijk ook te noemen ‘Partijen’ of ieder afzonderlijk ‘Partij’. 

 

II. Overwegende dat 

1. Het aantal signaleringen en meldingen van personen met verward gedrag door inwoners en 

(maatschappelijke) instellingen in onze regio, zoals woningcorporaties, politie, welzijnswerk, het 

onderwijs, ziekenhuizen en huisartsen, toeneemt. 

2. In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag het van groot belang dat 

de persoon zelf en zijn familie centraal staan en er stevige aandacht is voor de kracht van 

mensen zelf, herstel, informele zorg en het sociale netwerk. 

3. Het van groot belang is dat bij de aanpak van personen met verward gedrag hulpverleners 

nauw samenwerken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. 

4. De opdracht van het Rijk is om per 1 oktober 2018 in heel Nederland een goed werkende 

aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag te hebben gerealiseerd. 

5. Partijen de strategische samenwerking nader wensen vorm te geven door het aangaan van een 

samenwerkingsovereenkomst, hierna te noemen de ‘overeenkomst’. 
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III.  Komen het volgende overeen  

 

Artikel 1 Samenwerking 

1. Partijen komen overeen dat zij de samenwerking rondom personen met verward gedrag nader 

wensen vorm te geven en daartoe uitvoering zullen geven aan de afspraken zoals vastgelegd in 

deze overeenkomst. 

2. De samenwerking heeft tot doel om voor personen met verward gedrag een veilig en zinvol 

eigen leven binnen de samenleving te realiseren. Daarbij beogen de partijen de volgende 

resultaten.   

a) Stabiliseren en terugbrengen van het aantal meldingen van personen met verward gedrag; 

b) Ontwikkelen van preventieve activiteiten ter voorkoming van escalaties en meldingen; 

c) Integrale en sluitende aanpak en een doorlopende zorgketen met 24/7 beschikbaarheid 

voor personen met verward gedrag in de eigen woonsituatie en in crisissituaties; 

d) Iedere cliënt heeft een integraal zorg- en ondersteuningsplan op alle leefgebieden waarin 

de casusregie is geregeld; 

e) Binnen het integraal zorg- en ondersteuningsplan wordt beschreven hoe het sociaal 

netwerk wordt betrokken bij het oplossen van problemen 

f) Samen met (ex)cliënten een nazorgtraject inrichten  

3. Partijen beogen de doelstellingen van de samenwerking te bereiken door te werken vanuit de 

vier elementen van het gezamenlijk perspectief: 

a) Integrale persoonsgerichte aanpak 

b) Van systeemwereld naar leefwereld 

c) Heldere regie en eigenaarschap 

d) Preventie en vroegsignalering centraal  

4. Bij de samenwerking zullen Partijen op de verschillende deelgebieden werken op basis van de … 

5. Bij de samenwerking is er ruimte om andere partijen in de regio aan te laten sluiten. 

 

Artikel 2 Uitgangspunten 

Bij het geven van uitvoering aan en de verdere invulling van de samenwerking als beschreven in deze 

overeenkomst laten Partijen zich leiden door de volgende uitgangspunten: 

a) Partneren, inhoudende dat Partijen oog hebben voor elkaars belangen en daar in 

redelijkheid op sturen; 
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b) Delen van kennis en kunde; 

c) Innoveren van het bestaande aanbod waarbij de perceptie van de inwoners maatstaf 

vormt.  

d) Betrachten van flexibiliteit vanuit het besef dat samenwerking dient te leiden tot innovatie 

en op voorhand niet in gevallen de uitkomst valt te voorspellen.  

 

Artikel 3 Bestuurlijk overleg 

1. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze overeenkomst berust bij het 

bestuurlijk overleg, bestaande uit door de Partijen aan te wijzen vertegenwoordigers. 

2. Het bestuurlijk overleg komt tenminste tweemaal per jaar bijeen om de voortgang van de 

uitvoering van deze overeenkomst te bespreken en waar nodig tot aanvullende afspraken te 

komen. 

3. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Regio. 

4. Het bestuurlijk overleg zal een secretariaat aanwijzen ter ondersteuning van het bestuurlijk 

overleg.  

