
Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. Regionale Impuls Hartzorg 
 
 

• Aard van de overeenkomst 
Idealiter gaat de samenwerkingsovereenkomst verder dan alleen de samenwerking rondom de 
subsidieperiode. Wanneer er in de regio al een bestaande samenwerkingsovereenkomst is kan deze 
worden toegevoegd. Bekijk dan wel of de onderstaande onderdelen beschreven zijn en of alle 
betrokken partijen (RTA) de overeenkomst hebben getekend. De bestaande overeenkomst mag ook 
over JZOJP algemeen gaan.  
 
Heeft u nog geen samenwerkingsovereenkomst dan moet u er een opstellen voor het project. Neem 
de volgende punten hierin mee: 
 

➢ Beschrijf een korte achtergrond van de samenwerking: bijv: de regio […] is sinds [jaartal] 
aangesloten bij het Connect-programma en heeft de regionale transmurale afspraken 
vastgelegd in een regionale transmurale afspraak (RTA).  

➢ Beschrijf het doel van de samenwerking t.b.v. de Regionale Impuls: bijv. implementatie van de 
regionale transmurale afspraken t.b.v. Juiste Hartzorg op de Juiste Plek.  

➢ Hier kan ook verwezen worden naar het bij ZonMw ingediende implementatieplan [voeg dan 
het implementatieplan als bijlage 1 toe]: ‘op basis van de beschrijving van het project in bijlage 
1 ‘implementatieplan’ wordt deze samenwerking geïntensiveerd om de daarin beschreven 
doelstellingen te behalen. 

 

• Aanvang, duur en beëindiging 
De samenwerking t.b.v. de Regionale Impuls Hartzorg start op [datum] en eindigt op [datum, 24 
maanden later]. 
 

• Structuur van de samenwerking 
De samenwerkende partners zijn: [naam partijen toevoegen]. 
 
De structuur van de samenwerking bestaat uit (bijv.) een [projectgroep/stuurgroep/werkgroep]. Vanuit 
alle betrokken partijen nemen afgevaardigden op gelijkwaardige basis deel aan deze 
[projectgroep/stuurgroep/werkgroep]. De [projectgroep/stuurgroep/werkgroep] is verantwoordelijk voor 
het behalen van de in het implementatieplan beschreven doelstellingen. De projectleider fungeert als 
contactpersoon naar Connect.  
 

• Activiteiten 
De activiteiten staan beschreven in bijlage 1 ‘Implementatieplan’. 
 

• Privacy en Gegevensuitwisseling 
De partijen zijn gehouden aan de AVG-wetgeving.  
 

• Communicatie 
Afhankelijk van de aard van de samenwerkingsovereenkomst gaat dit over communicatie over of 
alleen het project of over de gehele samenwerking. 
 

➢ Beschrijf de communicatie naar de achterban: bijv. de betrokken partijen worden op 
regelmatige basis geïnformeerd over de verloop van het project door de 
[projectgroep/stuurgroep/werkgroep] middels een nieuwsbrief, nascholing en/of regio-breed 
overleg.  

 

• Financiële afspraken 
Het betreft hier de financiële afspraken betreffende het project ‘Regionale Impuls’. Het gaat er om dat 
er onderling duidelijke afspraken gemaakt zijn wie welke investering doet om de samenwerking te 
laten plaatsvinden.  
 
➢ Voeg hier de bij ZonMw ingediende begroting toe.  
➢ Geef de eigen bijdrage per betrokken partij aan.   
 
 



• Evaluatie en Contactpersonen. 
Hier beschrijft u hoe u de samenwerking met elkaar gaat evalueren en wie de contactpersonen zijn. 
 
➢ Naam van de projectleider(s), functie, naam partij 
➢ Namen van de afgevaardigden in de projectgroep/werkgroep/stuurgroep (incl. functie en naam 

partij) 
➢ Beschrijf de evaluatie van de samenwerking in het kort. Indien de evaluatie van de 

samenwerking helder omschreven staat in uw implementatieplan: verwijs ook daarnaar. NB: het 
betreft hier de evaluatie van de samenwerking.  

 

• Overige bepalingen 
 

• Ondertekening door alle samenwerkingspartners.  
Laat de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen door alle partijen die de meest recente RTA 
hebben ondertekend. Het is aan de regio zelf wie de samenwerkingsovereenkomst ondertekent, dit 
hoeft dus niet perse directie te zijn. Voorwaarde is wel dat de personen voor de samenwerking 
bevoegd zijn om te ondertekenen.  
 
 
Aldus overeengekomen,  
 
[partij uit het RTA]             [partij uit het RTA]         [partij uit het RTA] 
namens deze:     namens deze:     namens deze:  
 
 
 
 
 
 
[naam]     [naam]     [naam] 
[functie]     [functie]     [functie] 
 
Datum:     Datum:      Datum:  
 
  
 
 
 
 
 


