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Partijen
Instelling A: [Naam rechtspersoon], gevestigd te [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, en;
Instelling B :[Naam rechtspersoon] gevestigd te [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, en;
Instelling C :[Naam rechtspersoon] gevestigd te [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, en;
Instelling D :[Naam rechtspersoon] gevestigd te [adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, en;
hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’
overwegende dat:
op landelijk niveau bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, de zogenoemde ‚Bestuurlijke afspraken
Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur‛, tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het Nederlands Olympisch
Comité, de Nederlandse Sportfederatie en de Cultuurformatie om een nieuwe impuls te geven
aan Brede Scholen, sport en cultuur door het instellen van zogenaamde combinatiefuncties
(hierna: ‘Landelijke bestuurlijke afspraken’);
bij genoemde combinatiefuncties een situatie in het leven wordt geroepen waarbij een
functionaris vanuit een (vast) dienstverband bij een van de bij deze overeenkomst betrokken
organisaties, voor een bepaald deel van de werkweek wordt vrijgemaakt om gebaseerd op zijn
werkervaring, opleiding en achtergrond werkzaamheden en diensten te verrichten op de
terreinen onderwijs, cultuur en sport, of een combinatie daarvan, ten behoeve van een andere bij
deze overeenkomst betrokken organisatie (hierna: ‘Combinatiefuncties’);
de Landelijke bestuurlijke afspraken gericht zijn op de realisatie van plusminus 2.500 fte aan
Combinatiefuncties uiterlijk 2012 op basis van de navolgende verdeling: 34% van de fte’s voor
Combinatiefuncties ten behoeve van Primair onderwijs, 10% voor Voortgezet Onderwijs, 50%
voor Sport en 6% voor Cultuur.
de Combinatiefuncties zullen worden ingezet voor het nastreven van de navolgende
doelstellingen:
de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het
primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken;
de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen;
het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en
cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.

-

-

de Landelijke bestuurlijke afspraken zijn vertaald naar lokale binnen de gemeente Utrecht
geldende afspraken (hierna: ‘Lokale bestuurlijke afspraken’) die gelden voor de gemeente
Utrecht, de in de gemeente gevestigde maatschappelijke instanties en hun achterban, welke
afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst;
in de onderhavige overeenkomst een vertaalslag is gemaakt van de Lokale bestuurlijke afspraken
naar concrete afspraken voor het in het leven roepen van Combinatiefuncties in één specifieke
Utrechtse wijk tussen de betrokken maatschappelijke instellingen in die wijk;

komen daartoe het volgende overeen
Artikel 1 Visie en doelen samenwerking
1. Partijen gaan een samenwerkingsrelatie aan die ten doel heeft een of meerdere Combinatiefuncties in
het leven te roepen en in stand te houden in de wijk INVULLEN WIJK in de gemeente Utrecht. Partijen
verplichten zich tot het formuleren van gemeenschappelijke doelen voor deze samenwerking en
benoemen deze doelen zo mogelijk in termen van visie en missie vanuit het strategisch beleid van de
eigen instelling.
2. Partijen verplichten zich de samenwerking nader te beschrijven in termen van gewenste opbrengsten en
doelen met te ondernemen acties en overlegmomenten in jaarlijkse plannen.
3. Partijen leggen de voorgenomen samenwerking ter raadpleging voor aan de eigen
medezeggenschapsorganen, met inachtneming van de wettelijke eisen die hiervoor gelden.
Artikel 2 Vorm werkgeverschap en uitleen
Partijen hebben de intentie om de navolgende Combinatiefuncties in het leven te roepen:
Omschrijving Combinatiefunctie 1:
de combinatiefunctionaris is in dienst bij NAAM INSTELLING en zal ‘om niet’ werkzaamheden
verrichten bij NAAM, INSTELLING, NAAM INSTELLING
Omschrijving Combinatiefunctie 2:
de combinatiefunctionaris is in dienst bij NAAM INSTELLING en zal ‘om niet’ werkzaamheden
verrichten bij NAAM, INSTELLING, NAAM INSTELLING
Omschrijving Combinatiefunctie 3:
de combinatiefunctionaris is in dienst bij NAAM INSTELLING en zal ‘om niet’ werkzaamheden
verrichten bij NAAM, INSTELLING, NAAM INSTELLING
Bij de concrete uitwerking van bovengenoemde Combinatiefuncties verplichten Partijen zich tot het
gebruik van het als bijlage 1 bijgevoegde model ‘Uitleenovereenkomst Combinatiefunctionaris’ en het als
bijlage 2 bijgevoegde model ‘Subsidieaanvraag Combinatiefunctionaris’.
Artikel 3 Inhoud samenwerking
1. Partijen omschrijven de aard en soort van de werkzaamheden behorende tot de Combinatiefunctie en
bepalen in overleg het functieprofiel voor de combinatiefunctionaris. Hiertoe behoren onder meer:
beoogd niveau van werkzaamheden;
specifieke benodigde competenties;
benodigde ervaring;