5. Het secretariaat stelt in samenwerking met Partijen een bestuurlijke tussenrapportage ten 

behoeve van het bestuurlijk overleg en voorziet één maand voor einde looptijd van deze 

overeenkomst in een bestuurlijke eindrapportage. 

 

Artikel 4 Projectplannen  

 

Bij aanvang van deze overeenkomst kent de samenwerking tussen Partijen de onderstaande projecten.  

a) Voorlichtingscampagnes en trainingsaanbod 

b) Ontwikkeling sluitende aanpak 

c) Oprichten herstelacademie 

d) Versterken risicotaxatie 

e) Pilot gebundelde ambulante crisiszorg  

f) Versterken veiligheid bij (crisis)opvang  

g) Haalbaarheidsonderzoek passend vervoer 

 

Projectplannen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst worden opgesteld, maken 

integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. 
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Artikel 5 Inbreng capaciteit en middelen 

1. De Regio zal een projectleider aanstellen die belast wordt met de uitvoering van de projecten 

en het betrekken van de juiste partners en vertegenwoordigers van cliënten en naasten.  

2. Alle Partijen zullen meewerken aan de inspanningen van de projectleider om aan zijn 

verplichtingen (o.a. informatieplicht, tijdige en volledige inhoudelijke en financiële rapportage) 

jegens ZonMw, het ambtelijk en bestuurlijk overleg te voldoen.  

3.  De afstemming rond de voortgang van de projecten zal plaatsvinden binnen de werkgroepen 

en de overlegtafel met de Regio, partners en vertegenwoordigers van cliënten- en naasten.  

4. Partijen zullen ten behoeve van de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen 

kennis en expertise in de vorm van capaciteit beschikbaar stellen alsmede middelen. De 

benodigde capaciteit en middelen zal nader worden uitgewerkt in projectplannen.  

5. Partijen stimuleren hun medewerkers tot het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de 

doelstellingen van deze overeenkomst. De inzet van specifieke professionals houdt niet op bij 

de gemeentegrenzen dan wel ‘organisatiemuren’, en kan in meerdere gemeenten en extern 

worden ingezet. 

6. Elke Partij draagt haar eigen kosten gemoeid met de uitvoering van deze overeenkomst. Waar 

Partijen gezamenlijk opdracht verlenen aan derden in het kader van de uitvoering van deze 

overeenkomst, zullen door Partijen nadere afspraken worden gemaakt. 

 

Artikel 6 Looptijd en beëindiging 

1. De overeenkomst treedt in werking per de datum van ondertekening en eindigt per 31 

december 2018. Partijen kunnen overeenkomen deze overeenkomst na looptijd te verlengen, 

dan wel nadere samenwerkingsafspraken te maken.   

2. De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) 

maanden. De opzegging dient schriftelijk met opgaaf van redenen aan de andere Partijen te 

geschieden.  

3. De opzegmogelijkheid als bedoeld in het vorige lid laat onverlet de wettelijke mogelijkheden 

om te kunnen opzeggen.  

4. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de 

wijze waarop de realisatie van de doelstellingen kan worden voortgezet.  
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5. Indien een gemeente behorende tot de Regio hiervan niet langer deel uitmaakt, zal de Regio 

deze overeenkomst namens de overgebleven gemeenten voortzetten, tenzij door Partijen 

schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

 

Artikel 7 Data 

1. Partijen komen overeen dat indien het in het kader van deze overeenkomst noodzakelijk is dat 

data, waaronder persoonsgegevens, worden verwerkt, Partijen met elkaar in overleg zullen 

treden over het doel en op welke wijze een zorgvuldige omgang met deze data kan worden 

geborgd. Zo nodig zullen Partijen dit nader uitwerken in een privacyregeling.  

2. Indien persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt dit met inachtneming van de geldende 

wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.  

 

Artikel 8 Communicatie  

1. Partijen zullen een ambassadeursfunctie vervullen ten aanzien van ‘Een sluitende aanpak’. 

2. Partijen besluiten gezamenlijk over berichtgeving naar externe partijen. 

3. Het gebruik van merknamen en logo’s van partijen bij publicaties naar externe partijen is 

toegestaan. 

