
Samenwerkingsovereenkomst Regio Flevoland
ten behoeve van een sluitende aanpak voor Personen met verward gedrag

Hoofdstuk I: De partijen 

De ondergetekenden
1. Gemeente Almere, statutair gevestigd te Stadhuisplein 1 in Almere, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw M. de Wilde in de functie afdelingsmanager 
Maatschappelijke Ontwikkeling, hierna te noemen: de Gemeente.

2. Gemeente Dronten, statutair gevestigd te De Rede 1 in Dronten, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door heer P. Bergen in de functie van wethouder hierna te noemen: de 
Gemeente.

3. Gemeente Lelystad, statutair gevestigd te Stadhuisplein 2 in Lelystad, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw J.W. Sparreboom in de functie van wethouder WMO, 
gezondheidszorg en cultuur, hierna te noemen: de Gemeente.

4. Gemeente Noordoostpolder, statutair gevestigd te Harmen Visserplein 1 in Emmeloord, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. Bogaards-Simonse in de functie wethouder, hierna 
te noemen: de Gemeente.

5. Gemeente Urk, statutair gevestigd te Singel 9 in Urk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
heer. F. Brouwer in de functie wethouder, hierna te noemen: de Gemeente.

6. Gemeente Zeewolde, statutair gevestigd te Raadhuisplein 1 te Zeewolde, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw W. Prins in de functie van wethouder, hierna te noemen: 
de Gemeente.

7. Gemeente Almere treedt gemandateerd op namens de andere gemeenten op als 
hoofdaanvrager van de subsidie.

8. Amethist Verslavingszorg Flevoland, statutair gevestigd te Randstad 22 in Almere, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. de Vos in de functie manager Bedrijfsvoering, 
hierna te noemen: de Partij.

9. FPC Oostvaarderskliniek, gevestigd te Carl Barksweg 3 in Almere, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door heer H.J. van der Lugt in de functie van algemeen directeur, 
namens deze, F. del Prado in de functie van Floofd behandeling van Forensisch FACT- 
team De Oostvaarders, hierna te noemen: de Partij.

10. GGD Flevoland, statutair gevestigd te Noorderwagenstraat 2 in Lelystad, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door heer C. Verdam, in de functie van Directeur Publieke Gezondheid, 
hierna te noemen: de Partij.

11. Leger des Heils W&G Flevoland, statutair gevestigd te Spoordreef 10 in Almere, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Sleurink in de functie van directeur 
Flevoland, hierna te noemen: de Partij.

12. Nationale Politie Eenheid Midden-Nederland, statutair gevestigd te Kroonstraat 25 in 
Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw drs. A. Doesburg MA in de 
functie van Sectorhoofd district Oost-Utrecht, namens deze, mevrouw J.C.E.S. Wildeman- 
van den Beid in de functie van Teamchef basisteam Almere-West-Poort, hierna te 
noemen: de Partij.

13. Stichting Blijf Groep, statutair gevestigd te Eerste Ringdijkstraat 5C in Amsterdam, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Bakker-Blok in de functie directeur- 
bestuurder, hierna te noemen: de Partij.

14. Stichting Cliënten Perspectief GGZ, statutair gevestigd te Vlissingenstraat 33 in Almere, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Schaap in de functie directeur, hierna te 
noemen: de Partij.
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15. Stichting GGz Centraal, statutair gevestigd te Utrechtseweg 266 in Amersfoort, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.J. Liefferink in de functie directeur 
bedrijfsvoering Flevoland, hierna te noemen: de Partij.

16. Stichting IrisZorg, statutair gevestigd te Mr. B.M. Teldersstraat 4 in Arnhem, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer M.J. Verschuure in de functie voorzitter Raad van 
Bestuur, hierna te noemen: de Partij.

17. Stichting Kwintes, statutair gevestigd te Laan van Vollenhove 3213 in Zeist, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door heer R. v Eden in de functie van directeur zorg- en 
dienstverlening, namens deze, heer A. Koerts in de functie van geb'iedsmanager Kwintes 
te Almere, hierna te noemen: de Partij.

18. Stichting MEE IJsseloevers, statutair gevestigd te Dokter van Deenweg 2 in Zwolle, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. van Ruth, in de functie van voorzitter 
Raad van Bestuur, hierna te noemen: de Partij.

