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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

NETWERKORGANISATIE 

“Werkplaats SAMEN (‘SAMEN’)” 

 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1. de NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK TNO, publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 3 van de TNO-wet, 

kantoorhoudend aan het Anna van Buerenplein 1, 2595 DA  Den Haag, geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 27376655 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

Raad van Bestuur, namens deze Sandra Eikhout,   

Director Prevention, Work & Health, hierna te noemen: “TNO”; 

 

2. Gemeente Den Haag/ Stad en bestuur/ JMO, gevestigd te Spui 70, 2511 BT  Den Haag, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gerben Hagenaars, hierna te noemen: “Gemeente Den Haag”; 

 

3. GGD Hollands Midden, gevestigd te Parmentierweg 49, 2316 ZV  Leiden, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 27365105 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Henk Visch, hierna te noemen: “GGD Hollands Midden”; 

 

4. De Haagse Hogeschool, gevestigd te Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN  Den Haag, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27255912 en te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Marjolein Moonen, hierna te noemen: “DHH”; 

 

5. Stichting Enver, gevestigd te Lichtenauerlaan 222, 3062 ME  Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 68437056 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.M. 

Reinhard, hierna te noemen: “Enver”; 

 

6. Leids Universitair Medisch Centrum, gevestigd te Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden, geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27366422 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door prof. dr. M.E. Numans, hierna te noemen: “LUMC”; 

 

7. Stichting Jeugdformaat, gevestigd te Marktweg 284 A, 2525 JR  Den Haag, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 27255600 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Hugo van Eijk, hierna te noemen: “Jeugdformaat”; 

 

8. Jeugdbescherming west, gevestigd te Neherkade 2054, 2521 VX  Den Haag,, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 41169384 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

A.J. Rotering, hierna te noemen: “Jeugdbescherming west”; 

 

9. Cardea, gevestigd te Elisabethhof 23 1e etage, 2353 EW  Leiderdorp, geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 28084849 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.J. 

Hoogeland, hierna te noemen: “Cardea”; 

 

10. Youz B.V., gevestigd te Monsterseweg 93, 2553 RJ  Den Haag, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Jozien Snijders, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

27321694 en hierna te noemen: “Youz” 
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11. Curium-LUMC, gevestigd te Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK  Oegstgeest, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 41166027 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren,  hierna te noemen: “Curium-LUMC”; 

 

12. Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, gevestigd te Croesinckplein 24-26, 2722 EA  

Zoetermeer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50322273 en te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.J. Boumans, hierna te noemen: “JGZ ZHW”; 

 

13. Universiteit Leiden, gevestigd te Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden, geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 27368929 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. drs. R.J. 

Oosterloo, MPA, en handelend ten behoeve van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW),  

hierna te noemen: “Universiteit Leiden”; 

 

14. Forensisch Centrum Teylingereind, gevestigd te Rijksstraatweg 24, 2171 AL  Sassenheim, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41169654 en te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door S. Beumer, hierna te noemen: “Teylingereind”, 

 

15. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, gevestigd te Mozartlaan 150, 3055 HM 

Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41169931 en te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.J. du Prie, hierna te noemen: “Horizon”; 

 

16. Ipse de Bruggen, gevestigd te Louis Braillelaan 42, 2719 EK  Zoetermeer, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 27321808 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

F. Fillekes, hierna te noemen: “Ipse de Bruggen”; 

 

17. Stichting Rivierduinen, gevestigd te Sandifortdreef 19, 2333 ZZ  Leiden, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 28103824 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Gertia Koek, hierna te noemen: “GGZ Rivierduinen”; 

 

18. Gemeente Leiden, gevestigd te Bargelaan 190, 2333 CW, Leiden en te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door T. Olthof, hierna te noemen: “Gemeente Leiden”; 

 

19. Gemeente Gouda, gevestigd te Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG, Gouda en te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door C.P. Dijkstra, hierna te noemen: “Gemeente Gouda”; 

 

20. Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Zernikedreef 11, 2333 CK  Leiden, geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 41167218 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

dr. A.M. Scholten, hierna te noemen: “HSL”; 

 

21. Stichting Xtra, gevestigd te Zichtenburglaan 260, 2544 EB  Den Haag, geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 54220955 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Margo 

van Rheenen, hierna te noemen : “Xtra”. 