omvang van de totale functie;
verdeling van werkzaamheden in tijd tussen instellingen.
Op basis van de van toepassing zijnde CAO (van de instelling waar de combinatiefunctionaris in dienst is
zal een functiebeschrijving worden gemaakt en functiewaardering worden toegepast.
2. Partijen richten een gezamenlijke werving- en selectiecommissie in en bepalen op welke wijze wordt
voorzien in de benoeming van de betreffende functionaris (interne en/of externe sollicitatie). De
commissie ontvangt een instructie met een tijdspad voor een voordracht aan partijen. Alle betrokken
partijen dienen in te stemmen met de benoeming van de kandidaat.
Artikel 4 Rechtspositie
1. De rechtspositie van de betreffende combinatiefunctionaris wordt primair bepaald door de CAO van de
instelling waar de combinatiefunctionaris bij in dienst is. Voor zover de CAO dit toelaat kunnen partijen
in onderling overleg bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden in overleg met de werknemer nader
regelen. Deze afspraken worden dan door alle partijen en werknemer schriftelijk vastgelegd als
addendum op de uitleenovereenkomst ex bijlage 1. Hiertoe behoren in elk geval de afspraken als bedoeld
in het tweede lid.
2. Partijen overleggen jaarlijks over de invulling van de jaartaak van de combinatiefunctionaris ten
aanzien van onder meer:
lestaak/overige taken en deskundigheidsbevordering;
takenpakket (sector A versus sector B)
beschikbaarheidsschema en weekrooster
vakantieverlof (en eventueel compensatieverlof)
overige verlofvormen (leeftijdsverlof op basis van CAO e.d.).
3. Partijen leggen in de uitleenovereenkomst ex bijlage 1 ook vast hoe zij omgaan met de kosten van ziekte
van de betreffende combinatiefunctionaris en of er wordt zorg gedragen voor vervanging.
4. Partijen zorgen ervoor dat de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd en dat er een
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de werkzaamheden die de betreffende
combinatiefunctionaris bij de betreffende instellingen verricht.
Artikel 5 Overleg tussen partijen
1. Partijen overleggen twee maal per jaar over de voortgang van de samenwerking. Hierbij wordt niet
alleen de inhoud van de samenwerking (tussentijds) geëvalueerd maar ook het functioneren van de
betreffende combinatiefunctionaris(sen). De instelling die als formele werkgever voor de betreffende
combinatiefunctionaris heeft te gelden, is verantwoordelijk voor de jaarlijkse gesprekkencyclus. De andere
partijen zijn gehouden de formele werkgever van alle informatie te voorzien die redelijkerwijs benodigd
is om het werkgeverschap op een goede wijze te kunnen uitoefenen.
2. Indien sprake is van problemen in de samenwerking tussen de betreffende combinatiefunctionaris en
de inlenende instelling(en) waaronder klachten inzake het functioneren van de betreffende
combinatiefunctionaris is/zijn de betreffende instelling(en) gehouden de formele werkgever hiervan
terstond op de hoogte te stellen, zodat nader overleg kan plaatsvinden.
Artikel 6 Overleg gemeente

1. De formele werkgever van de betreffende combinatiefunctionaris treedt namens Partijen op als
gesprekspartner naar de gemeente Utrecht en rapporteert over de samenwerking aan de gemeente
Utrecht. Hij draagt voorts zorg voor adequate terugkoppeling naar de overige partijen over toepassing of
wijziging van subsidievoorwaarden.
2. Partijen dragen zorg voor een zorgvuldige uitvoering van de subsidievoorwaarden en verplichten zich
elkaar over en weer alle informatie te voorzien die de formele werkgever van de betreffende
combinatiefunctionaris nodig heeft om de subsidievoorwaarden na te komen.
3.Partijen zijn gezamenlijk verantwoording verschuldigd aan de gemeente Utrecht ten aanzien van
inhoudelijke jaarverslaglegging, een en ander voorzover vereist en met inachtneming van de geldende
subsidievoorwaarden en –wet en –regelgeving.
Artikel 7 Geschillen
1. Partijen trachten geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen zoveel mogelijk allereerst
minnelijk tot een oplossing te brengen. Indien en voor zover dit redelijkerwijs niet mogelijk is of blijkt,
zulks ter beoordeling aan een der Partijen, zullen geschillen worden beslecht door de terzake bevoegde
rechter.
Artikel 8 Duur overeenkomst
Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 3 jaren, ingaande op INVULLEN en eindigende per
INVULLEN. Na afloop van deze periode wordt deze overeenkomst stilzwijgend en van rechtswege
verlengd met perioden van telkens 1 jaar, tenzij een of meerdere Partijen deze overeenkomst opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
Opgemaakt in XXX-voud en ondertekend
NAAM INSTELLING

NAAM VERTEGENWOORDIGER
FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER
Datum:
Plaats:
NAAM INSTELLING

NAAM VERTEGENWOORDIGER
FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER
Datum:
Plaats:

