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Addendum Basisovereenkomst Stichting Volandis en <de Arbodienst>  

inzake de uitvoering Individugerichte Preventiezorg in 2022 en 2023 

Innovatieproject ‘Preventie Zorgportaal’ 
 

De ondergetekenden: 

1. de stichting Volandis (hierna Volandis), statutair gevestigd te Harderwijk en 

kantoorhoudende aan Ceintuurbaan 2 gebouw 100A te Harderwijk, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar Algemeen Directeur.  

2. <de Arbodienst> (hierna: <de Arbodienst> statutair gevestigd te …….. en aldaar 

kantoorhoudende aan ……. te ……., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

gevolmachtigde. 

Hierna te noemen partijen. 

Overwegende dat: 

1. Volandis in opdracht van cao-partijen het preventiezorgportaal (hierna: PzP) ontwikkelt; 

2. Volandis als doel heeft het PzP in 2022 na een door Volandis uit te voeren Gebruikers 

Acceptatie Test (GAT), in gebruik te nemen en dit ter beschikking zal stellen aan <de 

Arbodienst>, waarna <de Arbodienst> verantwoordelijk is en de kosten draagt voor het laten 

koppelen van het systeem van <de Arbodienst> met het PzP. De koppeling kent twee zijden. 

Volandis is verantwoordelijk en draagt de kosten van de koppeling aan de zijde van Volandis;   

3. <de Arbodienst> in het PzP vanaf dan de verrichtingen van alle preventiezorgactiviteiten 

registreert; 

4. partijen zich realiseren dat een goedwerkend PzP winst oplevert voor de werknemer, <de 

Arbodienst>, de uitvoerende arboprofessionals en Volandis; 

5. dat het PzP de basis legt voor een nieuwe (toekomstige) configuratie van 

informatiecomponenten (o.a. bedrijfs-RI&E, bedrijfstakatlas en beroependatabase) waarmee 

naar synergie, betere preventiezorg en voortdurende kwaliteitsverbetering zal worden 

gestreefd.  



Addendum Basisovereenkomst Volandis – «Arbodienst» 1 januari 2022 t/m 31 december 2023  Pagina 2 van 5 
 
 

6. Volandis zich realiseert dat de komst van het PzP gevolgen heeft voor de wijze waarop de 

preventiezorg door <de Arbodienst> georganiseerd en uitgevoerd wordt; 

7. Volandis zorg draagt dat de ingebruikname van het PzP door <de Arbodienst>, moet voldoen 

aan de privacywetgeving - inclusief de bewaartermijnen - en de eisen uit ten minste de ISO-

norm 27001, de NEN-7510 en NEN-7512 normen en het certificatieschema arbodiensten van 

de SBCA ten behoeve van de (her)certificering van <de Arbodienst>, en dat Volandis ervoor 

zorgdraagt dat het systeem ook bij toekomstige ontwikkelingen voldoet aan wettelijk verplichte 

normen;  

8. Volandis zich realiseert dat met de ingebruikname van het PzP, functionarissen van <de 

Arbodienst> voor het gebruik ervan door Volandis geïnformeerd, opgeleid en geautoriseerd 

moeten worden; 

9. dat Volandis en <de Arbodienst> het PzP zien als een innovatie en dit met zich meebrengt dat 

in de ontwikkeling en implementatie van het PzP, er gecalculeerde en onvoorziene uitdagingen 

zullen worden tegengekomen; 

10. dat Volandis en <de Arbodienst> zich realiseren dat er gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst om die reden een groter beroep wordt gedaan op partnerschap met de intentie 

de onderweg ontstane uitdagingen kort-cyclisch op te lossen;  

Komen, in aanvulling op de basisovereenkomst tussen Stichting Volandis en <de Arbodienst> inzake 

de uitvoering van de individugerichte preventiezorg in 2022 en 2023, hierna te noemen ‘de 

basisovereenkomst’, het volgende overeen: 

 

Art. 1 BASISOVEREENKOMST EN ADDENDUM 

1. Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met de basisovereenkomst en maakt daarvan 

onderdeel uit; 

 

2. Alle bepalingen uit de basisovereenkomst, inclusief dit addendum, blijven van toepassing na 

ingebruikname van het PzP voor zover deze bepalingen dan nog toepasbaar en effectueerbaar 

zijn; 

  

