Samenwerkingsovereenkomst van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Midden Gelderland
met coördinator ……………………………………..
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland, hierna te noemen Stichting
VPTZ Midden Gelderland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Peter de Krijger
voorzitter
en
mevrouw /heer ………………………………………………..……………………hierna te noemen de coördinator,
verklaren hierbij een samenwerkingsovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende
voorwaarden:
Plaats van tewerkstelling
De coördinator verricht de aansturing en begeleiding van de vrijwilligers voor de afdeling
……………………………………..
Artikel 1 - aard, doel en karakter van de samenwerkingsovereenkomst
De coördinator stelt zich uit persoonlijke motieven en onverplicht beschikbaar om vrijwilligerswerk te
verrichten, om Stichting VPTZ Midden Gelderland te ondersteunen bij het verwezenlijken van haar
doelstelling, zonder dat de coördinator in dat verband aanspraak maakt op een geldelijke
vergoeding, anders dan bedoeld in artikel 9. De coördinator onderschrijft de doelstelling van
Stichting VPTZ Midden Gelderland. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de partijen met elkaar
een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst kwalificeert dan ook niet als zodanig. De
coördinator is er mee bekend dat hij/zij op basis van deze samenwerkingsovereenkomst niet
verzekerd is uit hoofde van de sociale verzekeringswetten. Stichting VPTZ Midden Gelderland heeft
voor de coördinator een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Artikel 2 – de door de coördinator te verrichten activiteiten
In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst heeft de coördinator als taak voor Stichting VPTZ
Midden Gelderland de zorg en ondersteuning door de vrijwilligers aan cliënten in de laatste
levensfase te regelen en te begeleiden.
De coördinator heeft kennisgenomen van de algemene beschrijving van zijn/haar taken en
verantwoordelijkheden, zoals opgesteld door Stichting VPTZ Midden Gelderland. Deze beschrijving is
als bijlage aan deze samenwerkingsovereenkomst gehecht en maakt hiervan deel uit.
Artikel 3 – aanvang en duur van de samenwerkingsovereenkomst
Deze samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met ingang van …………………………….
De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan voor de duur van een jaar en eindigt derhalve
met ingang van …………………………..
De overeenkomst wordt na afloop van het eerste jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 - opzegtermijn
Tenzij partijen anders overeenkomen is de termijn van opzegging twee maanden, gedurende welke
periode de activiteiten van de coördinator in overleg met het bestuur kunnen worden afgerond of
overgedragen. Op verzoek kan een getuigschrift worden opgemaakt.

Artikel 5 – scholing
De coördinator verklaart zich bereid om de coördinatorencursus te volgen. Tevens verklaart hij/zij
zich bereid deel te nemen aan werkbesprekingen met de algemeen coördinator en aan
scholingsactiviteiten.
Artikel 6 – begeleiding van de coördinator
Gedurende de samenwerkingsovereenkomst zullen periodiek werkbesprekingen onder leiding van de
algemeen coördinator worden gehouden, met als doel ondersteuning van het coördinatorschap en
kennisuitwisseling met de andere coördinatoren. In het kader van deze begeleiding zullen evaluatie –
of voortgangsgesprekken plaatsvinden. Het initiatief daartoe kan van beide partijen uitgaan. In ieder
geval vindt één keer per jaar een voortgangsgesprek plaats met schriftelijke vastlegging en
ondertekening door de betrokken partijen. Hierbij zal een afgevaardigde van het bestuur aanwezig
zijn.
Artikel 7- geheimhouding
De coördinator verklaart strikte geheimhouding te zullen bewaren ten aanzien van alle kennis van
persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens tijdens zijn/haar activiteiten als coördinator van
de Stichting VPTZ Midden Gelderland verkregen. Dit geldt ook voor alles wat hem/haar als geheim is
toevertrouwd, of waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Deze geheimhouding
blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 8 - verkrijgen van geschenken
De coördinator mag geen geldelijke bijdragen of geschenken met een waarde voor zichzelf
aannemen. De verleende hulp is gratis tenzij het bestuur anders bepaalt.
Als giften, legaten of erfstellingen aan de vrijwilliger worden geschonken, worden deze geacht te zijn
geschonken aan de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland, welke laatste eventuele
verplichtingen, ter zake van de coördinator zal overnemen.
Artikel 9 – de vergoeding
De vergoeding zal € 230,00 per kwartaal bedragen. De coördinator ontvangt daarnaast een
vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. De gemaakte kosten, reis- en andere kosten, worden
gedeclareerd bij de penningmeester.
Artikel 10 - VOG
De samenwerkingsovereenkomst met de coördinator en de Stichting VPTZ Midden Gelderland gaat
pas in als de coördinator, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overhandigen aan het
bestuur.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te ……………………………..
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