 

Artikel 9 Evaluatie en monitoring 

1. Partijen zullen de samenwerking tenminste eenmaal per jaar evalueren.  

2. Partijen zullen nadere afspraken maken over de wijze waarop het realiseren van de 

doelstellingen wordt gemonitord.   

 

Artikel 10 Geheimhouding 

1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 

waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei 

wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te 

gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking 

noopt. 

2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten 

deze geheimhoudingsplicht na te leven. 
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3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere 

Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de 

Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van 

een aangetekend schrijven. 

4. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is mogelijk indien een wettelijk voorschrift of een 

in kracht van gewijsde gedane rechterlijke uitspraak tot bekendmaking verplicht of indien de 

andere Partij hiermee schriftelijk heeft ingestemd.  

5. De geheimhoudingsverplichting duurt voort ongeacht het einde van deze overeenkomst. 

 

Artikel 11 Toerekenbare tekortkoming 

1. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, zal de 

andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik 

te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin 

ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de 

nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 

2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is 

geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, 

waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke 

ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Regio indien en voor zover de 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en 

gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig 

zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 12 Overmacht 

1. Partijen kunnen zich jegens elkaar enkel op overmacht beroepen, indien Partijen elkaar zo spoedig 

mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in 

kennis stellen. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, 

verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of programmatuur, toerekenbare 
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tekortkoming in de nakoming van door een Partij ingeschakelde derden en/of liquiditeits- dan wel 

solvabiliteitsproblemen aan de zijde van een Partij of dooreen Partij ingeschakelde derden, 

voorspelde stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen en storingen in de producten van 

een Partij. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verzekering 

1. Een Partij is aansprakelijk voor alle schade die een andere Partij, haar ondergeschikten of derden 

mochten lijden door of in verband met (de koop, levering en het gebruik van) de Leveringen en/of 

Diensten van eerstgenoemde Partij. 

2. Elke Partij vrijwaart andere Partijen tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade 

door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Partij van de Overeenkomst en 

het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Partij. 

3. Elke Partij zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren 

van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de 

Overeenkomst. Partijen zullen andere Partijen op diens eerste verzoek een kopie van de 

desbetreffende polissen en bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken. 

4. Een Partij zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de 

Overeenkomst niet ten nadele van andere Partijen wijzigen, tenzij andere Partijen hiervoor haar 

expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

5. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

en waarover een Partij nog niet beschikt, zal de betreffende Partij afsluiten tenminste voor de 

periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

Artikel 14 Slotbepalingen 

Partijen verklaren dat zij de benodigde interne goedkeuring hebben verkregen voor het aangaan van 

deze overeenkomst. 

 

 

Aldus in ….voud overeengekomen op [datum] te [plaats].  
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_______________________________   _______________________________ 

Regio Gooi en Vechtstreek     Partij  

Door: De heer E. van der Want    Door: de heer / mevrouw 
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BIJLAGE behorende bij samenwerkingsovereenkomst Regio Gooi en Vechtstreek en Partij X 

 

 

Definities 

Bestuurlijk overleg: een vergadering van door de partijen aan te wijzen vertegenwoordigers, 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst.  

 

Capaciteit: de voor dit convenant beschikbare personele inzet van de partijen. 

 

Inwoners: personen die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij 

de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp of Wijdemeren, zijn 

ingeschreven. 

 

Middelen: de voor dit convenant beschikbare financiële middelen van de partijen. 

 

Sociaal domein: term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het 

gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale 

activering. 

 

Voorzieningen: faciliteiten waarover de partijen beschikken, waarbij het mogelijk is om deze faciliteiten 

voor dit convenant beschikbaar te stellen, zoals IT-voorzieningen van de partijen 

 

Integrale persoonsgerichte aanpak: De aanpak die aansluit bij de behoefte van de persoon met verward 

gedrag en waarbij het netwerk van naasten zoveel mogelijk is betrokken. 

 

Verwardheid/ personen met verward gedrag: Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) 

verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met daarin 

een onderscheid in vier categorieën: 

1. Mensen met verward gedrag, die geen last veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen 

2. Mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn 

3. Mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg 

4. Mensen met een strafrechtelijke titel, die (forensische) zorg nodig hebben 

 

 