 

 

hierna ieder ook te noemen “PARTNER” en gezamenlijk “PARTNERS”. 
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OVERWEGENDE: 

 

− dat PARTNERS samen werken in een netwerkorganisatie, genaamd ‘Werkplaats 

SAMEN’(“SAMEN”); 

− dat PARTNERS voor de gezamenlijke uitvoering van het samenwerkingsplan 2017 – 2020 in 

2017 een overeenkomst (“Initiële Overeenkomst”) hebben getekend of later daartoe zijn 

toegetreden; 

− dat PARTNERS tijdens de vergadering van 17 november 2020 besloten hebben na afloop van 

de termijn van het samenwerkingsplan 2017 – 2020 de Initiële Overeenkomst te vervangen door 

onderhavige Overeenkomst;  

− dat SAMEN als missie heeft om samen te bouwen aan voorwaarden en mogelijkheden om de 

ontwikkeling van gezinnen te stimuleren; 

− dat SAMEN een netwerkorganisatie is die kinderen/jeugdigen, ouders/opvoeders, 

professionals, onderzoekers/docenten en vertegenwoordigers van gemeenten omvat; 

− dat SAMEN werkt aan de realisatie van de missie door (i) het uitbreiden van kennis en 

vaardigheden van kinderen en hun ouders respectievelijk opvoeders, (ii)  het  uitbreiden van 

kennis en vaardigheden van professionals in de zorg voor jeugd en (iii) het samenbrengen van 

partijen, zodat ideeën, onderzoeken, kennis en ervaringen worden gedeeld en advies-, 

ontwikkel- en onderzoekprojecten kunnen worden geïnitieerd. 

− dat PARTNERS de samenwerking wensen voort te zetten, en hun wederzijdse rechten en 

verplichtingen in het kader van hun samenwerking in SAMEN in deze 

samenwerkingsovereenkomst (“Overeenkomst”) wensen vast te leggen,  

 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1 - Samenwerkingsplan SAMEN 

 

1.1 PARTNERS de doelstellingen, organisatie, werkwijze en de financiering van SAMEN hebben 

beschreven in het ‘Samenwerkingsplan 2021-2024’ (“Samenwerkingsplan”), welk document 

als bijlage 1 aan deze Overeenkomst is gehecht en daar onderdeel van uitmaakt.   

1.2 Ter realisatie van de in het Samenwerkingsplan vermelde doelstellingen zullen PARTNERS 

conform deze Overeenkomst projecten initiëren en conform de betreffende 

projectovereenkomst uitvoeren. 

 

 

Artikel 2 – Besluitvorming binnen Visiegroep SAMEN 

 

2.1  De besluitvorming binnen de Visiegroep SAMEN als gedefinieerd in bijlage 1, vindt als volgt 

plaats: 

• De Visiegroep SAMEN komt minimaal 2 keer per jaar bijeen; de voorzitter kan de 

Visiegroep SAMEN vaker bijeenroepen. 

• PARTNERS kunnen de bijeenkomst fysiek of via telecommunicatiemiddelen bijwonen.  

• Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, dient 2/3 van alle PARTNERS aanwezig of 

vertegenwoordigd te zijn. Besluiten worden met een 2/3 meerderheid genomen. 

• Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen met betrekking tot de financiën dienen alle 

PARTNERS aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Besluiten worden met een 2/3 

meerderheid genomen.   

