
Versie 4 december 2020 

 
 
 
 
 

RAAMOVEREENKOMST SAMENWERKING CONVERGENTIE 
 
 

tussen 
 

 
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, 

 
Technische Universiteit Delft, en 

 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
  



 

2 
 

 

     INHOUDSOPGAVE 
 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING CONVERGENTIEAFSPRAKEN .................................................................... 4 
HOOFDSTUK 2 HET CONVERGENTIEDOEL ............................................................................................ 4 
Uitgangspunten convergentiedoel ................................................................................................................ 5 
Intern en extern uitdragen van het convergentiedoel ................................................................................... 6 
HOOFDSTUK 3 AANSTURING CONVERGENTIEDOEL ........................................................................... 6 
Algemeen ...................................................................................................................................................... 6 
Convergence Executive Board - Rol en samenstelling ................................................................................ 7 
Convergence Executive Board - Vergaderfrequentie, afspraken en werkwijze ........................................... 7 
Convergence Supervisory Board - Rol en samenstelling ............................................................................. 8 
Convergence Supervisory Board - Vergaderfrequentie, afspraken en werkwijze ........................................ 8 
Gecombineerde overleggen ......................................................................................................................... 8 

HOOFDSTUK 4 INVLOED STAKEHOLDERS ............................................................................................ 8 

HOOFDSTUK 5 OPERATIONELE ONDERSTEUNING ............................................................................. 9 

HOOFDSTUK 6 FINANCIERING CONVERGENTIEDOEL ......................................................................... 9 

Meerjarenplan en meerjarenbegroting ......................................................................................................... 9 

Convergentieboekhouding .......................................................................................................................... 10 

Externe financiering .................................................................................................................................... 10 

Reservering nieuwe thema's ...................................................................................................................... 10 

Financiële afspraken per thema ................................................................................................................. 11 

HOOFDSTUK 7 ALGEMENE AFSPRAKEN ............................................................................................. 11 

Duur, evaluatie en opzegging samenwerking ............................................................................................ 11 

Informatie en communicatie derden ........................................................................................................... 12 

Privacy ........................................................................................................................................................ 12 

Intellectueel eigendom ................................................................................................................................ 12 

Geschillen ................................................................................................................................................... 12 

Aansprakelijkheid ....................................................................................................................................... 13 

BIJLAGEN .................................................................................................................................................. 15 

 
 

 

 

  



 

3 
 

 

DE ONDERGETEKENDEN:  
 
(1) ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te 

Rotterdam en kantoorhoudende aan de Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24495550, 
hierna te noemen "EUR"; 

 
(2) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Delft en 

kantoorhoudende aan de Stevinweg 1 5e etage, 2628 CN Delft, ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27364265, hierna te noemen "TU Delft"; 

 
(3) ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM, een publiekrechtelijke 

rechtspersoon, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan het Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD 
Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
24485070, hierna te noemen "Erasmus MC";  

 
Ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"; 
 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  
 
(A) TU Delft en EUR zijn openbare universiteiten die wetenschappelijk onderwijs, opleiding en onderzoek 

verzorgen. Erasmus MC is een universitair medisch centrum met als kerntaken patiëntenzorg, 
onderwijs, opleiding en onderzoek. In Erasmus MC is de uitvoeringsorganisatie van de Faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ("FGG") van EUR ondergebracht; 
 

(B) Partijen zijn bezig om de tussen hen bestaande samenwerking te intensiveren. In dit kader is door de 
drie afzonderlijke instellingen op 16 december 2019 een principebesluit genomen ("Principebesluit"), 
dat als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd. Dit Principebesluit is aan de betrokken 
medezeggenschapsorganen voorgelegd en goedgekeurd door de raden van toezicht; 

(C) Partijen beschrijven in het Principebesluit dat zij de samenwerking in eerste instantie zullen vormgeven 
aan de hand van drie thema's, te weten Health & Technology ("H&T"), Resilient Delta ("RD") en AI, Data 
en Digitalisatie ("AI"). Partijen verwachten daarnaast toekomstige thema's gezamenlijk op te pakken. 

(D) In vervolg op het Principebesluit hebben Partijen op 8 juli 2020 een intentieovereenkomst ondertekend 
die een uitwerking van het Principebesluit bevat ("Intentieovereenkomst"), toegevoegd als bijlage 2 
bij deze overeenkomst; 

(E) Na ondertekening van de Intentieovereenkomst hebben Partijen de inhoudelijke uitwerking van de 
samenwerking voortgezet. Die inhoudelijke uitwerking is vastgelegd in voorliggende raamovereenkomst 
("Raamovereenkomst") en in separate overeenkomsten; 

(F) De Raden van Toezicht van Partijen hebben deze Raamovereenkomst goedgekeurd;  

(G) [placeholder voor kort beschrijven van uitkomsten van medezeggenschapstrajecten]. 
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EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  
 
1 INLEIDING CONVERGENTIEAFSPRAKEN 

1.1 Partijen maken door middel van voorliggende Raamovereenkomst algemene overkoepelende 
afspraken voor de samenwerking. Binnen de samenwerking gaan Partijen samenwerken op de 
verschillende thema's.  

 
1.2 De beoogde activiteiten binnen de thema's verschillen in aard en omvang, de thema's lenen zich 

daarom voor verschillende juridische en inhoudelijke vormgeving. Partijen maken per thema in 
deelovereenkomsten afspraken over onder andere juridische en inhoudelijke vormgeving, de inzet 
van (elkaars) medewerkers, de verdeling van inkomsten en uitgaven, Intellectueel eigendom, het 
gebruik van gebouwen/ruimten en de gevolgen van de samenwerking ten aanzien van het 
betreffende thema voor bijvoorbeeld patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs 
("Deelovereenkomsten"). Bij het opstellen van de Deelovereenkomsten hanteren Partijen het in 
bijlage 3 bijgevoegde format. Partijen streven ernaar om voorjaar 2021 onderling samenhangende 
Deelovereenkomsten te kunnen aangaan. 

 
1.3 Per thema kunnen Partijen onder meer samenwerken met onder andere onderwijs- en 

onderzoekinstellingen, overheden of bedrijven. Daarnaast kunnen derde partijen (bijvoorbeeld 
andere academische ziekenhuizen en/of universiteiten) als partij toetreden bij een 
Deelovereenkomst. 

 
1.4 De afspraken in deze Raamovereenkomst zijn ook op de verschillende thema's van toepassing, 

tenzij anders wordt overeengekomen in de separate Deelovereenkomsten. Voor bestaande 
samenwerkingen tussen twee of meer Partijen die niet in één van de drie thema's passen, maken 
die Partijen indien nodig specifieke afspraken conform het format in bijlage 3.  
 

2 HET CONVERGENTIEDOEL  
 
2.1 Partijen werken aan wetenschappelijke doorbraken die bijdragen aan oplossingen voor dringende 

en complexe maatschappelijke (toekomstige) uitdagingen. Het gaat om uitdagingen op gebieden 
als klimaatverandering, duurzaamheid, houdbaarheid van de gezondheidszorg, verstedelijking, 
artificial intelligence, data en digitalisering. 

 
2.2 Binnen de samenwerking convergeren kennis en kunde op het gebied van alfa, bèta, gamma, 

medische wetenschappen en techniek, waarmee nieuwe onderzoeks- en onderwijsinfrastructuren 
en mogelijk zelfs nieuwe disciplines worden gerealiseerd. Partijen beogen resultaten te genereren 
die wereldwijd ten goede komen aan gebieden als gezondheid, energie en milieu. Dat gebeurt in 
eerste instantie aan de hand van de volgende drie thema's: 
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2.2.1 Binnen H&T is het doel van Partijen een ecosysteem te creëren dat topwetenschappers 
van Partijen uit verschillende disciplines faciliteert en stimuleert hun kennis, expertise en 
onderzoeksmethodes te integreren om te komen tot nieuwe ontdekkingen die de 
gezondheidszorg effectiever en efficiënter maken, gezondheid en de kwaliteit van leven 
verbeteren, ongelijkheid in de gezondheid verminderen en mensen stimuleren om hun 
gezondheid te managen; 

 
2.2.2 Binnen RD is het doel van Partijen het – in nauwe samenwerking met maatschappelijke 

partners in de regio – realiseren van een ecosysteem met focus op het ontwikkelen van 
oplossingen voor de hiervoor genoemde maatschappelijke uitdagingen. De door Partijen 
gedeelde regio en de stad Rotterdam functioneren als een 'proeftuin' voor het vinden en 
toepassen van oplossingen voor mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
energietransities, migratie en welvaartsverschillen. In dit kader zullen Partijen ook 
samenwerken met onder andere de gemeente Rotterdam; 

 
2.2.3 Binnen AI is het doel van Partijen om, ook in nauwe samenwerking met Universiteit 

Leiden en Leids Universitair Medisch Centrum, een onderwijs- en onderzoeksprogramma 
te realiseren ten behoeve van het versterken van vaardigheden op dit gebied. Daarbij 
heeft de samenwerking een potentieel regionaal bereik van 85.000 studenten en bevindt 
het zich in het hart van cruciale sociale en economische structuren in Nederland, onder 
andere op het gebied van health, transport en logistiek, finance en inclusive societies. 

Uitgangspunten convergentiedoel 
 
2.3 Partijen zijn gelijkwaardige partners en laten de inhoud van de samenwerking leiden door de 

activiteiten die in eerste instantie binnen de thema’s worden ontplooid. De ten behoeve van de 
thema’s te sluiten Deelovereenkomsten zijn onderling verbonden in die zin dat zij ieder 
gelijkwaardige en noodzakelijke onderdelen van de samenwerking vormen. 
 

2.4 Partijen achten betrokkenheid van decanen, faculteitsbesturen en stafconvent bij voorbereiding en 
uitvoering van de thema’s onontbeerlijk. Zij zijn en worden daarom systematisch betrokken bij plan- 
en besluitvorming binnen de thema’s. De samenwerking is voorts ondenkbaar zonder 
betrokkenheid van studenten, patiënten en medewerkers van Partijen.  

 
2.5 Het staat Partijen vrij om samenwerkingen aan te gaan met andere partijen. Daar waar deze 

samenwerkingen de convergentiesamenwerking raken, informeert de betreffende Partij de andere 
Partijen zo spoedig mogelijk. Indien een Partij dit wenst wordt de samenwerking ter bespreking 
geagendeerd voor een vergadering van de Convergence Executive Board, als bedoeld in 
hoofdstuk 3. Mocht vervolgens een Partij van mening zijn dat de samenwerking in de weg staat 
aan de onderhavige samenwerking wordt dit allereerst besproken in een Gezamenlijk Overleg, als 
bedoeld in artikel 3.16. Indien dit niet leidt tot een oplossing, staat het Partijen vrij gebruik te maken 
van de in deze overeenkomst opgenomen geschillenregeling.  
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Intern en extern uitdragen van het convergentiedoel 
 

2.6 Partijen stellen vast dat het nastreven van het convergentiedoel zoals in dit hoofdstuk geformuleerd 
in het belang van ieders organisatie is en binnen de wettelijke taken van Partijen past. Partijen 
zullen deze doelstelling derhalve opnemen als onderdeel van hun (meerjarige strategisch) beleid.  
 

2.7 Om de samenwerking kenbaar te maken zullen Partijen daarover op continue basis intern en 
extern communiceren, waaronder in elk geval in hun jaarverslaggeving. Partijen zullen die 
communicatie – waaronder, maar niet beperkt tot communicatie richting studenten, patiënten en 
pers – met elkaar afstemmen, tenzij Partijen daarover onderling andere afspraken hebben 
gemaakt. Partijen evalueren ieder jaar de kenbaarheid van de samenwerking om interne en 
externe communicatie (verder) te verbeteren ter realisatie van het convergentiedoel.  

 
3 AANSTURING CONVERGENTIEDOEL  

Algemeen 
 

3.1 Ter aansturing van de samenwerking hanteren Partijen een passende governance structuur 
bestaande uit de Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board. De 
governance voor de samenwerking ziet er schematisch als volgt uit: 

 

 
 
3.2 Partijen committeren zich aan de binnen de kaders van deze Raamovereenkomst en het 

Principebesluit tot stand gekomen afspraken van de Convergence Executive Board en de 
Convergence Supervisory Board, zoals in dit hoofdstuk geformuleerd. