Overeenkomst overname cliëntbegeleíding blj langdurige uitval (zonder in staat te zijn tot zelf
corn m uniceren) of overlijden.
De heer E.C. Ouwejan (vanaf nu aangeduíd als 'waarnenrer') verklaart zich bereid als waarnemer

enkele concrete activiteiten over te nemen van de counselor J.M. van Splunter in bovenomschreven

situaties.

-

Daantoe is genegeld dat de waarnemer zich inzage kan verschaffen in de actuele
counselíngclíënten* doon (beveillgde) toegang tot de elektronische agenda van 2Focuts
ln deze dígítale agenda worden counseling ciiënten als enige verrneld met voornaarn,

achtennaam en telefoonnummer
Op basis van deze gegevens kan de waarnemer contact opnemen rnet de actuele cliënten in de
agenda teneinde aan hen de situatie van de counselor van 2Focus toe te lichten en mede te delen
dat voortzetting van begeleidlng door 2Focus niet mogelijk is.

Waarnemer bespreekt mët hen alternatleve opties zoais raadplegen van de ABvC ledenlijst op de
ABvC website of rechtstreekse doorverwijzing gezien aard en dringendheid varr de problernatiek,
zulks uiteraard in overleg - en in afstemming met de betrokken cliënt(en).
Verdere actie is niet nodig.
De waarnemer ontvangt indien zich de situatie voordoet bericht van uitval door Y. Boersma,
ecf-ltgenote varr de counselor of een andere daantoe gernachtigde, met het verzoek naar bedoelde
coilnselíng ciiënten actie te ondernemen. Waarnenrer verklaart deze te zullen benadenen vóór de
datum van de afspraak. Tenzij dit door overrnacht onmogeli.lk zou zi.fn. Alle betrokken
counselingcliënten zullen binnen twee weken zijn benaderd.

Voor de verleende diensten kan waarnerner íngeva! van overlijden een factuur sturen aan de erven
2Focus voor een bedrag van zegge € 250,00 excl. Etw.
Voor akkoord:

E.e. 0uwejan
0uwejan Consultancy
Zwolle, I december 2021
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* dit

ís een zeer beperkt deel van het aantal rnensen dat wordt begeleid; het merendeel betreft
coaching, medíatíon of trainingsdeelnanne
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