 

2.2  PARTNERS ontvangen uiterlijk 10 werkdagen voor een bijeenkomst de agenda met daarop de 

agendapunten die een beslissing van de PARTNERS vereisen.   
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Artikel 3 – Toetsing van projecten / projectovereenkomsten 

 

3.1   Projecten die onder de naam van SAMEN willen opereren worden tevoren getoetst door het 

Groot Coördinatieteam als gedefinieerd in bijlage 1. Het Groot Coördinatieteam hanteert daartoe 

de volgende cumulatieve voorwaarden: 

• het project dient te passen binnen de visie van SAMEN (zoals verwoordt in deze 

Overeenkomst, inclusief het Samenwerkingsplan); en 

• Betrokken PARTNERS uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk dienen samen te 

werken in het  project; en 

• Er dient tijdens de projectinitiatie bijzondere aandacht geschonken te zijn aan participatie 

van gezinnen en diversiteit; en 

• Er dient in de begroting voldoende financiering te zijn meegenomen voor implementatie-

activiteiten binnen de SAMEN van de voortgang en resultaten van het project; en 

• Betrokken PARTNERS dienen zich te committeren (i) aan enkele communicatie-uitingen 

(bijv. website) ter promotie van SAMEN en (ii) aan het gebruik van het logo van SAMEN.

   

3.2  Alle taken en verantwoordelijkheden van bij een Project betrokken PARTNERS worden  

beschreven in een projectplan dat integraal onderdeel uitmaakt  van de betreffende 

projectovereenkomst.   

 

3.3  PARTNERS die partij zijn bij een projectovereenkomst staan jegens de niet bij het betreffende 

project betrokken PARTNERS in c.q. zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van die 

projectovereenkomst (inclusief de eventueel toepasselijke subsidievoorwaarden) en zullen de 

niet bij het betreffende project betrokken PARTNERS volledig vrijwaren van claims en/of 

aanspraken van derden.       

 

3.4  Elke PARTNER bepaalt welke medewerker(s) de diensten in het kader van het project uitvoert. 

Bij het niet goed functioneren van de desbetreffende medewerker van een PARTNER dient de 

betreffende PARTNER een andere medewerker voor te dragen 

 

3.5  De voorwaarden van deze Overeenkomst zullen eveneens van toepassing zijn op de 

projectovereenkomsten. 

 

3.6  PARTNERS verbinden zich onderling hun aandeel in de uitvoering van een project tijdig en met 

inachtneming van de in het kader van het betreffende project in de projectovereenkomst 

vastgelegde afspraken te leveren. Iedere PARTNER is verplicht de andere PARTNER tijdig te 

voorzien van alle relevante gegevens met betrekking tot haar aandeel in de opgedragen 

werkzaamheden die voor de planning en de uitvoering van de werkzaamheden van de andere 

PARTNERS van belang zijn. 

 

3.7  PARTNERS verplichten zich te goeder trouw te zullen samenwerken en al hetgeen naar letter 

en geest met deze Overeenkomst alsmede de betreffende projectovereenkomst in strijd is, te 

zullen nalaten. 
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Artikel 4 - Ingebrachte kennis en resultaten 

 

4.1  Elke PARTNER behoudt de volledige rechten op de door hemzelf bij de uitvoering van zijn 

werkzaamheden in een Project verkregen resultaten, alsmede van de door hem in een Project 

ingebrachte kennis en gegevens. 

 

4.2  Ingebrachte kennis.  

a) Elke PARTNER zal de benodigde ingebrachte kennis en gegevens kosteloos beschikbaar 

stellen aan de PARTNER die daarom verzoekt en die deze nodig heeft voor de uitvoering 

van het Project, door middel van een niet-overdraagbare niet-exclusieve licentie voor de 

duur van het Project. 

b) Indien een PARTNER de ingebrachte kennis en gegevens van een andere PARTNER nodig 

heeft om zijn eigen resultaten buiten het Project effectief, veilig of efficiënt te gebruiken, 

zal aan die PARTNER een gebruiksrecht op deze ingebrachte kennis en gegevens worden 

verleend, mits de PARTNERS overeenstemming bereiken over eerlijke en (commercieel) 

redelijke voorwaarden voor een dergelijk gebruik. 

