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Samenwerkingsovereenkomst Stichting Omaha System Support met een
ICT-leverancier
Ondergetekenden:
Stichting Omaha System Support (hierna: “de Stichting”) te Utrecht, vertegenwoordigd door
voorzitter mevr. I. Borghuis
en
(Naam ICT-leverancier) te «(Plaatsnaam), hierna te noemen “de Samenwerkingspartner”, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie)
Gezamenlijk ook wel aangeduid als “Partijen”,
Overwegende:
•
•
•
•
•

•
•

dat de Stichting als doel heeft het Omaha System in Nederland te promoten en de implementatie
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 een belangrijk onderdeel van het implementatieproces is dat zorgorganisaties het Omaha System
(laten) inbouwen in hun ICT-applicatie;
dat de Stichting daartoe ten behoeve van eerdere contracten een ICT-instappakket en een ICTuitbreidingspakket heeft samengesteld; dat de Stichting een certificeringsprocedure heeft die
inhoudt, dat de Stichting de wijze waarop een ICT-Partner met gebruikmaking van de juiste
terminologie het Omaha System inbouwt in de software kan goedkeuren en waarvoor de Stichting
vervolgens een schriftelijk bewijs van certificering afgeeft;
dat de Stichting met onderhavige overeenkomst slechts één ICT-pakket inclusief vermelde
certificeringsprocedure zal aanbieden, hierna te noemen “het ICT-pakket”;
dat Partijen de ter beschikkingstelling van het ICT-pakket door de Stichting en het gebruik van het
ICT-pakket door de Samenwerkingspartner tot en met 31 december 2022 nader wensen te regelen in
onderhavige overeenkomst,

Verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bedingen:
Artikel 1
De Stichting verplicht zich aan de Samenwerkingspartner het ICT-pakket beschikbaar te stellen dat
bestaat uit:
• mogelijkheid tot certificering op basis van het Certificeringsmodel, zoals dat op het moment van
certificering is te vinden in het gebruikersdeel van www.omahasystem.nl;
• mogelijkheid tot aanvullende certificering wanneer certificeringsmodel is aangepast;
• de meest actuele versie van de (ruim 20) voorbeeldzorgplannen (digitaal bronbestand);
• mogelijkheid tot deelname aan bijeenkomsten met gebruikers;
• toegang tot informatie over ervaringen, kennis en bevindingen van de stichting op gebied van data
extractie en data beschikbaar maken voor onderzoek;
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•
•
•
•
•
•

vermelding op de website als Samenwerkingspartner van de stichting, waarbij wordt aangegeven of
en wanneer (aanvullende) certificering heeft plaatsgevonden en of Samenwerkingspartner de
broncodetabel voor de voorbeeldzorgplannen heeft ontvangen;
advies, vraagafhandeling, mogelijkheid tot feedback op aanbod stichting;
generieke informatieproducten zoals les- en implementatiematerialen, handleidingen,
voorbeeldzorgplannen, casuïstiek, spel, filmpjes, artikelen, onderzoeksresultaten, via (een deels
besloten deel voor samenwerkingspartners van) de website;
de laatste druk van The Omaha System: A Key to Practice, Documentation, and Information
Management (Reprinted 2nd ed.);
als digitaal bronbestand: de meest actuele Nederlandse vertalingen van Appendix A en de Users
Guide uit bovenvermeld boek;
beschikbaarheid Omaha System Nieuwsbrief met informatie, tips, updates en ervaringen van andere
gebruikers.

