OVEREENKOMST LID ZORG&CO IN OPLEIDING
(voorwaarden)

Coöperatie ambulante zelfstandige zorg- en hulpverleners U.A. h.o.d.n. Zorg&Co, gevestigd te
Parallelweg 42, 6221BD Maastricht, vertegenwoordigd door de heer P.J. C. Geilen hierna te noemen
Zorg&Co,

en

Mevrouw/De heer [naam], wonende te [adres], hierna te noemen lid van de coöperatie Zorg&Co,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Zorg&Co en lid hebben afgesproken dat lid een opleiding gaat volgen. Het lid heeft kenbaar gemaakt
met de Zorg&Co Academy dat hij/zij belangstelling heeft om door te ontwikkelen in zijn/haar functie.
Deze overeenkomst is het resultaat van het gesprek wat heeft plaats gevonden tussen de Zorg&Co
Academy en het lid, waarin adviezen en mogelijkheden zijn besproken.

Artikel 1. Toestemming Zorg&Co
De opleiding wordt altijd op eigen verzoek van het lid gevolgd. De kosten voor het volgen van de
opleiding is voor het lid.
Zorg&Co zal toestemming tot het volgen van een opleiding onthouden indien:
1. het niet in het belang is van het lid en/of de coöperatie om de opleiding te volgen;
2. Zorg&Co verwacht, dat het lid door een onvoldoende vooropleiding of door het gemis van
aanleg, de opleiding niet met succes zal kunnen afronden.
3. er geen praktijkovereenkomst is gesloten met de aanbieder van de opleiding.
4. De coöperatie de opdrachten en of taken die gevraagd worden binnen de opleiding niet
geborgd kunnen worden in de coöperatie.

Artikel 2. Opleiding
Lid gaat de opleiding [naam opleiding] volgen bij [naam opleidingsinstituut] te [plaats].
De opleidingslocatie is [locatie van een team invullen]. De geschatte duur van deze opleiding
bedraagt [aantal maanden invullen] en start per [ingangsdatum opleiding invullen]. De verwachte
einddatum is [einddatum invullen].

Artikel 3. Voorwaarden
Het lid komt voor een vergoeding en werk/praktijkbegeleiding in aanmerking indien wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden:
•

Het lid schrijft zich in bij een opleiding naar keuze, welke het best bij hem/haar past;

•

Het lid kan een praktijkovereenkomst overleggen aan Zorg&Co, getekend door het lid en
de aanbieder van de opleidingen, waarin duidelijk worden benoemd:
-

Naam van de opleiding;

-

Start- en einddatum van de opleiding;

-

Te behalen eindniveau;

•

De borging van de werk- en praktijkbegeleiding kan alleen tot stand komen als dit van te
voren is afgestemd met de Zorg&Co Academy. De Zorg&Co Academy zal toetsen,
overleggen en borgen dat de praktijkleer uren geborgd zijn binnen Zorg&Co.

•

Het lid dient minimaal 15 uur per week werkzaam te zijn binnen een van de door de
coöperatie Zorg&Co gefaciliteerde thuiszorgteams en of locaties. Op deze manier kan de
werkbegeleiding en praktijkbegeleiding een goede beoordeling vormen en een
ondersteunende rol spelen. Buiten de genoemde 15 uur kan het lid op andere plekken
werkzaam zijn om haar/zijn leerdoelen te behalen.

•

Zorg&Co verstrekt een tegemoetkoming in de kosten voor werkbegeleiding en
praktijkbegeleiding van deze opleiding.

Artikel 4. Voortijdig afbreken van de opleiding
Lid is verplicht per ommegaande na voortijdig stoppen met of afbreken van de opleiding hiervan
schriftelijk melding te doen aan Zorg&Co. Indien het lid stopt dient het lid per ommegaande een
bedrag terug te betalen aan de Zorg&Co Academy. Zie Artikel 6. Terugbetaling.

Artikel 5. Betaling stopzetten
Zorg&Co kan betaling van de bijdrage in de kosten voor werkbegeleiding en praktijkbegeleiding
stoppen indien:
•

Lid er blijk van geeft onvoldoende geïnteresseerd te zijn in de opleiding door bijvoorbeeld
niet binnen redelijke termijn examen te doen;

•

Als Lid zonder gunstige uitslag tweemaal examen heeft afgelegd.

Artikel 6. Terugbetaling
Lid is verplicht de door Zorg&Co betaalde kosten voor werk- en praktijkbegeleiding terug te betalen,
indien Lid:
•

de opleiding voortijdig afbreekt;

•

onvoldoende voortgang boekt met de opleiding;

•

tijdens het volgen van de opleiding abrupt stopt met het lidmaatschap bij Zorg&Co;

Het lid zal deze opleiding gerelateerde kosten naar rato aan Zorg&Co terugbetalen.
Indien het lid wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat is om de opleiding met succes af te ronden,
of wegens arbeidsongeschiktheid studievertraging op loopt, is het lid niet gehouden de door
Zorg&Co vergoede kosten voor werk- en praktijkbegeleiding terug te betalen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum]

Voor akkoord:
Zorg&Co

Het lid

Dhr. P.J.C. Geilen
Directeur

[naam]

