Samenwerkingsovereenkomst Stichting Omaha System Support met een
Zorgorganisatie
Ondergetekenden:
Stichting Omaha System Support (hierna: “de Stichting”) te Utrecht, vertegenwoordigd door haar
voorzitter mevr. I. Borghuis
en
«R01» (hierna te noemen “de Samenwerkingspartner”), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door «MV» «K06»
Gezamenlijk ook wel aangeduid als “Partijen”,
Overwegende:
•
•

•
•
•
•

•

•

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 “de
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 zorgorganisaties die Partner worden onder voorwaarden toegang krijgen tot de
ondersteuning van ICT-bedrijven die Partner zijn en die een softwarepakket hebben ontwikkeld
dat het voor zorginstellingen mogelijk maakt het Omaha System te ontsluiten;
dat één van de doelen van het werken met een classificatiesysteem zoals Omaha System het
genereren van gegevens is die inzicht geven in hoe de aanleiding voor zorgverlening, de aanpak
en het gevolg daarvan met elkaar samenhangen;
dat om tot bovenvermeld inzicht te komen de daarvoor benodigde gegevens van
zorgorganisaties dienen te worden verzameld, opgeslagen en beheerd op een veilige en
verantwoorde manier, conform wet- en regelgeving zoals die betreffende de bescherming van
persoonsgegevens;
dat Vilans als Uitvoeringsorganisatie van de Stichting het veilig en verantwoord verzamelen,
opslaan en beheren van de gegevens van zorgorganisaties op zich heeft genomen en dat voor
het verwerken van de (persoons)gegevens Vilans een bedrijf, dat persoonsgegevens
pseudonimiseert conform ISO 25237 en NEN 7524 gecertificeerd is, opdracht tot
pseudonimisering van de gegevens zal geven en Vilans met dit bedrijf tevens een
verwerkersovereenkomst is aangegaan;
dat Partijen in onderhavige overeenkomst het gebruik door Samenwerkingspartner van Omaha
System wensen te regelen gedurende de periode 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 Definities
De in deze Overeenkomst met een hoofdletter aangeduide begrippen worden als volgt gedefinieerd:
1. Omaha System: de classificatie die zorgt voor de eenheid van taal in het (wijk)
verpleegkundige zorgproces.
2. ECD: Elektronisch Client Dossier.
3. Uitvoeringsorganisatie: Stichting Vilans (zie artikel 2).
4. Partner: rechtspersoon of eenmanszaak die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met
de Stichting betreffende de implementatie van Omaha System in Nederland. Behalve
zorgorganisaties kunnen dat ICT-bedrijven, onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten zijn.
5. ICT-partner: rechtspersoon of eenmanszaak die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan
met de Stichting betreffende de ontwikkeling en beschikbaarstelling van softwarepakketten
ten behoeve van de ontsluiting van Omaha System en die tevens kunnen zorgdragen voor
onderhoud en support ter zake.
6. Gecertificeerde ICT-partner: ICT-partner waarvan de Stichting heeft vastgesteld dat deze
partner met gebruikmaking van de juiste terminologie het Omaha System correct inbouwt in de
software en de Stichting vervolgens aan deze partner een schriftelijk bewijs van certificering
heeft afgegeven.
7. Pseudonimisering, Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker en Betrokkene: begrippen zoals
die zijn gedefinieerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(verordening EU 2016/679).
8. Overeenkomst: onderhavige overeenkomst.
Artikel 2 Uitvoeringsorganisatie is 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 met het bestuur de consequenties daarvan voor het Omaha System
en de Stichting bespreken.
3. De gebundelde ervaringen en behoeften alsmede het advies van de Uitvoeringsorganisatie
worden onder de Partners verspreid via een van de kanalen als vermeld in artikel 3.
4. Onderhavige overeenkomst wordt ondertekend door de voorzitter van de Stichting, doch voor
alle verdere uitvoeringshandelingen, waaronder niet alleen begrepen die van artikel 3, maar
ook bijvoorbeeld het geven van aanwijzingen als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, het
regelen van de uitwisseling van gegevens als bedoeld in het vierde lid van artikel 4 en het
innen van financiële bijdragen als bedoeld in artikel 7, verklaart de Stichting de
Uitvoeringsorganisatie te hebben gemachtigd.

Artikel 3 Verplichtingen van de Stichting
1. De Stichting verplicht zich, voor zover dat niet reeds eerder is geschiedt, aan de
Samenwerkingspartner beschikbaar te stellen:
a. Generieke informatieproducten zoals les- en implementatiematerialen, handleidingen,
ruim 20 voorbeeldzorgplannen, casuïstiek, spel, filmpjes, artikelen, onderzoeksresultaten,
via (een deels besloten deel van) de website omahasystem.nl;
b. Workshops;
c. Begeleiding en advies bij Omaha Systemdata extractie en bij de terugkoppeling van de
bevindingen aan gebruikers;
d. Mogelijkheid tot deelname aan (pilot)onderzoek;
e. Advies, vraagafhandeling, mogelijkheid tot feedback op aanbod stichting;
f. Nieuw aangesloten organisaties krijgen daarnaast een adviesgesprek, basistraining,
actuele introductie boekjes getiteld: Het Omaha System; Een Introductie;
g. Beschikbaarheid Omaha System Nieuwsbrief met informatie, tips, updates en ervaringen
van andere organisaties.
2. De Stichting organiseert voor de Partners de deling van kennis over het gebruik van het Omaha
System, uitwisseling van ervaringen rond het gebruik van Omaha System en delen van eigen
standaarden, richtlijnen en inzichten.
3. De Stichting organiseert jaarlijks een Partners overleg, waarin vertegenwoordigers van
Partnerorganisaties hun ervaringen met Omaha System kunnen uitwisselen, het bestuur van de
Stichting over het gebruik en de strategische implicaties van Omaha System kunnen adviseren
en waarin het bestuur van de Stichting de bestuurders van de Partnerorganisaties kan
raadplegen.
4. De Stichting zal zich sterk maken voor het uitdragen van het belang van eenheid in taal
respectievelijk validatie (eenheid van werken) van het werken met het Omaha System naar
landelijke stakeholders.
5. De Stichting zal zich inspannen voor het onderhouden van de relatie met de beheerders van het
Omaha System in de Verenigde Staten.
6. De Stichting zal zich beijveren dat kwaliteitsstandaarden, voorbeeldzorgplannen en protocollen
beschikbaar zijn, die inhoudelijk en qua structuur aan Omaha System te koppelen zijn.
7. De Stichting verplicht zich er zorg voor te dragen dat bij publicaties betreffende de gegevens
als bedoeld in het vijfde lid van artikel 4, de afzonderlijke zorginstellingen niet herkenbaar
zullen zijn.
Artikel 4 Verplichtingen van de Samenwerkingspartner
1. De Samenwerkingspartner verplicht zich gebruik te gaan c.q. te blijven maken van het Omaha
System conform de aanwijzingen van de Stichting.
2. Voor ICT-ondersteuning verplicht Samenwerkingspartner zich uitsluitend daarbij gebruik te
maken van een ICT-partner of een gecertificeerde ICT-partner.
3. Samenwerkingspartner verplicht zich zijn medewerkers (in loondienst of als zzp-er) in de
gelegenheid te stellen mee te denken over de manier waarop het Omaha System in het ECD
wordt ingebouwd opdat het werken met het Omaha System hen in het professioneel werken
ondersteunt.
4. Het is de Samenwerkingspartner niet toegestaan producten of gegevens zoals vermeld in het
eerste lid van artikel 3 zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van de
Stichting geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verspreiden of op welke andere wijze dan ook
openbaar te maken of te delen met derden.

5. De Samenwerkingspartner zal, op eerste verzoek van de Stichting, meewerken aan de
kwaliteitsverbetering, verdere kennisontwikkeling en/of landelijk onderzoek met gegevens
betreffende werken met het Omaha System. Dit zal hij doen door gegevens gepseudonimiseerd
aan de Stichting te doen toekomen. Voor deze uitwisseling zal de Stichting een bedrijf inzetten
als vermeld in de considerans NEN7510, ISO 25237 (pseudonimisatie) en NEN 7524
(pseudonimisatiedienst) om zo de uitwisseling overeenkomstig de (privacy) wet- en regelgeving
te borgen.
De gegevens die zullen worden verzameld en de wijze waarop deze gegevens zullen worden
uitgewisseld zijn opgenomen in het document ‘Veilig uitwisselen van vertrouwelijke data’. Dat
document wordt met enige regelmaat geüpdatet en in samenspraak met de Partners
aangepast. De laatste versie van het document is te vinden op het partnerdeel van
www.omahasystem.nl en is tevens via de e-mail aan de Partners verstrekt.
De Uitvoeringsorganisatie heeft met het bovenbedoelde bedrijf dat de opdracht tot
pseudonimisering zal uitvoeren een verwerkersovereenkomst gesloten voor de uitwisseling en
verwerking van bovenstaande gegevens.
6. Samenwerkingspartner garandeert dat hij gerechtigd is de gegevens als bedoeld in voorgaand
lid ter beschikking te stellen aan de Stichting, dat de daarvoor vereiste toestemming van
Betrokkene is verkregen en dat hij voor het onderzoek de juiste informatie heeft verstrekt.
7. Reeds nu voor alsdan geeft de Samenwerkingspartner toestemming dat Vilans de
gepseudonimiseerde gegevens, waaronder de gepseudonimiseerde gegevens die qua oorsprong
van de Samenwerkingspartner afkomstig zijn, voor wetenschappelijke doeleinden en ten
behoeve van langdurige zorg bewerkt, daarover publiceert en vanwege dezelfde doeleinden
deelt met andere kennisinstituten.
8. Samenwerkingspartner zal zorgdragen voor een tijdige betaling van de financiële bijdragen als
beschreven in artikel 7.
Artikel 5 Intellectuele eigendom
1. De Stichting is exclusief licentiehouder betreffende de merknaam Omaha System en het
bijbehorende beeldmerk (logo) In Nederland.
2. Indien de Samenwerkingspartner zelf materialen ontwikkelt betreffende het Omaha System,
behoeft het de schriftelijke goedkeuring van de Uitvoeringsorganisatie alvorens het de
Samenwerkingspartner is toegestaan aan dat materiaal de merknaam en/of het beeldmerk van
Omaha System te verbinden.
3. Materialen als bedoeld in voorgaand lid mogen door De Samenwerkingspartner uitsluitend
binnen de eigen organisatie worden gebruikt.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat materialen als bedoeld in het tweede lid zullen worden
verspreid onder de overige Partners dan wel openbaar zullen worden gemaakt.
5. Indien een besluit als bedoeld in het vorig lid wordt genomen, komen Partijen overeen dat het
auteursrecht betreffende deze materialen dient te berusten bij de Stichting en dat daarom de
Samenwerkingspartner reeds nu voor alsdan de Uitvoeringsorganisatie machtigt, indien voor de
overdracht van auteursrecht een afzonderlijke akte is vereist, deze akte op te stellen en
namens de Samenwerkingspartner te ondertekenen. De Stichting verplicht zich er zorg voor te
dragen dat bij de openbaarmaking van betreffend materiaal op gepaste wijze melding wordt
gemaakt van de rol van de Samenwerkingspartner bij de totstandkoming van het openbaar
gemaakte materiaal.