 

4.3  In een Project verkregen resultaten. 

a) Elke PARTNER geeft de andere PARTNERS het recht de door hem in een Project 

gegenereerde resultaten te gebruiken voor de uitvoering van het Project. 

b) Indien een PARTNER de in een Project verkregen resultaten van een andere PARTNER 

nodig heeft om zijn eigen resultaten buiten het Project effectief, veilig of efficiënt te 

gebruiken, zal aan die PARTNER een gebruiksrecht op deze resultaten worden verleend, 

mits de PARTNERS overeenstemming bereiken over eerlijke en (commercieel) redelijke 

voorwaarden voor een dergelijk gebruik. 

 

4.4  Twee of meer PARTNERS zijn gezamenlijk eigenaar van  resultaten ("Gezamenlijke 

Resultaten") indien: 

a) PARTNERS de resultaten gezamenlijk hebben gegenereerd; en 

b) het is niet mogelijk om: 

i. de respectievelijke bijdrage van elke PARTNER vast te stellen; of 

ii. deze van elkaar scheiden met het oog op het aanvragen, verkrijgen of behouden 

van hun bescherming. 

 

4.5  Gezamenlijke Resultaten PARTNERS die gezamenlijk eigenaar zijn van resultaten zullen, 

rekening houdend met de cash en/of in-kind bijdragen van de PARTNERS aan het Project,  

binnen 6 maanden na beëindiging van het Project overeenstemming bereiken over een 

overeenkomst voor gezamenlijk eigendom die clausules bevat met betrekking tot: 

a) regeling voor de verdeling van eventuele inkomsten; 

b) regelingen voor de bescherming van Gezamenlijke Resultaten, inclusief - indien van  

toepassing - indiening, vervolging en handhaving van octrooien (aanvragen) voor 

Gezamenlijke Resultaten; 

c) actie die is ondernomen met betrekking tot vermeende of daadwerkelijke inbreuk op  

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Gezamenlijke Resultaten. 

4.6  Tenzij daarvan wordt afgeweken in de betreffende projectovereenkomst heeft iedere bij het 

Project betrokken PARTNER het recht de resultaten van de andere PARTNERS als bedoeld in 

artikel 4.1 voor eigen niet-commerciële onderzoeks- en/of onderwijsdoeleinden te gebruiken. 
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Artikel 5 - Financiën 

 

5.1  Elke PARTNER draagt zorg voor de financiering van haar eigen werkzaamheden en draagt 

zelfstandig het daaraan verbonden risico. 

 

5.2  Voor deelname aan SAMEN betalen PARTNERS een jaarlijks door de Visiegroep SAMEN vast 

te stellen deelname-fee, welke in 2021 voor de niet-gemeentelijke PARTNERS EURO 5.000 zal 

bedragen. De kosten voor 2021 voor de gemeentelijke PARTNERS gezamenlijk bedraagt  

  EUR 90.000.  De gemeentelijke PARTNERS zullen deze kosten onderling verdelen. TNO zal 

deze jaarlijkse deelname-fee van de PARTNERS in januari van elk jaar innen en deze beheren.  

 

5.3  De overige afspraken omtrent de investeringen van PARTNERS in SAMEN alsmede de 

besteding van de jaarlijkse deelname- fee staan beschreven in het Samenwerkingsplan.   

 

 

Artikel 6- Geheimhouding 

 

6.1  Iedere PARTNER is tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens van de andere 

PARTNERS verplicht en zal deze gegevens slechts binnen haar eigen organisatie en voor 

zichzelf gebruiken, voor zover dit voor de uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijk is.  

 

6.2  Als vertrouwelijke gegevens gelden: 

  - de gegevens, die uitdrukkelijk als zodanig zijn aangemerkt door de PARTNER van wie 

zij afkomstig zijn;   

  - de gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter ook zonder een uitzonderlijke 

kwalificatie redelijkerwijze aan PARTNERS duidelijk  moet zijn. 

