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SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTSAMENWERKINGSOVEREENKOMSTSAMENWERKINGSOVEREENKOMSTSAMENWERKINGSOVEREENKOMST    

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland 
 

 

De ondergetekenden:De ondergetekenden:De ondergetekenden:De ondergetekenden:1111 

 

1. GGD Fryslân, GGD Drenthe en GGD Groningen; 

verder te noemen: ‘de GGD’-en’ 

 

en 

 

2. RIVM (Volksgezondheid Toekomst Verkenning); 

3. Universitair Medisch Centrum Groningen (afdeling Gezondheids-

wetenschappen; ‘UMCG’); 

verder gezamenlijk te noemen: ‘‘Partijen’; 

 

overwegende dat:overwegende dat:overwegende dat:overwegende dat: 

 

a. Partijen sinds 1 januari 2013 een structurele samenwerking met elkaar tot 

stand hebben gebracht op het terrein van de publieke gezondheidszorg in 

Noord-Nederland, in welk kader zij de Academische Werkplaats Publieke 

Gezondheid Noord-Nederland hebben ontwikkeld en in stand houden 

(‘AWPGNN’); 

b. de (oude) samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de AWPGNN gold 

voor een periode van vijf jaar, eindigend op 1 januari 2018, waarna zij 

schriftelijk kon worden verlengd met een periode van vijf jaar; 

c. Partijen geen gebruik hebben gemaakt van de verlengingsoptie in de (oude) 

samenwerkingsovereenkomst, maar zij de samenwerking stilzwijgend hebben 

laten voortduren voor onbepaalde tijd, zoveel mogelijk in de geest van de 

(oude) samenwerkingsovereenkomst; 

d. de stuurgroep AWPGNN,  zoals bedoeld in artikel 3 van de (oude) samen-

werkingsovereenkomst, in haar vergadering van 12 januari 2018 heeft gecon-

cludeerd dat het verstandig is om de AWPGNN nog drie tot vier jaar in tact te 

houden en te gebruiken om daar waar nodig en mogelijk samenwerking te 

ondersteunen en projecten uit te voeren; 

e. Partijen de structurele samenwerking met elkaar op het terrein van de publieke 

gezondheidszorg en de AWPGNN in stand willen houden, om aldus een brug 

                                                   
1 Dit betreffen de als zodanig in de praktijk handelende samenwerkingspartners in de AWPG. 

De juridische aanduiding van de respectievelijke partijen blijkt uitsluitend uit het 

ondertekeningsblad bij deze samenwerkingsovereenkomst. 
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te slaan tussen onderzoek en onderwijs enerzijds en beleid en praktijk 

anderzijds; 

 

komen overeen als volgt:komen overeen als volgt:komen overeen als volgt:komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 – Beschrijving van de samenwerking 

1.1. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het verbeteren van de 

kwaliteit van de publieke gezondheidszorg, primair in Noord-Nederland en 

subsidiair in heel Nederland, door kennisdeling, een betere wisselwerking 

tussen praktijk en onderzoek en de verwerving van kwalitatief goede kennis op 

dit terrein. 

1.2. Om het doel van deze samenwerking tussen Partijen te behalen, werken zij in 

dat kader samen vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid 

Noord-Nederland (‘AWPGNN’). 

1.3 De stuurgroep als bedoeld in artikel 3 van deze samenwerkingsovereenkomst 

kan toestaan dat andere partijen, zoals kennisontwikkelings- en/of kennisinstel-

lingen, zich kunnen aansluiten bij de AWPGNN, mits dit past binnen het doel 

van de samenwerking die Partijen zijn aangegaan. 

 

Artikel 2 – Onderwerpen waarop de AWPGNN zich zal richten 

De AWPGNN heeft betrekking op het domein van de publieke gezondheidszorg zoals 

omschreven in de Wet publieke gezondheid (‘Wpg’) en is gericht op thema’s binnen 

de publieke gezondheid. 

 

Artikel 3 – Stuurgroep 

3.1 Partijen stellen hierbij een stuurgroep in. 

3.2 De stuurgroep is besluitvormend en bepaalt het beleid van de AWPGNN. 

3.3 De stuurgroep bestaat uit de volgende partijen: de GGD’-en, het RIVM en het 

UMCG. 

3.4 De GGD’-en, het RIVM en het UMCG wijzen elk een vertegenwoordiger voor 

de stuurgroep aan. 

3.5 Het voorzitterschap rouleert onder de GGD’-en. 

3.6 Alle leden van de stuurgroep hebben het recht een vergadering te convoceren 

en te agenderen. 

 

Artikel 4 – Voorzitter 

GGD Fryslân coördineert de verslaglegging en rapporteert jaarlijks over de 

activiteiten, inclusief een financieel verslag, indien van toepassing.  
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Artikel 5 – Coördinatieteam 

5.1 De AWPGNN heeft een coördinatieteam waarvoor elke GGD een 

vertegenwoordiger aanwijst.  

5.2 Het coördinatieteam zorgt voor de instandhouding van de AWPGNN in zijn 

algemeenheid. 

5.3 Daarnaast draagt het coördinatieteam in het bijzonder zorg voor de 

voorbereiding en uitvoering van activiteiten op de thema’s binnen de publieke 

gezondheid. 

5.4 Het coördinatieteam rapporteert aan de stuurgroep. 

 

Artikel 6 – Werkafspraken 

6.1 Per project worden werkafspraken gemaakt over onder meer de inhoud, 

financiën, verantwoordelijk- en aansprakelijkheden. De stuurgroep dient in te 

stemmen met deze werkafspraken, voordat het project vanuit de AWPGNN 

kan worden georganiseerd. 

6.2 Als uitgangspunt bij de in artikel 6.1 van deze samenwerkingsovereenkomst 

bedoelde werkafspraken geldt dat wanneer een regionaal project vanuit de 

AWPGNN georganiseerd wordt, de stuurgroep hier uitsluitend mee instemt 

wanneer dit project geschiedt voor eigen rekening en risico van de betreffende 

GGD-regio. 

6.3 Als er een subsidie wordt aangevraagd op naam van één van Partijen, dienen 

in de werkafspraken afspraken te worden gemaakt over de onderlinge 

afspraken voor het geval dat een subsidie wordt teruggevorderd, lager wordt 

vastgesteld dan het bedrag dat was verleend, dan wel voor enige andere 

financiële verplichting die de betreffende partij kan krijgen jegens de subsidie-

verlener in verband met het vanuit het AWPGNN georganiseerde project. 

 

Artikel 7 – Publicatierechten 

7.1 Resultaten van activiteiten zoals uitgevoerd in de AWPGNN worden 

gepubliceerd in de nationale en zo mogelijk internationale literatuur. Resultaten 

van projecten worden (zo mogelijk) primair in de internationale en secundair in 

de nationale literatuur gepubliceerd conform de Vancouver publicatieregels 

(www.icmje.org). 

7.2 Bij alle publicaties op basis van de AWPGNN is minstens één persoon namens 

een deelnemende GGD’-en en één persoon namens de Kennispartijen 

betrokken, tenzij dit strijdig is met de Vancouver publicatieregels. 

7.3 Leidraad bij wetenschappelijke publicaties is dat de schrijver en trekker van 

een publicatie eerste auteur is, de dagelijks wetenschappelijk begeleider is de 

tweede auteur en de wetenschappelijk eindverantwoordelijke is de laatste 

auteur. 
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7.4 De andere auteurs kunnen aanspraak maken op de overige auteursposities, 

voor zover hun bijdrage voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Vancouver 

publicatieregels. 

7.5 Auteurs hebben de plicht binnen vier weken commentaar te geven op hen 

toegezonden versies, uitgezonderd in vakantieperiodes. 

7.6 Alle publicatieplannen inclusief voorgestelde auteurs worden ter goedkeuring 

vooraf voorgelegd aan het coördinatieteam. Het coördinatieteam geeft een 

reactie binnen twee weken. 

7.7 Indien het coördinatieteam en kandidaat-auteurs niet tot een oplossing komen, 

beslist de stuurgroep. 

 

Artikel 8 – Geheimhouding 

8.1 Partijen zullen geheimhouding, in de meest ruime zin des woords, in acht 

nemen ten aanzien van alle bedrijfsinformatie die Partijen in het kader van de 

uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst ter beschikking komt. 

Daarbij dienen Partijen maatregelen te treffen om geheimhouding met 

betrekking tot al deze gegevens te verzekeren. 

8.2 Tot genoemde bedrijfsinformatie worden ook gerekend de gegevens van 

medewerkers die, mede vanuit een oogpunt van privacy, bescherming 

behoeven. 

