SamenwerkingsAkkoord
Betaling per dossier
tussen OCMW Mesen en DYZO VZW
Tussen de ondergetekenden:
Het OCMW van Mesen, waarvan de zetel gevestigd is te 8957 Mesen, Markt 22,
hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Patrick Florissoone, algemeen directeur en dhr.
Sandy Evrard, voorzitter;
en
Dyzo vzw (ondernemingsnummer 0554 898 792) , waarvan de zetel gevestigd is Willebroekkaai 37
te 1000 Brussel, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Olivier Delaere (directeur),
hierna genoemd ‘Dyzo’,
wordt overeengekomen als volgt:
Artikel 1
In het kader van de samenwerking met de gemeente verbindt Dyzo er zich toe om:


Hulpvragen aangemeld door de gemeente/stad bij voorrang op te nemen en de gemeente op
de hoogte te houden van het verdere verloop van de begeleiding. Ook rechtstreeks
aangemelde hulpvragen voor inwoners van de gemeente worden bij voorrang opgenomen.



Ondersteuning te bieden aan de personeelsleden van de gemeente/stad bij de uitoefening
van hun functie waar het de problematiek van zelfstandigen en ex-zelfstandigen betreft, dit
zowel op beleidsmatig vlak; op teamondersteunend vlak; als bij de behandeling van
individuele dossiers.



In afspraak met de gemeente/stad, de dienstverlening en het engagement van de eigen
organisatie bekend te maken in de gemeente/stad, bijvoorbeeld via de website; folders;
artikels in de gemeentelijke infokrant;…



De gemeente/stad jaarlijks het volledige jaarverslag van Dyzo te bezorgen.

Artikel 2
In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst verbindt het OCMW er zich toe om:


Dyzo te contacteren wanneer een zelfstandige in moeilijkheden zich aanmeldt, waarna Dyzo
deze klant advies zal verstrekken en begeleiden.



Dyzo zal voor dit dossier een factuur van € 250 zenden aan het OCMW, ongeacht de duur van
de begeleiding. Indien de begeleiding langer duurt dan 1 kalenderjaar zal opnieuw een
opvolgingfactuur worden verzonden van € 250
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Een gespreksruimte in de gemeente ter beschikking te stellen – mits afspraak – voor
contacten met cliënten van de gemeente die zich niet naar de kantoren van Dyzo kunnen
verplaatsen en die thuis geen medewerker van Dyzo kunnen ontvangen.



De personeelsleden van de gemeente/stad te informeren over de mogelijkheid om
zelfstandige ondernemers in moeilijkheden, gefailleerden en allen die nog problematiek
overhouden aan een vroegere zelfstandige activiteit, door te verwijzen naar Dyzo en in
samengedragen verantwoordelijkheid te begeleiden.



Dyzo op de hoogte te houden van belangrijke evoluties in de gemeente/stad met betrekking
tot de omkadering van ondernemers of die invloed (kunnen) hebben op de problematiek van
ondernemers.
Artikel 3
Beide partijen verbinden zich er toe om op vraag van één van de partijen de samenwerking te
evalueren. Op vraag van één van de partijen, wordt binnen de zes weken een afspraak belegd.
Artikel 4
De overeenkomst gaat in vanaf 01 januari 2021 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Elke partij kan er een einde aan stellen mits de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag. De jaarlijkse vervaldag wordt
vastgesteld op 31 december.
Artikel 5
Exoneratieclausule: Dyzo vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de
door haar verstrekte informatie, haar verstrekte adviezen en haar handelingen tijdens de
begeleidingen van de (ex-) zelfstandigen in moeilijkheden.
Opgemaakt te Mesen op 21 december 2020, in twee exemplaren.
Iedere partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Ondertekend namens:
OCMW Mesen

Dyzo v.z.w.

De Algemeen directeur,

De voorzitter,
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