 

6.3  PARTNERS komen overeen in elk geval als vertrouwelijke gegevens te beschouwen de 

bescheiden, tekeningen en informatie met betrekking tot het aandeel van de andere PARTNER 

in de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 

 

6.4  Van de verplichting tot geheimhouding is uitgezonderd informatie die: 

• genoegzaam aantoonbaar al in het bezit was van de ontvangende PARTNER of; 

• Al in het publiek domein is gekomen, anders dan als gevolg van schending van een 

geheimhoudingsverplichting door de ontvangende PARTNER; 

• door de kennis-ontvangende PARTNER rechtsgeldig is ontvangen van een derde zonder 

plicht tot geheimhouding; 

• is ontwikkeld onafhankelijk van de vertrouwelijke informatie door (hulp)personen die 

geen kennis droegen van of toegang hadden tot de vertrouwelijke informatie van de 

verstrekkende PARTNER 

 

6.5  Als een ontvangende PARTNER krachtens een uitspraak van een rechter of publiekrechtelijk 

toezichtorgaan, verplicht is vertrouwelijke informatie van de verstrekkende PARTNER te 

verstrekken, kan zij daaraan gehoor geven onder voorwaarde dat zij de verstrekkende 

PARTNER tijdig in kennis stelt van die uitspraak en de verstrekkende PARTNER voor zover 

redelijkerwijs mogelijk, in staat te stelt tegen die openbaarmaking bezwaar of beroep of 

anderszins verweer te voeren. 
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Artikel 7 - Aansprakelijkheid 

 

7.1  PARTNERS zetten zich in voor een goede uitvoering van deze Overeenkomst en daaruit 

voortvloeiende Projecten en  zullen zich houden aan de in deze Overeenkomst en de 

desbetreffende projectovereenkomst gemaakte afspraken. PARTNERS geven elkaar geen 

garantie omtrent de juistheid of bruikbaarheid van verstrekte informatie of gegenereerde 

resultaten. Het gebruik van de informatie verstrekt in het kader van deze Overeenkomst of een 

Project en het gebruik van de resultaten uit een Project geschiedt voor eigen risico van de 

betreffende PARTNER en deze vrijwaart de overige PARTNERS van aanspraken die mogelijk 

hieruit kunnen ontstaan.  

 

7.2  Aansprakelijkheid van iedere PARTNER uit hoofde van deze Overeenkomst en een 

projectovereenkomst  is beperkt tot bedrag van haar investering in SAMEN.  

 

7.3  (Beperking van de) Aansprakelijkheid van PARTNERS in een bepaald Project zal worden 

geregeld middels de desbetreffende projectovereenkomst. 

 

7.4  Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, zoals verlies van winst, inkomsten of 

contracten is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet.   

 

 

Artikel 8 - Duur en (tussentijdse) beëindiging deelname aan SAMEN 

 

8.1  Deze Overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en wordt aangegaan voor een periode van vier (4)  

jaar.  

 

8.2  Indien een PARTNER in gebreke is in de nakoming van enige essentiële verplichting uit deze 

Overeenkomst en gedurende één maand in gebreke blijft na schriftelijk door de andere 

PARTNERS te zijn gesommeerd, zijn de andere PARTNERS gerechtigd om deze Overeenkomst 

ten aanzien van de in gebreke zijnde PARTNER gezamenlijk en met onmiddellijke ingang te 

beëindigen.  

 

a) Alle rechten die door in gebreke blijvende PARTNER zijn verworven op de ingebrachte 

kennis en gegevens, en resultaten van de andere PARTNERS en alle rechten en belangen 

van de in gebreke blijvende PARTNER met betrekking tot een gezamenlijk eigendom van 

resultaten, zullen onmiddellijk worden beëindigd. Alle rechten van een in gebreke blijvende 

PARTNER met betrekking tot het eigendom van de zelf en alleen gegenereerde resultaten 

blijven onaangetast en blijven bestaan. 

b) de in gebreke blijvende PARTNER zal aan de andere PARTNERS een niet-exclusieve, 

royaltyvrij gebruiksrecht verlenen om de resultaten van de in gebreke blijvende PARTNER 

te gebruiken voor de uitvoering van het Project. Ieder gebruik van resultaten van een in 

gebreke blijvende PARTNER zal worden behandeld in overeenstemming met de 

voorwaarden beschreven in artikel 4, tenzij anders overeengekomen tussen PARTNERS 

in de projectovereenkomst.  

