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DI E NSTVE RLE N I NGS OVE RE EN KOMST

"Nu Niet Twanger"

De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.P.H.Sterk, in de

hoedanigheid van wethouder voor jeugdhulp, handelend ter uitvoering van het besluit van

burgemeester en wethouders d.d. december 2019, hierna te noemen 'opdrachtgever'

en

De Veiligheidsregio Limburg-Noord, gevestigd aan de Nijmeegseweg 42,59L6 PTVenlo, met
betrekking tot deze overeenkomst op grond van het bepaalde in de mandaatverordening
Veiligheidsregio Limburg-Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jac J. Rooijmans

Algemeen Directeur, hierna te noemen'opdrachtneme/

Hierna tezamen te noemen: partijen.

Overwegende dat:

o de Veiligheídsregio Limburg-Noord een gemeenschappelijke regeling is van de 15 gemeenten in

de Regio Limburg-Noord;

o de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (hierna: GGD) als onderdeel van de Veiligheidsregio

Limburg-Noord diensten verleent en taken uitvoert op gebied van gezondheid en veiligheid zoals

uiteengezet in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;
¡ de GGD wettelijke en basiszorg levert aan de gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling;
¡ daarnaast de gemeenten de mogelijkheid hebben om op een breder terrein dienstverlening in te

kopen van de GGD als optionele zorg;

o deze overeenkomst zün grondslag vindt ín artikel 5 l¡d 3 van de gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio Limburg-Noord en bekostigd wordt door opdrachtgever vanuit de "maatwerk"
optie van artikel 3 van de financiële verordening Veiligheidsregio Limburg-Noord;

o Opdrachtnemer inzet van een projectleider en inhoudelijk coördinator levert ten behoeve van de

methodiek Nu Niet Zwanger (NNZ);

. de doelstelling van de tussen partijen overeengekomen dienstverlening luidt om middels het
optimaliseren van een preventieve netwerkaanpak ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare
(potentiële) ouders - in de huidige fase van hun leven - te voorkomen;

o opdrachtnemer de centrale regietaak uitvoert;
o partijen samenwerken met netwerkpartners betrokken bij de doelgroep;
o er een sluitend netwerk gecreëerd is voor snelle uitvoering van medisch e zotg (anticonceptie)
o het project Nu Niet Zwanger is gekoppeld aan het landelijk programma Kansrijke Start;
o Het Ministerie van VWS een startbedrag beschikbaar stelt van €20.800,- om tegemoet te komen

in de kosten die gepaard gaan met het opstarten van een nieuw programma;
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a er landelijke (GGDGHOR Nederland) ondersteuning door een kwartiermaker wordt geleverd;

het uiteindelijk de bedoeling is de "Nu Niet zwange/'-methodiek structureel te implementeren

binnen de gehele regio Midden-Limburg;

partijen ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor passende technische en organisatorische

beveiligingsmaatregelen tegen verlies en onrechtmatige verwerking van persoonsgegeven

waarvoor de partij verantwoordelijk is. Daarbij is iedere partner zelf verantwoordelijk om voor

die gegevens te voldoen aan de wettel¡jke eisen uit de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG );

partijen streven naar een loyale uitvoering van de samenwerking en zullen, gesteld voor

ongeregelde zaken, zoveel mogelijk in de geest van deze overeenkomst met elkaar trachten de

samenwerking op een goede manier vorm te geven;

in deze overeenkomst rechten en verplichtingen worden vastgelegd welke partijen over en weer

jegens elkaar hebben;

partijen deze samenwerking wensen vast te leggen in een overeenkomst.

a

a

a

a

a

komen overeen als volgt:

Artikel 1. Algemeen

Opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van taken en werkzaamheden als omschreven in deze

overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de uit
deze afspraken voortvloeiende kosten.

Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de bijgevoegde algemene inkoop voorwaarden voor
leveringen en diensten van de VNG (bijlage 1) van toepassing, voor zover daarvan in deze

overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere

voorwaa rden van opdrachtgever is uitgesloten.

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover deze documenten

met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later
genoemde:

a. deze overeenkomst;
b. de algemene inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG (bijlage 1);

c. de offerte (bijlage 2).

Artikel 2. Totstandkoming, aansprakelijkheid en duur van deze overeenkomst

2.1. Totstandkoming
Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen.

2.2. Duur overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en 3 maanden ingaande op 1-10-

2019 en eindigend op 3t-L2-2O2t.

2.3. Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen
periode, bij wederzijds goedvinden of zoveel eerder indien de overeengekomen
werkzaamhede n/diensten naa r oordeel van opd rachtgever zijn voltooid.
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2.4 Voorzetting project na einde overeenkomst
Op basis van de tussentijdse evaluatie zal bij de begroting 2O22van de VRLN een voorstel worden
gedaan voor borging van Nu Niet Zwanger in de reguliere werkzaamheden van de GGD.

2.5. Opzegtermijn
Tussentijds beëindigen van deze overeenkomst is niet mogelijk. Mocht enige partij om welke reden
dan ook desondanks de overeenkomst tussentijds willen beëindigen dan vrijwaart de opzeggende
partij de overige partijen/gemeenten voor de financiële gevolgen welke het gevolg zijn van het
voortijdig opzeggen van de overeenkomst. Eventuele frictiekosten worden voldaan door de
opzeggende partij overeenkomstig artikel 3 van de financiële verordening Veiligheidsregio Limburg-
Noord.

2.6. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is geen verwerker als bedoeld in de AVG. Een eventuele contractuele boete kan dan
ook niet onder artikel 4.5 van de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de
VNG aan opdrachtnemer opgelegd worden.

Artikel 3. De te verrichten diensten

Opdrachtnemer voert ten behoeve van opdrachtgever de volgende taken en werkzaamheden uit

Omschrijving van de dienstverlening

De doelstelling van het project is het voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare
(potentiële) ouders die in de huidige fase van hun leven hun toekomstige kind geen veilige en
gezonde leefomgeving kunnen bieden. Het gaat om (potentiële) ouders die anticonceptie niet, niet
correct of inconsequent gebruiken.

Onderdeel van het project is het bewust maken en het ondersteunen van hulpverleners (NNZ

aandachts-/contactfunctionarissen van netwerkpartners) in het bespreekbaar maken van
kinden¡rens, seksualiteit en anticonceptie met hun cliënten. Vervolgens kunnen betreffende
hulpverleners de (potentiële) ouders ondersteunen in het maken van een overwogen keuze met
betrekking tot k¡nderwens en adequate ant¡conceptie en hen begeleiden tot en met de
plaatsing/start daarvan.

Doelen/resultaten:

Resultaten:

Dit project beoogt het voorkomen dan wel uitstellen van zwangerschappen bij de doelgroep. Dit
project beoogt tevens dat de werkwijze en methodiek van Nu Niet Zwanger binnen de betrokken
gemeentelijke/regiona le instellingen is geïmplementeerd.

De randvoorwaarden (inspanningsverplichtingen)die daarvoorgerealiseerd worden, zijn:
L. lnstellingen (zoals: verslavingszorg, GGZ, zorg voor mensen met een verstandelijke

beperking, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, CJG, onderwijs, PSW,

MEE, dak- en thu¡slozenzotg, Raad voor de Kinderbescherming, ieugdzorg, welziinszorg,
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maatschappelijk werk, beschermde werkvormen, dagbesteding, Veilig Thuis, huisartsen,

verloskundigen en/of gynaecologen) die betrokken zijn bij de doelgroep werken volgens de

NNZ methodiek. De methodiek wordt structureel ingebed in de reguliere werkzaamheden.

2. Er is na afsluiting van het project een sluitend netwerk voor adequate uitvoering van

medische zorg ten behoeve van de te verstrekken ant¡conceptie.
3. De financiële afhandeling van medische handelingen en anticonceptiemiddelen bij de

individuele casuistiek is geborgd door afspraken met financiers en behandelaars die tijdens
het project worden opgesteld. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van anticonceptie voor
de doelgroep verbeterd. Er is een veilig en betrouwbaar betaalsysteem passend bij de

doelgroep waarbij autonomie van de cliënt en financiering op maat belangrijke
aandachtspunten zijn.

4. Er is een goed functionerend registratiesysteem in de vorm van een database voor het

begeleiden van cl¡ënten en het uitvoeren van de follow-up die met toestemming van de

cliënten plaatsvindt, voor verloopdatum van anticonceptiemiddelen. Het

registratiesysteem genereert ook de data voor rapportage aan gemeenteraad en

opdrachtgever. Borging van eerdere resultaten wordt hiermee bevorderd.
5. Er worden evaluatiecriteria opgesteld voor cliënten, netwerkpartners en medische

professionals om de werkwijze met deze doelgroepen te evalueren ten einde de kwaliteit
van de methodiek en de werkwijze te verbeteren en te waarborgen.

6. Kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd door middel van training, intervisie en bijscholing.

Het project is succesvol als bovenstaande doelstelling en randvoorwaarden worden

behaald/ingevuld én het gesprek over kinderurrens wordt gevoerd, waar dat tot op heden bijna niet
gebeurt. De beslissing blijft altijd aan de cliënt zelf. lemand die toch zwanger wordt is geen

'mislukte casus' als iemand bewust de keuze voor het kind maakt. Het is dan geen onbedoelde
zwangerschap meer, het verrast ons niet dat de zwangerschap ontstaat (er is immers over
gesproken) en iemand kan zo mogelijk/nodig tijdig worden aangemeld voor passende aanvullende
interventies.

Omvang van de dienstverlening

De implementatie wordt geleid vanuit het NNZ-projectteam, dat bestaat uit:

1. Een lokale projectleider (0,4 FTE, werkend vanuit de GGD, een tijdelijke functie van twee
jaar en 3 maanden). Deze heeft de rolvan pionier in het organiseren van het noodzakelijke
netwerk en de samenwerkingsafspraken.

2. Een inhoudelijk coördinator (0,6 FTE, in dienst van de GGD, een structurele functie). Deze is

de meest cruciale speler in het NNZ netwerk en is hét schakelpunt op gebied van uitvoer
en coördinatie. Daar waar nodig zal de coördinator zelf een (opgeschaalde) casus gaan

behandelen.
3. Het NNZ-project krijgt praktische ondersteuning vanuit het landelijke programma in de

vorm van een kwartiermaker (6 maanden).

ln bijlage 2 paragraaf 8 worden de taken uitgebreider beschreven
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Uitvoering van de dienstverlening:

De dienstverlening wordt uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 9 van de offerte (bijlage 2). Er
zijn vier fasen te onderscheiden:

¡ Fase 1: Taken bij de voorbereiding (01-10-2019 tot 31-12-2019)
o Fase 2: Taken bij de start van de uitvoering van het NNZ project (start casusbegeleiding

door ketenpartners)
¡ Fase 3: Taken bij optimaliseren en uitbreiden, aansluiting meer ketenpartners
o Fase 4: Taken bij borgen in reguliere werkzaamheden

Artikel 4. Prijs van de dienstverlening

4.1. Opdrachtnemer verricht de diensten tegen een vaste prijs van € 48.409,- voor de duur van deze
overeenkomst. ln dit bedrag is een stelpost voor anticonceptiemiddelen opgenomen. Deze

kosten zijn (met de kennis van nu) geschat op €10.000 per jaar voor de regio Midden-Limburg.
lndien de kosten naar verwachting meer of minder dan LO% dreigen af te wíjken, wordt in
samenspraak besloten of hier een verrekening over plaatsvindt.

4.2.|n de prijs is reeds rekening gehouden met een indexatie van 3,5Yo op de personele lasten.

4.3 Over het hiervoor vermelde tarief wordt geen btw berekend.

4.4. De opdrachtgever voldoet het ingevolge deze overeenkomst verschuldigde bedrag op basis van

facturatie bij vooruitbetal¡ng van het betreffende jaar. Voor het eerst per december 2019

€ 4.625 en vervolgens € 18.502 per januari 2020 en € 18.502 per januari 2021.

Artikel 5. Taakverdeling

Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de te leveren kwaliteit, zoals opleiding, kennis
en ervaring en overige interne organisatie. Voor een goede sturing van de uitvoering en de
afstemming tussen partijen over deze overeenkomst, voeren de partijen periodiek overleg.

Artikel 6. lntegriteit

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht personeel van opdrachtgever
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden ofdoen geven. Hij zal dat ook niet alsnog
doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na

te laten.
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Artikel 7. Slotbepaling

7.L Deze overeenkomst (inclusief haar bijlagen en later overeengekomen addenda) mogen zowel

fosiek als digitaal door partijen opgeslagen worden met inachtneming van alle wettelijke
verplichtingen. Persoonsgegevens uit deze overeenkomst mogen daarin ook worden verwerkt.
voor zover het persoonsgegevens over anderen dan ondertekenaars betreft, verklaren

ondergetekenden van deze overeenkomst dat deze hun toestemming heeft om deze

persoonsgegevens te verstrekken in overeenstemming met het bovenstaande. Tenzij vereist bij

wet, zullen partijen ervoor zorgdragen dat toegang tot de informatie beperkt is tot uitsluitend

daartoe gerechtigd personeelvan partijen, of van gelieerde ondernemingen. De gegevens zullen

niet langer bewaard worden dan nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst met
inachtneming van alle wettelijke bepalingen, inclusief de archiefwet.

7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen

pa rtijen schriftelijk zijn overeengekomen.

7.3 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen

gemaakte mondelinge en schriftelíjke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud

ondertekend,

Opdrachtgever,
voor deze

P.P.H. Sterk
Wethouder jeugdhulp Weert

Datu m : ...!.!..:.1.?.:.!:fl

Opdrachtnemer,
voor deze

Jac. J. Rooijmans
Algemeen Directeur

Datum:
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Bijlage 2
lmplementatie van het project
NU NIET ZWANGER
Midden-Limburg
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Bijlage 1: VNG Model Algemene lnkoopvoonuaarden voor
leveringen en diensten

httos://vno.nl/onderwerpenindex/economie/vnq-model-aloemene-inkoopvoorwaarden
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DIENSTVERLEN I NGS OVEREEN KOMST

"Nu Niet Zwanger"

De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.P.H.Sterk, in de

hoedanigheid van wethouder voor jeugdhulp, handelend ter uitvoering van het besluit van

burgemeester en wethouders d.d. december 2019, hierna te noemen 'opdrachtgever'

en

De Veiligheidsregio Limburg-Noord, gevestigd aan de Nijmeegseweg 42,59L6 PT Venlo, met
betrekkíng tot deze overeenkomst op grond van het bepaalde in de mandaatverordening
Veiligheidsregio Limburg-Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jac J. Rooijmans

Algemeen Directeur, hierna te noemen'opdrachtneme/

Hierna tezamen te noemen: partijen

Overwegende dat:

o de Veiligheidsregio Limburg-Noord een gemeenschappelijke regeling is van de 15 gemeenten in
de Regio Limburg-Noord;

¡ de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (hierna: GGD) als onderdeel van de Veiligheídsregio

Limburg-Noord diensten verleent en taken uitvoert op gebied van gezondheid en veiligheid zoals

uiteengezet in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;
o de GGD wettelijke en basiszorg levert aan de gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling;
o daarnaast de gemeenten de mogelijkheid hebben om op een breder terrein dienstverlening in te

kopen van de GGD als optionele zorg;

o deze overeenkomst z'rjn grondslag vindt in artikel 5 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio Limburg-Noord en bekostigd wordt door opdrachtgever vanuit de "maatwerk"
optie van artikel 3 van de financiële verordening Veiligheidsregio Limburg-Noord;

o Opdrachtnemer inzet van een projectleider en inhoudelijk coördinator levert ten behoeve van de

methodiek Nu Niet Zwanger (NNZ);

. de doelstelling van de tussen partijen overeengekomen dienstverlening luidt om middels het
optimaliseren van een preventieve netwerkaanpak ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare
(potentiële) ouders - in de huidige fase van hun leven - te voorkomen;

. opdrachtnemer de centrale regietaak uitvoert;
r partijen samenwerken met netwerkpartners betrokken bij de doelgroep;
. er een sluitend netwerk gecreëerd is voor snelle uitvoering van medische zorg (anticonceptie)
¡ het project Nu Niet Zwanger is gekoppeld aan het landelijk programma Kansrijke Start;
o Het Ministerie van VWS een startbedrag beschikbaar stelt van €20.800,- om tegemoet te komen

in de kosten die gepaard gaan met het opstarten van een nieuw programma;
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a er landelijke (GGDGHOR Nederland) ondersteuning door een kwartiermaker wordt geleverd;

het uiteindelijk de bedoeling is de "Nu Niet zwange/'-methodiek structureel te ímplementeren

binnen de gehele regio Midden-Limburg;

partijen ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor passende technische en organisatorische

beveiligingsmaatregelen tegen verlies en onrechtmatige verwerking van persoonsgegeven

waarvoor de partij verantwoordelijk is. Daarbij is iedere partner zelf verantwoordelijk om voor

die gegevens te voldoen aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG );

partijen streven naar een loyale uitvoering van de samenwerking en zullen, gesteld voor

ongeregelde zaken, zoveel mogelijk in de geest van deze overeenkomst met elkaar trachten de

samenwerking op een goede manier vorm te geven;

in deze overeenkomst rechten en verplichtingen worden vastgelegd welke partijen over en weer

jegens elkaar hebben;

partijen deze samenwerking wensen vast te leggen in een overeenkomst.

a

a

a

O

a

komen overeen als volgt:

Artikel 1. Algemeen

Opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van taken en werkzaamheden als omschreven in deze

overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de uit

deze afspraken voortvloeiende kosten.

Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de bijgevoegde algemene inkoop voorwaarden voor
leveringen en diensten van de VNG (bijlage 1) van toepassing, voor zover daarvan in deze

overeenkomst n¡et wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere

voorwaa rden va n opdrachtgever is uitgesloten.

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover deze documenten

met elkaar ¡n tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later

genoemde:

a. deze overeenkomst;
b. de algemene inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG (bijlage 1);

c. de offerte (bijlaee 2).

Artikel 2. Totstandkoming, aansprakelijkheid en duur van deze overeenkomst

2.1. Totstandkoming
Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen.

2.2. Duur overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en 3 maanden ingaande op 1-10-

2019 en eindigend op 31-L2-2O21.

2.3. Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen
periode, bij wederzijds goedvinden of zoveel eerder indien de overeengekomen

werkzaa mhede n/diensten naa r oordeel va n opd rachtgever zijn voltooid.
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2.4 Voorzetting project na einde overeenkomst
Op basis van de tussentijdse evaluatie zal bij de begroting 2022van de VRLN een voorstel worden
gedaan voor borging van Nu Niet Zwanger in de reguliere werkzaamheden van de GGD.

2.5. Opzegtermijn
Tussentijds beëindigen van deze overeenkomst is niet mogelijk. Mocht enige partij om welke reden
dan ook desondanks de overeenkomst tussentijds willen beëindigen dan vrijwaart de opzeggende
partij de overige partijen/gemeenten voor de financiële gevolgen welke het gevolg zijn van het
voortijdig opzeggen van de overeenkomst. Eventuele frictiekosten worden voldaan door de
opzeggende partij overeenkomstig artikel 3 van de financiële verordening Veiligheidsregio Limburg-
Noord.

2.6. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is geen verwerker als bedoeld in de AVG. Een eventuele contractuele boete kan dan
ook niet onder artikel 4.5 van de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de
VNG aan opdrachtnemer opgelegd worden.

Artikel 3. De te verrichten diensten

Opdrachtnemer voert ten behoeve van opdrachtgever de volgende taken en werkzaamheden uit:

Omschrijving van de dienstverlening

De doelstelling van het project is het voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare
(potentiële) ouders die in de huidige fase van hun leven hun toekomstige kind geen veilige en
gezonde leefomgeving kunnen bieden. Het gaat om (potentiële) ouders die anticonceptie niet, niet
correct of inconsequent gebruiken.

Onderdeel van het project is het bewust maken en het ondersteunen van hulpverleners (NNZ

aandachts-/contactfunctionar¡ssen van netwerkpartners) in het bespreekbaar maken van
kinderwens, seksualiteit en anticonceptie met hun cliënten. Vervolgens kunnen betreffende
hulpverleners de (potentiële) ouders ondersteunen in het maken van een overwogen keuze met
betrekking tot kinderwens en adequate anticonceptie en hen begeleiden tot en met de
plaatsing/start daarvan.

Doelen/resultaten:

Resultaten:

Dit project beoogt het voorkomen dan wel uitstellen van zwangerschappen bij de doelgroep. Dit
project beoogt tevens dat de werkwijze en methodiek van Nu Niet Zwanger binnen de betrokken
gemeentelijke/regiona le instellingen is geïmplementeerd.

De randvoorwaarden (inspanningsverplichtingen) die daarvoor gerealiseerd worden, zijn:
L. lnstellingen (zoals: verslavingszorg, GGZ, zorg voor mensen met een verstandelijke

beperking, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, CJG, onderwijs, PSW,

MEE, dak- en thuislozenzorg, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, welzijnszorg,
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maatschappelijk werk, beschermde werkvormen, dagbesteding, Veilig Thuis, huisartsen,

verloskundigen en/of gynaecologen) die betrokken zijn bij de doelgroep werken volgens de

NNZ methodiek. De methodiek wordt structureel ingebed in de reguliere werkzaamheden.

2. Er is na afsluiting van het project een sluitend netwerk voor adequate uitvoering van

medische zorg ten behoeve van de te verstrekken anticonceptie.

3. De financiële afhandeling van medische handelingen en anticonceptiemiddelen bij de

individuele casuistiek is geborgd door afspraken met financiers en behandelaars die tijdens

het project worden opgesteld. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van ant¡conceptie voor

de doelgroep verbeterd. Er is een veilig en betrouwbaar betaalsysteem passend bÜ de

doelgroep waarbij autonom¡e van de cliënt en fTnanciering op maat belangrijke
aandachtspunten zijn.

4. Er is een goed functionerend registratiesysteem in de vorm van een database voor het

begeleiden van cliënten en het uitvoeren van de follow-up die met toestemming van de

cliënten plaatsvindt, voor verloopdatum van anticonceptiemiddelen. Het

registrat¡esysteem genereert ook de data voor rapportage aan gemeenteraad en

opdrachtgever. Borging van eerdere resultaten wordt hiermee bevorderd.
5. Er worden evaluatiecriteria opgesteld voor cliënten, netwerkpartners en medische

professionals om de werkwijze met deze doelgroepen te evalueren ten e¡nde de kwaliteit
van de methodiek en de werkwijze te verbeteren en te waarborgen.

6. Kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd door middel van training, intervisie en bijscholing.

Het project is succesvol als bovenstaande doelstelling en randvoorwaarden worden

behaald/ingevuld én het gesprek over kinderwens wordt gevoerd, waar dat tot op heden bijna niet
gebeurt. De beslissing blüft altijd aan de cliënt zelf. lemand die toch zwanger wordt is geen

'mislukte casus' als iemand bewust de keuze voor het kind maakt. Het is dan geen onbedoelde

zwangerschap meer, het verrast ons niet dat de zwangerschap ontstaat (er is immers over
gesproken)en iemand kan zo mogelijk/nodig tijdig worden aangemeld voor passende aanvullende

interventies.

Omvang van de dienstverlening

De implementatie wordt geleid vanuit het NNZ-projectteam, dat bestaat uit:

1. Een lokale projectleider (0,4 FTE, werkend vanuit de GGD, een tijdelijke functie van twee
jaar en 3 maanden). Deze heeft de rol van pionier in het organiseren van het noodzakelijke

netwerk en de samenwerkingsafspraken.

