[Typ hier]

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Omaha System Support met een
Onderwijsinstelling
Ondergetekenden:
Stichting Omaha System Support verder te noemen ‘de Stichting’, te Utrecht, in deze
vertegenwoordigd door mevrouw I. Borghuis voorzitter van de Stichting
en
de onderwijsinstelling «E01» te «L04» hierna te noemen “de Samenwerkingspartner ”, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door «MV» «K06».
Overwegende:
•
•
•
•
•
•
•

dat diverse zorgorganisaties de ambitie hebben om te werken aan een landelijk
classificatiesysteem voor (wijk)verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, werkzaam op het
gebied van de maatschappelijke gezondheidszorg;
dat deze zorgorganisaties het Omaha System geschikt achten als breed inzetbaar
classificatiesysteem en waardoor het een belangrijke rol kan spelen in het professionaliseren van
de werkzaamheden van (wijk)verpleegkundigen en andere zorg- en welzijnsprofessionals;
dat de Stichting als doel heeft het Omaha System in Nederland te promoten en de implementatie
en doorontwikkeling ervan te bevorderen en te faciliteren;
dat deze doelstelling alleen te realiseren is in samenwerking met zorgorganisaties,
onderwijsinstellingen, scholingsbureaus en ICT-bedrijven en dat de Stichting daarom streeft naar
de vorming van een samenwerkingsverband met dergelijke partijen, ook wel “Partners” genoemd;
dat de Stichting aan partijen die zich aanmelden voor deelname aan dit samenwerkingsverband
ter ondertekening een samenwerkingsovereenkomst voorlegt waarin wederzijdse rechten en
plichten zijn vastgelegd;
dat de Stichting bij het realiseren van haar doelstellingen wordt ondersteund door de stichting
Vilans te Utrecht die hierna verder “Uitvoeringsorganisatie” zal worden genoemd;
dat Partijen in onderhavige overeenkomst het gebruik door Samenwerkingspartner van Omaha
System wensen te regelen tot en met 31 december 2022 alsmede de overige rechten en plichten
tussen Partijen.

Verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bedingen:
Artikel 1 Doel overeenkomst
Het doel van de overeenkomst is om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen, zoals de
Samenwerkingspartner, die van de Stichting toestemming hebben gekregen met gebruikmaking van de
merknaam Omaha System en het Omaha-logo onderwijs in het Omaha System te verzorgen, correct en
zorgvuldig omgaan met het Omaha System en dat daarbij door iedereen dezelfde begrippen worden
gehanteerd.
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Artikel 2 Verplichtingen van de Samenwerkingspartner
1. Het scholingsaanbod van de samenwerkingspartner voldoet aan het volgende:
a. bij het aanbieden van het scholingspakket van de Stichting wordt gebruik gemaakt van het
logo van de Stichting Omaha System Support;
b. indien gebruik wordt gemaakt van lesmiddelen die geen onderdeel vormen van het
scholingspakket van de Stichting, mogen deze alleen zijn voorzien van het logo van de
Stichting Omaha System Support, indien deze lesmiddelen daartoe schriftelijk zijn
goedgekeurd door de Stichting;
c. het lesmateriaal en de casuïstiek worden gebaseerd op de boekjes Het Omaha System; Een
Introductie en Het Omaha System; Gids voor gebruik.
2. Het scholingsaanbod van de Samenwerkingspartner dient te laten zien hoe het Omaha System het
verpleegkundig proces methodisch ondersteunt en er wordt daarbij gebruik gemaakt van
voorbeeldmateriaal en de kennis van Stichting Omaha System Support.
3. Meewerken aan evaluaties:
De samenwerkingspartner verplicht zich om het Uitvoeringsorgaan actief te ondersteunen bij de
evaluatie van het gebruik van het Omaha System in het onderwijs.
4. Delen van kennis en ervaringen:
De betrokken medewerkers van de Samenwerkingspartner (docenten/trainers in loondienst of
zzp-er) nemen deel aan de landelijke bijeenkomsten over het Omaha System.
5. Het is niet toegestaan materiaal dat wordt vermeld in onderhavige overeenkomst, dan wel
onderdelen daarvan, buiten het scholingsaanbod om te verkopen of fysiek of digitaal ter
beschikking te stellen aan derden (openbaar maken) of het op andere wijze in te zetten voor
commerciële doeleinden.
6. Bij overtreding van artikel 2, lid 5 kan de Stichting onderhavige overeenkomst eenzijdig opzeggen
en verbeurt de Samenwerkingspartner zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist direct een
boete van € 7.500,00. Voorts wordt hij geschrapt uit het Register
Onderwijsinstellingen Omaha System en wordt de toestemming voor het gebruik van het logo
ingetrokken.
Artikel 3 Verplichting van de Stichting
De Stichting zal gratis aan Samenwerkingspartner een scholingspakket ter beschikking stellen
bestaande uit:
a. een lespakket Omaha System voor opleiders;
b. generieke informatieproducten zoals les- en implementatiematerialen, handleidingen, ruim 20
voorbeeldzorgplannen, casuïstiek, spel, filmpjes, artikelen, onderzoeksresultaten, via (een deels
besloten deel voor samenwerkingspartners van) de website omahasystem.nl;
c. advies, vraagafhandeling, mogelijkheid tot feedback op aanbod stichting;
d. nieuw aangesloten scholen krijgen daarnaast een adviesgesprek, gastcollege, een actueel
introductie boekje getiteld: Het Omaha System; Een Introductie;
e. beschikbaarheid Omaha System Nieuwsbrief met informatie, tips, updates en ervaringen van
andere organisaties;
f. opname in het register onderwijsinstellingen Omaha System dat op de website kan worden
geraadpleegd;
g. kennisdeling rond het gebruik van het Omaha System, uitwisseling van ervaringen rond het gebruik
van Omaha System en delen inzichten.
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Artikel 4 Uitvoeringsorgaan aanspreekpunt en gemachtigde
1. Jaarlijks neemt de Uitvoeringsorganisatie namens de Stichting contact op met de Partners om de
ervaringen met het gebruik van het Omaha System te verzamelen en nieuwe behoeften aan
ondersteuning vanuit de Stichting te onderzoeken.
2. De Uitvoeringsorganisatie zal de ervaringen en nieuwe behoeften van alle Partners anonimiseren en
bundelen en deze voorzien van een advies voorleggen aan het bestuur van de Stichting en zal
vervolgens de consequenties van deze ervaringen en behoeften voor het Omaha System en de
Stichting bespreken met het stichtingsbestuur.
3. De gebundelde ervaringen en behoeften alsmede het advies van de
Uitvoeringsorganisatie worden onder de Partners verspreid via de mail en/of de nieuwsbrief
vermeld in artikel 3.
4. Onderhavige overeenkomst wordt ondertekend door de voorzitter van de Stichting, doch voor alle
verdere uitvoerings- of rechtshandelingen verklaart de Stichting de Uitvoeringsorganisatie te
hebben gemachtigd deze namens haar te verrichten.
Artikel 5 Slotbepalingen
1. De duur van onderhavige overeenkomst gaat in op de dag nadat beide Partijen deze hebben
ondertekend en loopt tot en met 31 december 2022.
2. Na 31 december 2022 blijft Samenwerkingspartner gerechtigd het tot dan door de Stichting
geleverde materiaal te gebruiken, maar vervallen de verplichting van de Stichting om zorg te
dragen voor actualisering van het materiaal en de verplichtingen vermeld in artikel 3 onder a tot
en met g.
3. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en heeft in eerste aanleg de
rechter te Utrecht in dezen exclusieve rechtsmacht.
Aldus overeengekomen en getekend te Utrecht op 10 oktober 2019.
Mevrouw I. Borghuis

«MV» «K06»

Voorzitter
Stichting Omaha System Support

Plaats, datum:
«T04»
«E01»
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