c) Voor zover het gebruik van de resultaten van een PARTNER afhankelijk is van de 

ingebrachte kennis of gegevens van de in gebreke blijvende PARTNER, zal de in gebreke 

blijvende PARTNER, onder voorbehoud van eventuele bestaande verplichtingen van 

derden, een gebruiksrecht verlenen aan de andere PARTNER op die ingebrachte kennis en 

gegevens, in overeenstemming met artikel 4 van deze Overeenkomst, tenzij anders 

overeengekomen tussen PARTNERS in de projectovereenkomst. 
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8.3  Indien een PARTNER in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan een PARTNER  

surséance van betaling wordt verleend of PARTNER wordt ontbonden, eindigt  de 

Overeenkomst met deze PARTNER. 

 

8.4  Iedere Partner is gerechtigd om deelname aan SAMEN en daarmee aan deze Overeenkomst met 

inachtneming van een termijn van 3  maanden te staken, doch uitsluitend na goed overleg met 

de andere PARTNERS en duidelijke toelichting van de redenen van uittreding.  Een PARTNER 

die gedurende een contractjaar uitreedt blijft de op dat jaar betrekking hebbende deelname-fee 

verschuldigd en heeft geen recht op restitutie daarvan.  

 

8.5  Na de beëindiging als bedoeld in de artikelen 8.2 – 8.4 zullen de overblijvende PARTNERS  in 

goed overleg bepalen of en hoe Projecten (waar de betreffende PARTNER bij betrokken was)  

kunnen worden voortgezet. 

 

 

Artikel 9 – Overige Bepalingen 

 

9.1 Wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn alleen rechtsgeldig wanneer zij 

schriftelijk zijn vastgelegd en door bevoegde vertegenwoordigers van alle PARTNERS zijn 

ondertekend. 

 

9.2 Het is geen van de PARTNERS toegestaan hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst 

over te dragen aan een derde zonder voorafgaande  uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming 

van de andere PARTNERS. 

 

9.3 De PARTNERS zijn onafhankelijke contractanten. Geen enkele PARTNER heeft de bevoegdheid 

of autoriteit om verplichtingen of plichten op zich te nemen namens of in naam van een andere 

PARTNER, of om die andere PARTNER te binden aan een overeenkomst of verplichting jegens 

een derde partij. Het staat PARTNERS vrij om al dan niet in opdracht van, met subsidie van, of 

in samenwerking met een derde werkzaam te zijn op het gebied van duurzame leerstructuren en 

op ieder ander gebied. 

 

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht / Geschillenregeling 

 

10.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

10.2 Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst en welke niet in 

onderling overleg tussen PARTNERS kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. 

 

Bijlage 1: Samenwerkingsplan 2021-2024 
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Aldus overeengekomen te Leiden en getekend op  

 

Datum: 30-11-2020 

 

DHH 

Naam:  Marjolein Moonen 

Functie:  Faculteitsdirecteur SWE 

 

Handtekening 
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Aldus overeengekomen te Leiden en getekend op  

 

Datum: 16-12-2020 

 

LUMC 

Naam:  prof.dr. M.E. Numans 

Functie:  afdelingshoofd Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde 

 

Handtekening 
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Aldus overeengekomen te Leiden en getekend op  

 

Datum: 3 december 2020 

 

Curium-LUMC 

Naam: prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren   

Functie: directeur Curium-LUMC, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie  

 
Handtekening 
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Aldus overeengekomen te Leiden en getekend op  

 

Datum: 6 april 2021 

 

Universiteit Leiden 

Naam:  Mr. drs. R.J. Oosterloo MPA 

Functie:  Portefeuillehouder Bedrijfsvoering 

 

Handtekening 
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Aldus overeengekomen te Leiden en getekend op  

 

Datum: 12 januari 2021 

 

Stichting Xtra 

Naam:  Margo van Rheenen 

Functie:  lid raad van bestuur 

 

Handtekening 

 
 

 