2. Een inhoudelijk coördinator (0,6 FTE, in dienst van de GGD, een structurele functie). Deze is

de meest cruciale speler in het NNZ netwerk en is hét schakelpunt op gebied van uitvoer
en coördinat¡e. Daar waar nodig zal de coördinator zelf een (opgeschaalde) casus gaan

behandelen.
3. Het NNZ-project krijgt praktische ondersteuning vanuit het landelijke programma ín de

vorm van een kwartiermaker (6 maanden).

ln bijlage 2 paragraaf 8 worden de taken uitgebreider beschreven.
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Artikel4. Prijs van de dienstverlening

4.1. Opdrachtnemer verricht de diensten tegen een vaste prijs van € 48.409,- voor de duur van deze
overeenkomst. ln d¡t bedrag is een stelpost voor anticonceptíemiddelen opgenomen. Deze

kosten zijn (met de kennis van nu) geschat op €10.000 per jaar voor de regio Midden-Limburg.
lndien de kosten naar verwachting meer of minder dan tÙYo dreigen af te wijken, wordt in
samenspraak besloten of hier een verrekening over plaatsvindt.

4.2. ln de prijs is reeds rekening gehouden met een indexatie van 3,5Yo op de personele lasten.

4.3 Over het hiervoor vermelde tarief wordt geen btw berekend.

4.4. De opdrachtgever voldoet het ingevolge deze overeenkomst verschuldigde bedrag op basis van

facturatie bij vooruitbetaling van het betreffende jaar. Voor het eerst per december 20L9

€.4.625 en vervolgens € 18.502 per januari 2020 en € 18.502 per januari 2021.

Artikel 5. Taakverdeling

Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de te leveren kwaliteit, zoals opleiding, kennis
en ervaring en overige interne organisatie. Voor een goede sturing van de uitvoering en de
afstemming tussen partijen over deze overeenkomst, voeren de partijen periodiek overleg.

Artikel 6. lntegriteit

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkr'rjging van de opdracht personeel van opdrachtgever
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden ofdoen geven. Hij zal dat ook niet alsnog
doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na
te laten.

Uitvoering van de dienstverlening

De dienstverlening wordt uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 9 van de offerte (bijlage 2). Er
zijn vier fasen te onderscheiden:

¡ Fase 1: Taken bij de voorbereiding (01-10-2019 tot 31-12-2019)
o Fase 2: Taken bij de start van de uitvoering van het NNZ project (start casusbegeleiding

door ketenpartners)
¡ Fase 3: Taken bij optimaliseren en uitbreiden, aansluiting meer ketenpartners
o Fase 4: Taken bij borgen in reguliere werkzaamheden
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Artikel 7. Slotbepaling

7.1 Deze overeenkomst (inclusief haar bijlagen en later overeengekomen addenda) mogen zowel

fysiek als digítaal door partijen opgeslagen worden met ¡nachtneming van alle wettelijke
verplichtingen. Persoonsgegevens uit deze overeenkomst mogen daarin ook worden verwerkt.

Voor zover het persoonsgegevens over anderen dan ondertekenaars betreft, verklaren

ondergetekenden van deze overeenkomst dat deze hun toestemming heeft om deze

persoonsgegevens te verstrekken in overeenstemming met het bovenstaande. Tenzij vereist bij

wet, zullen partijen ervoor zorgdragen dat toegang tot de ínformatie beperkt is tot uitsluitend

daartoe gerechtigd personeelvan partijen, of van gelieerde ondernemingen. De gegevens zullen

niet langer bewaard worden dan nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst met

inachtneming van alle wettelijke bepalingen, inclusief de archiefwet.

7.2 Afinrijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
. part¡jen schriftelijk zijn overeengekomen.

7.3 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud

ondertekend,

Opdrachtgever,
voor deze

P.P.H. Sterk
Wethouder jeugdhulp Weert

Datum: ..i.!.:.!.L.:,[.$

Opdrachtnemer,
voor deze

Jac. J. Rooijmans
Algemeen Directeur

Datum

Pagina 6 van I



\r veiligheidsregio
Iirnburg.noord

Bijlage 1: VNG Model Algemene lnkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten

https://vno.nl/onderweroenindex/economie/vno-model-aloemene-inkooovoonruaarden
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Bijlage 2
lmplementatie van het project
NU NIET ZWANGER
Midden-Limburg
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