Hierna afzonderlijk of gezamenlijk aan te duiden als Partij, respectievelijk Partijen

Hoofdstuk II: Considerans

Overwegingen
Partijen overwegen dat:

a. zij de wens hebben om voor personen met verward gedrag goede zorg en ondersteuning 
te bieden binnen de uitgangspunten van de reguliere keten.

b. zij zich ten doel stellen om een sluitende aanpak te realiseren met een 24/7 zorgketen 
voor verwarde personen in eigen woonsituatie en in crisissituaties.

c. 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.

d. de partijen hun samenwerking wensen nader vorm te geven door het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst, hierna te noemen: de ‘overeenkomst’.

Hoofdstuk III: Overeengekomen bepalingen

Art. 3.1 Begripsbepaling
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- bestuurlijk overleg: een vergadering van door de partijen aan te wijzen 
vertegenwoordigers, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

- cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

- personen met verward gedrag: mensen met verwarde gedragingen die niet per definitie 
voortdurend verward zijn. Het gaat om kwetsbare mensen.

- Project: geheel van samenhangende activiteiten die binnen gestelde condities een vooraf 
bepaald resultaat moeten opleveren.

- Ervaringsdeskundige: persoon die de vaardigheid heeft om kennis en ervaring over het 
eigen herstelproces, voortkomend uit een beperking of aandoening, zodanig te kunnen 
inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een kwetsbaarheid of beperking.

- vertegenwoordiger van cliënt (rechts)persoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in 
staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

- ZonMw: een Nederlandse financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de 
gezondheidszorg ter verbetering van de kennis.

Art. 3.2 Samenwerking
1. Partijen komen overeen dat zij de samenwerking rondom personen met verward gedrag 

vormgeven door uitvoering van de afspraken in deze overeenkomst.
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2. De gemeente Almere treedt als hoofdaanvrager op van deze subsidieaanvraag.
3. De samenwerking heeft ten doel om een sluitende keten te realiseren, waarmee partijen 

de volgende resultaten beogen te behalen:
a. Ontwikkelen van preventieve activiteiten ter voorkoming van escalaties en 

meldingen;
b. Integrale en sluitende aanpak en doorlopende zorgketen 24/7 voor verwarde 

personen in de eigen woonsituatie en in crisissituaties;
c. Eén meldpunt 24/7 als integrale snelle triagevoorziening bij crisissituaties of 

dreigende escalatie en doorgeleiding naar zorg en participatie op maat voor 
personen met verward gedrag;

d. Sluitende keten rondom zorg, werk en inkomen, participatie en schulden.

Art. 3.3 Inzet van partijen
1. De gemeente Almere stelt als hoofdaanvrager een projectleider aan.
2. De projectleider is belast met de uitvoering en coördinatie van de projecten waarvoor 

subsidie is aangevraagd en het betrekken van de juiste partners en vertegenwoordigers 
van cliënten en naasten.

3. De partijen geven de projectleider mandaat om de projecten tot uitvoering te brengen.
4. De partijen zijn gehouden mee te werken aan de inspanningen van de hoofdaanvrager 

om aan zijn verplichtingen richting ZonMwte voldoen. Dit betreft o.a. de informatieplicht 
en tijdige en volledige inhoudelijke en financiële rapportage.

5. De benodigde financiën en/of personele inzet zijn nader uitgewerkt in de 
subsidieaanvraag.

6. De partijen ontvangen van de hoofdaanvrager de financiële middelen of personele inzet 
na het ontvangen van het subsidiebedrag van ZonMw.

7. Partijen stellen deze kennis en expertise in de vorm van personele inzet of financiële 
middelen beschikbaar ten behoeve van het realiseren van de projecten.

8. Ervaringsdeskundigen of vertegenwoordigers van cliënten krijgen de mogelijkheid om 
vanuit eigen ervaring en persoonlijk netwerk(en) input te geven aan het project en kunnen 
participeren in projectgroepen.

9. Stichting CLIP vertegenwoordigd het cliëntperspectief en verleent vanuit die hoedanigheid 
input op de projecten.

10. Na subsidieverlening wordt de door ZonMw goedgekeurde versie van de 
subsidieaanvraag (inclusief de goedgekeurde volledige projectbegroting) als bijlage bij de 
overeenkomst opgenomen.

Art. 3.4 Afstemming en besluitvorming
1. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze overeenkomst berust bij 

vertegenwoordigers van de partijen die bijeenkomen komen in een bestuurlijk overleg.
2. Tenminste tweemaal per jaar zal de voortgang van de uitvoering van deze overeenkomst 

besproken worden op een bestuurlijk overleg.
3. Ten behoeve van het bestuurlijk overleg zal uiterlijk één maand voor einde van de looptijd 

van deze overeenkomst een bestuurlijke rapportage worden opgesteld.
4. De afstemming rond de voortgang van de projecten zal plaatsvinden binnen het bestuurlijk 

overleg met de partijen en de afzonderlijke projectgroepen waarbij vertegenwoordigers 
van cliënten kunnen aansluiten.

Art. 3.5 Communicatie
1. Partijen zullen een ambassadeursfunctie vervullen ten aanzien van de Regionale aanpak 

Personen met Verward Gedrag.
2. Partijen besluiten gezamenlijk over berichtgeving naar externe partijen.
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3- Het gebruik van merknamen en logo's van partijen bij publicaties naar externe partijen is 
toegestaan.

Art. 3.6 Naleving, evaluatie en wijziging
1. Partijen zullen de samenwerking eenmaal na één jaar evalueren.
2. Partijen zullen nadere afspraken maken over de wijze waarop het realiseren van de 

doelstellingen wordt gemonitord.
3. De eindrapportage zal worden gedeeld met de betrokken partijen.
4. Indien er sprake is van omstandigheden, die naar het oordeel van een der partijen zouden 

moeten leiden tot herziening van de overeenkomst, dan vindt hierover overleg plaats op 
een bestuurlijk overleg.

5. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij 
schríftelijk tussen de partijen zijn overeengekomen.

6. Aanvullende afspraken worden als bijlagen aan de overeenkomst toegevoegd.

Art. 3.7 Onverbindendheid van de overeenkomst
1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven 

de overige bepalingen van kracht.
2. Partijen vervangen in het geval bedoeld in het eerste artikellid de niet-verbindende 

bepalingen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk (gelet op doel 
en strekking van de Overeenkomst) afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Art. 3.8 Slotbepalingen
1. Partijen mogen mededelingen en andere verklaringen in verband met de overeenkomst, 

alleen doen in de Nederlandse taal, per e-mail of per fax of per aangetekende post met 
bericht van ontvangst en aan de geadresseerde. Mededelingen en/of verklaringen die niet 
aan deze vereisten voldoen, hebben geen werking.

2. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar te zullen doen, 
vinden schriftelijk plaats door daartoe bevoegde personen, toezeggingen of afspraken 
hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd

3. De overeenkomst wordt bekend gemaakt onder de naam ‘Samenwerkingsovereenkomst 
Personen met Verward Gedrag Flevoland’.

4. De overeenkomst treedt in werking per de datum van ondertekening en eindigt per 1 
januari 2020.

5. Iedere partij kan besluiten zijn medewerking aan de overeenkomst te beëindigen. Uiterlijk 
drie maanden voor deze beëindiging doet zij hiervan schríftelijke melding met opgaaf van 
aan de andere partijen toekomen.

Hoofdstuk IV: Ondertekening

Aldus in overeengekomen op vrijdag 12 januari 2018 te Almere.

Gemeente Almere

lager MO

imeente Dronten

Gemeente Almere 
F. de Jonge Z 
Wethouder

Gemeente Lelystad 
J.W. SparreboönT/l 
wethouder WMO
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Gemeente Noordoostpolder 
H. Bogaards-Simonse 
Wethouder

Nationale Politie Eenheid Midden-Nederland, 
J.C.E.S. Wildeman-van den Beid

Gemeente Urk 
F Brouwer 
Wethouder

Gemeente Zeewolde
W. Prins 
vŕethfíļidéŕ

Amethist Verslavingszorg Flevoland, 
W. de Vos
Manager Bedrijfsvoering

cT

■isteam Almere-West-Poort

Stichting Blijf Grcpp 
J. Bakker-Blók/7
directeur.-bes(úiírd'

77 / .A v

Stichting Cliënten Perspectief GGZ 
R, Schaap '
Directeur Z

Stichtį/g GGİ Centraal

F.J. Ufiefferīnjk ĵ
directeur będrijfs^oering Flevoland

Stichting IrisZorg
FPC Oostvaarderskliniek 
F. del Prado
Hoofd behandeling^Forensisch FACT-team 
De Oostvaarderşt ľ\ t L 7S .

M.J. Verschuure 
voorzitter Raad \ m Bestuur

Stichting Kwintes 
A, Koerts
Gebiedsmanager KwintesGGD Flevoland

C, Verdarīi-- ' "X
Directeur Publieke Gezondheii

Stichting MEE IJsseloevers 
S. van Ruth
Voorzitter Raad van BestuurLeger dek W& 

C. Sleurilŕk \ j 
DirectşurVlevoraļid

íFlevoland
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Hoofdstuk V: Bijlagen

1. Goedgekeurde subsidieaanvraag inclusief begroting (volgt)
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