3. Volandis ontwikkelt het PzP en stelt dit aan <de Arbodienst> in 2022 beschikbaar; 

 

4. Partijen verklaren dat deze ontwikkeling nodig is om te voorzien in een integrale en circulaire 

uitvoering van de preventiezorg; 

 



Addendum Basisovereenkomst Volandis – «Arbodienst» 1 januari 2022 t/m 31 december 2023  Pagina 3 van 5 
 
 

5. Omdat het PzP zich nog in de ontwikkelfase bevindt, hebben partijen gekozen voor een beperkte 

contractduur, zodat de gedurende de looptijd van de basisovereenkomst, ervaringen en 

wijzigingen in procedures en werkwijzen, verwerkt kunnen worden in een nieuwe overeenkomst, 

die ingaat per 1 januari 2024. 

 
Art. 2   INGEBRUIKNAME VAN HET PZP 

 

1. Werkzaamheden die samenhangen met de ontwikkeling van het PzP of voortvloeien uit overleg 

met Volandis, worden vooraf in het klankbordoverleg ICT tussen <de Arbodienst> en Volandis in 

goed overleg vastgesteld en kunnen naar redelijkheid en billijkheid worden gedeclareerd, waarbij 

het uitgangspunt is dat specialistische inzet van enige omvang, ten behoeve van de verdere 

ontwikkeling van het PzP, vergoeding zal worden verleend. 

 

2. <de Arbodienst> neemt het PzP in gebruik zodra Volandis dit systeem na een door Volandis uit te 

voeren GAT ter beschikking stelt. Voorafgaand aan de GAT wordt een vertegenwoordiger in de 

gebruikersgroep per arbodienst in de gelegenheid gesteld het systeem te testen. De uitkomsten 

hiervan worden door Volandis meegenomen ten behoeve van de finale acceptatie. <de 

Arbodienst> en Volandis realiseren na de GAT de koppelvlakken met het PzP, welke koppelvlakken 

zo spoedig mogelijk na de terbeschikkingstelling gerealiseerd zullen zijn. <de Arbodienst> 

registreert vanaf dan, alle verrichtingen en activiteiten die het uitvoert in het kader van het 

preventiezorgpakket, in het PzP. Partijen realiseren zich dat het zo spoedig mogelijk koppelen van 

belang is voor de ingebruikname van het PzP. 

 

3. Na ingebruikname van het PzP stuurt Volandis de uitnodiging tot deelname aan DIA/PAGO aan 

werknemers toe. 

 

4. Na ingebruikname van het PzP draagt Volandis zorg voor de verwerking van functionele 

wijzigingen en geeft Volandis wijzigingen in koppelingen uiterlijk twee maanden voor de beoogde 

invoeringsdatum aan <de Arbodienst> door. 

 

5. Na ingebruikname van het PzP zal Volandis voor de registratie en toegang van de functionarissen 

zorgdragen. 

 

6. In geval sprake is van de introductie van een nieuwe of aanpassing van een bestaande 

diagnostische regel, draagt Volandis zorg voor de ontwikkeling, aanpassing en beschikbaarstelling 

van de vragenlijst(en), instrumenten en diagnostische regels in het PzP. 

 

7. Met de komst van het PzP registreert <de Arbodienst> in het PzP van waaruit de 

uitvoeringsinformatie aan ZorgTTP wordt verstrekt, conform de verwerkersovereenkomst die de 
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betrokken partijen alsdan zullen overeenkomen. In de verwerkersovereenkomst zullen nadere 

afspraken worden gemaakt over de bewaartermijnen voorzien van specificatie en uitleg. 

 

8. ZorgTTP draagt als Trusted Third Party in opdracht van Volandis zorg voor pseudonimisering van 

de persoonsgegevens die <de Arbodienst> overeenkomstig het gestelde in lid 5 aan ZorgTTP 

verstrekt. Hiertoe komt <de Arbodienst> indien wettelijk noodzakelijk een verwerkersovereenkomst 

met ZorgTTP overeen die voorziet in de ingebruikname van het PzP. Volandis draagt zorg voor de 

van toepassing zijnde verwerkersovereenkomst met Fiqas en ZorgTTP. 

 

9. De betaling van de individugerichte preventiezorgactiviteiten zal geschieden op basis van de 

registratie en declaratie van de verrichtingen in het PzP. De aangeleverde gegevens via ZorgTTP 

dienen voor ten minste 95% volledig en correct te zijn. Voor de labgegevens uit bloedafname is dit 

minimaal 90%. Genoemde gegevens sluiten aan op de declaraties die via PzP zijn verzorgd.  

 

10. De door Volandis betaalde declaraties hebben de status van voorschot. Na afloop van het 

kalenderjaar waarin de activiteit is uitgevoerd stelt Volandis vast in welke mate de activiteiten 

rechtmatig en doelmatig zijn uitgevoerd.  Daarnaast stelt Volandis vast in hoeverre <de 

Arbodienst> voor de desbetreffende activiteit de uitvoeringsgegevens correct en volledig via 

ZorgTTP ter pseudonimisering heeft doorgegeven geregistreerd heeft in het PzP. Volandis vordert 

van <de Arbodienst> het verstrekte voorschot terug, voor zover dat verstrekte voorschot – met 

inachtneming van het gestelde in lid 7 - hoger is dan het totaalbedrag van de vergoeding voor de 

activiteiten waarvan de gegevens correct en volledig door <de Arbodienst> zijn aangeleverd. 

 

11. Indien een declaratie - ten gevolge van omstandigheden, die niet aan <de Arbodienst> kunnen 

worden toegerekend - niet door PzP wordt geaccepteerd, kan <de Arbodienst> de kosten van 

uitvoering van de desbetreffende activiteit op andere wijze bij Volandis in rekening brengen.  

 

Art. 3  TE ONTWIKKELEN TRAINING & DOCUMENTEN 

 

In de aanloop naar de ingebruikname van het PzP: 

1. ontwikkelt Volandis een handleiding waarin het gebruik van het PzP is vastgelegd; 

 

2. ontwikkelt Volandis een training die voorziet in het gebruik van het PzP. De duur van de training 

wordt gemaximaliseerd op 4 uur; 

 

3. ontwikkelen en sluiten partijen voorafgaand aan de ingebruikname van het PzP een 

gebruikersovereenkomst waarin afspraken en voorwaarden over gebruik van het PzP zijn 
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vastgelegd en overeengekomen. Deze zal als bijlage 9 aan de basisovereenkomst toegevoegd 

worden; 

 

4. draagt <de Arbodienst> zorg voor de akkoordverklaring van de door haar gemachtigde en 

gekwalificeerde personen met de gebruikersovereenkomst en ziet <de Arbodienst> er op toe dat 

zij dienovereenkomstig handelen; 

 

5. ontwikkelen en sluiten partijen in 2022 een verwerkersovereenkomst die voorziet in de situatie na 

ingebruikname van het PzP. De verwerkersovereenkomst zal als bijlage 7b worden toegevoegd aan 

de basisovereenkomst. 

 

Art. 4 BEËINDIGING SAMENWERKING 

 

In aanvulling op en met inachtneming van het gestelde in artikel 17 van de basisovereenkomst kan de 

basisovereenkomst worden beëindigd, indien: 

 

1. na ingebruikname van het PzP, de dienstverlening van <de Arbodienst> als gevolg van een 

tekortkoming van het PzP onuitvoerbaar blijkt en Volandis niet is staat is om binnen redelijke 

termijn deze tekortkoming(en) te verhelpen; 

 

2. partijen, voorafgaand aan de ingebruikname van het PzP, geen overeenstemming hebben weten 

te bereiken over de - inhoud van de - onder artikel 3 genoemde documenten; 

 

3. in geval sprake is van beëindiging conform lid 1 en/of 2 van dit artikel, rondt <de Arbodienst> 

binnen 3 maanden na opzegging, reeds geplande activiteiten af met de systemen, middelen en 

werkwijze zoals die voor de ingebruikname van het PzP ingezet werden. 

 

4. Volandis is verplicht alle informatie, waarvan <de Arbodienst> nog de 

verwerkingsverantwoordelijke is, na beëindiging van de overeenkomst kosteloos in een 

gestructureerd, veel gebruikt, en machineleesbaar format aan <de Arbodienst> beschikbaar te 

stellen. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend: 

op 23 december 2021 te Harderwijk    op 23 december 2021 te Harderwijk 

 

Stichting Volandis      <de Arbodienst>  

 

Dr.ir. T.W.H.J. Hobma 

Algemeen directeur 