Artikel 2
1. Samenwerkingspartner verplicht zich uitsluitend gebruik te maken van de laatst door of namens de
Stichting beschikbaar gestelde versie van de broncodebestanden.
2. Hergebruik van de bronbestanden in software mag slechts bestaan uit de digitale vertaling van de
User’s Guide en Appendix A. De User’s Guide mag daarbij zodanig technisch worden aangepast, dat
deze past in de programmatuur van Samenwerkingspartner.
Inhoudelijk aanpassen van de Omaha System terminologie is verboden.
3. Samenwerkingspartner mag zijn software betreffende Omaha System alleen aanbieden en leveren op
de Nederlandse markt.
4. Het is Samenwerkingspartner niet toegestaan zijn rechten voorvloeiend uit onderhavige
overeenkomst op welke wijze en onder welke naam dan ook over te dragen aan derden.
5. In de documentatie bij de software dient te worden verwezen naar de oorspronkelijke
rechthebbende, te weten K.S. Martin.
6. K.S. Martin werkt onder de bedrijfsnaam “Health connection Press”. Aansprakelijkheid van K.S.
Martin persoonlijk danwel van Health connection Press voor schade als gevolg van het gebruik van de
User’s Guide en Appendix A is bij deze uitgesloten.
Artikel 3
1. De Stichting is bevoegd Samenwerkingspartner onder de voorwaarden als vermeld in artikel 2 toegang
te geven tot het Pakket en vrijwaart betreffende Samenwerkingspartner tegen claims van derden ter
zake op voorwaarde dat Samenwerkingspartner handelt overeenkomstig onderhavige overeenkomst.
2. Het is de Samenwerkingspartner, die heeft voldaan aan de betalingsverplichting van artikel 5, lid 1,
toegestaan de inhoud van in het vorig lid vermelde instappakket geheel of gedeeltelijk te verspreiden
als opdrachtnemer van een zorginstelling die als Partner vermeld staat
op de website van de Stichting en die zijn gebruik van het Omaha System door Samenwerkingspartner
wenst te laten digitaliseren.
3. Het is de gecertificeerde Samenwerkingspartner toegestaan op overeenkomstige wijze als vermeld in
artikel 3, lid 2, het uitbreidingspakket te verspreiden, mits is voldaan aan de betalingsverplichting
van artikel 5, lid 1 en 2.
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Artikel 4
Een reeds bestaande certificering behoudt ook na ondertekening van onderhavige overeenkomst zijn
geldigheid.
Artikel 5
1. Voor de levering van het ICT-pakket als beschreven in artikel 1 is de Samenwerkingspartner een
jaarlijks bedrag van € 3.000,00 aan de Stichting verschuldigd.
2. Samenwerkingspartners die het uitbreidingspakket hebben afgenomen betalen € 2.400,00.
3. Indien het ICT-pakket niet met ingang van de maand januari wordt afgenomen, is het verschuldigd
bedrag in het eerste kalenderjaar gelijk aan € 250,00 per maand. De maand waarin de
Samenwerkingspartner voor het eerst over het ICT-pakket kan beschikken geldt bij de berekening van
het in het eerste kalenderjaar te betalen bedrag als eerste (volle) maand.
4. Betreffende de betalingen vermeld in dit artikel zendt de Stichting aan Samenwerkingspartner een
factuur die door Samenwerkingspartner vervolgens binnen 30 dagen na factuurdatum dient te zijn
betaald.
5. De Stichting zal verplicht stellen dat zorgorganisaties die voor het digitaliseren van het Omaha System
een ICT-leverancier gaan inschakelen, uitsluitend gebruik maken van door de Stichting
gecontracteerde leveranciers, de zogenaamde ICT-partners. Op de site www.omahasystem.nl zal ten
behoeve van de zorgorganisaties door de Stichting een lijst worden bijgehouden van ICT-Partners met
daarbij tevens de vermelding of betrokkene al dan niet (aanvullend) gecertificeerd is.
Artikel 6
Na 31 december 2022 blijft Samenwerkingspartner gerechtigd het tot dan door de Stichting geleverd
materiaal te gebruiken, maar vervallen de verplichting van de Stichting zorg te dragen voor actualisering
van het materiaal en de overige verplichtingen vermeld in artikel 1 (zoals advies, feedback, nieuwsbrief
en bijeenkomsten).
Aldus overeengekomen en getekend te Utrecht op datum.
Mevrouw I. Borghuis

Rechtsgeldige ICT-leverancier

Voorzitter
Stichting Omaha System Support

Plaats, datum:
(Functie)
(Naam ICT-leverancier)
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