8.3 Vorenstaande geldt niet als een partij een wettelijke plicht tot melding heeft of 

als een partij zelf in een geschil betrokken is waarbij deze partij gehinderd 

wordt in zijn verweer indien hij deze informatie niet mag gebruiken. In dat 

laatste geval zal deze partij zich beperken tot melding van de in dat geval 

noodzakelijke informatie. 

 

Artikel 9 – Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

9.1 Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 

ten minste vier jaar, met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2018, en 

eindigende op 1 januari 2022. 

9.2 Partijen hebben de intentie de samenwerkingsovereenkomst na vier jaren te 

laten voortduren. 

9.3 Na afloop van de periode van vier jaar, loopt de samenwerkingsovereenkomst 

door voor onbepaalde tijd. De samenwerkingsovereenkomst kan vanaf dat 

moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 

van drie maanden. De opzegging dient te worden gericht aan de stuurgroep, 

die op hun beurt per omgaande de GGD’-en en de Kennispartijen in kennis 

stellen van de ontvangen opzegging.  

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen 

10.1 Op deze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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10.2 Partijen trachten na gerezen geschillen in overleg tot overeenstemming te 

komen en maken daarbij zo nodig gebruik van een mediator. 

10.3 Geschillen tussen Partijen, die niet in goed onderling overleg opgelost kunnen 

worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. 

 

Artikel 11 – Slotbepalingen 

11.1 De overwegingen maken deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst 

11.2 Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt alle voorheen gemaakte 

afspraken, waaronder de (oude) samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering 

waarvan de AWPGNN is ontwikkeld. 

 

 

*** volgt ondertekening ****** volgt ondertekening ****** volgt ondertekening ****** volgt ondertekening ***    
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Aldus overeengekomen en ondertekend, 

 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂNVEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂNVEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂNVEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN, waar 

GGD Fryslân bestuurlijk onderdeel van uitmaakt, zetelende te Leeuwarden, 

kantoorhoudende te (8913 HR) Leeuwarden aan de Harlingertrekweg 58, te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur publieke gezondheid, 

mevrouw M. de Graaf, handelende ter uitvoering van het besluit tot het 

aangaan van onderhavige overeenkomst, genomen op 4 oktober 2018 door de 

Bestuurscommissie Gezondheid van Veiligheidsregio Fryslân,  

op  …………………………………. 2018 

te ……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………. 

 M.I. de Graaf 

 

de publiekrechtelijke rechtspersoon GGD DRENTHEGGD DRENTHEGGD DRENTHEGGD DRENTHE, zetelende te Assen, 

kantoorhoudende te (9408 KA) Assen aan de Mien Ruysweg 1, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur publieke gezondheid, 

mevrouw C.M. Eeken, aan wie de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van 

GGD Drenthe is opgedragen door de voorzitter, handelende ter uitvoering van 

het besluit tot het aangaan van onderhavige overeenkomst, genomen op …. 

september 2018 door het dagelijks bestuur van GGD Drenthe,2 

 

op  …………… september 2018 

te ……………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

C.M. Eeken 

 

 

 

 

de publiekrechtelijke rechtspersoon PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG 

GRONINGENGRONINGENGRONINGENGRONINGEN (‘PG&Z Groningen’), door wiens bestuur is besloten taken op te 

                                                   
2 Vgl. de artikelen 20, tweede lid, en 12, aanhef en onder e, van de Gemeenschappelijke 

regeling GGD Drenthe, jo. artikel 33b, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wgr. 
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dragen aan GGD Groningen, organisatieonderdeel van de Gemeente 

Groningen, zetelende te Groningen, kantoorhoudende te (9713 GW) 

Groningen aan het Hanzeplein 120, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de directeur publieke gezondheid van GGD Groningen, de heer drs. A.A. 

Rietveld, aan wie de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van PG&Z 

Groningen is opgedragen door de voorzitter, handelende ter uitvoering van het 

besluit tot het aangaan van onderhavige overeenkomst, genomen op …. 

september 2018 door het dagelijks bestuur van PG&Z Groningen,3 

 

op  …………… september 2018 

te ……………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

drs. A.A. Rietveld 

 

  

2. RIVM (Volksgezondheid Toekomst Verkenning); 

 

3. Universitair Medisch Centrum Groningen (afdeling Gezondheids-

wetenschappen); 

 

 

 

                                                   
3 Vgl. de artikelen 1, aanhef en onder d, en 18, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling 

Publieke Gezondheid & Zorg Groningen, jo. artikel 33b, eerste lid, aanhef en onder e, van de 

Wgr. 