Artikel 6 Vrijwaring
1. De Stichting is bevoegd aan Samenwerkingspartner de leveringen te doen als vermeld in het
eerste lid van artikel 2 en vrijwaart Samenwerkingspartner tegen claims van derden ter zake
op voorwaarde dat Samenwerkingspartner steeds handelt overeenkomstig onderhavige
overeenkomst.
2. Samenwerkingspartner vrijwaart de Stichting tegen claims van derden betreffende schending
van de rechten van deze derden als gevolg van de openbaarmaking als bedoeld in het vierde lid
van artikel 5.
Artikel 7 Financiële verplichtingen Samenwerkingspartner
1. Voor de leveringen en service als beschreven in artikel 3 is de Samenwerkingspartner een
jaarlijks bedrag aan de Stichting verschuldigd dat wordt vastgesteld op basis van de hieronder
in lid 2 vermelde tabel.
2. De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de omvang van de jaaromzet van de
Samenwerkingspartner en wel op de volgende wijze:
a. € 750,00 bij een jaaromzet tot € 2,5 miljoen;
b. € 1.500,00 bij een jaaromzet tussen € 2,5 miljoen en € 10 miljoen;
c. € 3.000,00 bij een jaaromzet tussen € 10 miljoen en € 40 miljoen;
d. € 4.500,00 bij een jaaromzet tussen € 40 miljoen en € 100 miljoen;
e. € 6.000,00 bij een jaaromzet van meer dan € 100 miljoen of meer.
De bijdrage voor enig jaar wordt aan het begin van dat jaar vastgesteld op basis van de
financiële verslaglegging in jaarrekening c.q. jaarverslag. De jaaromzet op basis waarvan de
bijdrage voor een bepaald jaar wordt vastgesteld mag niet ouder zijn dan twee jaar.
3. Indien de Samenwerkingspartner meer diensten verleent dan alleen (wijk)verpleegkundige
zorg, wordt de aan de Stichting verschuldigde bijdrage vastgesteld op basis van de gehele
jaaromzet betreffende alle in dat jaar geleverde diensten.
4. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met ingang van een andere datum dan 1 januari
wordt de bijdrage van het eerste jaar vastgesteld op basis van het aantal maanden dat de
overeenkomst gedurende het eerste jaar heeft bestaan. De maand waarin door de
Samenwerkingspartner de overeenkomst is getekend geldt voor de berekening van de bijdrage
als eerste volle maand.
5. Indien aan het begin van enig jaar de jaaromzet als bedoeld in de tabel van lid 2 van dit artikel
voor de vaststelling van de bijdrage voor dat betreffend jaar nog niet bekend is, stuurt de
Uitvoeringsorganisatie aan de Samenwerkingspartner een factuur met een bedrag gelijk aan de
bijdrage van het voorgaande jaar. Nadat de hoogte van betreffende jaaromzet bekend is
geworden stuurt de Uitvoeringsorganisatie, indien nodig, alsnog een aanvullende factuur c.q.
creditnota.
6. De Samenwerkingspartner dient binnen vijfentwintig werkdagen na dagtekening van de
betreffende factuur aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Voor de verwerking van
creditnota’s door de Uitvoeringsorganisatie geldt een zelfde termijn.

Artikel 8 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 het eerste lid van
artikel 3 onder b en f en de verplichtingen vermeld in artikel 2, lid 2 t/m 4.
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»

