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De ondergetekenden: 
 
Stichting Wassenaarse Zorgverlening, gevestigd te Wassenaar, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer N. Olsthoorn, algemeen directeur, verder te noemen SWZ 
 
en, 
 
Stichting Zorggroep Oldael, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer M. Verboom, bestuurder, verder te noemen Oldael 
 
en, 
 
Stichting Johannahuis, gevestigd te Wassenaar, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mevrouw J. van Tilburg, directeur - bestuurder, verder te noemen Johannahuis 
 
en, 
 
Stichting Mr. L.E. Vissershuis, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mevrouw S. Sweijd, directeur, verder te noemen Visserhuis 
 
 
Verder te noemen het netwerk kwaliteitskader; 
 

In aanmerking nemend dat: 
 

A. De organisaties reeds een frequent contact hebben en er op onderdelen enige tijd sprake is 
van het delen van kennis en leren van elkaar. 

B. Er al sprake is van een samenwerking welke met de één intensiever is dan met de ander. 
C. Het kwaliteitskader niet alleen ingaat op de huidige samenwerking maar dit verder ook op 

onderdelen aanvult danwel concretiseert. 
D. Er rondom het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag met verbeterparagraaf aantoonbaar door 

het netwerk kwaliteitskader samengewerkt wordt. 
E. Betrokkenen daarom zijn overeengekomen de punten A en B in het vervolg als het Lerend 

netwerk te beschouwen en op basis van de punten C en D hiervoor een aantal zaken wensen 
vast te leggen. 

 

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1 Overlegcyclus 
Het netwerk kwaliteitskader komt een overlegcyclus overeen voor het overleg met betrekking tot 
onderwerpen vanuit het kwaliteitskader op bestuurlijk niveau. 
 
Artikel 2 Verantwoordelijkheid 
De individuele leden van het netwerk kwaliteitskader zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de input, 
naleving en borging van de opgedane kennis vanuit het lerend netwerk en het verwerken daarvan in 



bijvoorbeeld het kwaliteitsplan. Gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de vaststelling 
van onderwerpen, thema’s en de voorwaarden die nodig zijn om deze te kunnen behandelen. 
 
Artikel 3 Veiligheidsthema’s 
Het netwerk kwaliteitskader bespreekt en vergelijkt jaarlijks de vier veiligheidsthema’s zodat de 
verkregen inzichten verwerkt kunnen worden in de verbeterparagraaf van het kwaliteitsplan. 
 
Artikel 4 Delen van kennis 
Het netwerk kwaliteitskader maakt actieve onderlinge uitwisseling voor kennis mogelijk door 
bijvoorbeeld bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie voor zowel medewerkers als 
bestuurders. 
 
Artikel 5 Openstellen organisaties 
Het netwerk kwaliteitskader maakt het mogelijk dat zorgverleners en bestuurders de mogelijkheid  
hebben om mee te lopen bij een organisatie van een van de leden van het netwerk kwaliteitskader. 
Het netwerk kwaliteitskader faciliteert hiervoor de benodigde tijd en ruimte. 
 
Artikel 6 Feedback kwaliteitsplan 
Het jaarlijks te actualiseren kwaliteitsplan wordt voorafgaand aan de vaststelling voor feedback 
voorgelegd aan tenminste twee leden van het netwerk kwaliteitskader. De verkregen feedback wordt 
verwerkt in het kwaliteitsverslag. 
 
Artikel 7 Algemene verordening gegevensbescherming  
Het netwerk kwaliteitskader richt zich nadrukkelijk niet op onderwerpen waar persoonsgegevens aan 
bod komen danwel persoonsgegevens zijn gebruikt. Daar waar sprake is van inzicht in elkaars 
persoonsgegevens ziet het netwerk kwaliteitskader erop toe dat hiervoor een aparte 
verwerkersovereenkomst wordt gesloten. 
 
Artikel 8  Geheimhouding 
De leden van het netwerk kwaliteitskader verplichten zich de binnen het netwerk verkregen informatie 
op geen enkele wijze te delen met anderen tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven is. 
 
Artikel 9 Toekomstige wijzigingen 
Wijziging van deze overeenkomst is mogelijk, mits partijen dit gezamenlijk overeenkomen en dit 
schriftelijk vastleggen door de wijziging als bijlage aan deze overeenkomst te hechten.  
 
 
 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op 18 juli 2018 
 
 
 
Stichting Wassenaarse Zorgverlening   Stichting Zorggroep Oldael 
 
 
 
 
de heer N.Th.M. Olsthoorn, algemeen directeur   de heer M. Verboom, bestuurder 
 
 
 
 
Stichting Johannahuis     Stichting Mr. L.E. Vissershuis 
 
 
 
 
mevrouw J. van Tilburg, directeur-bestuurder   mevrouw S. Sweijd, directeur 


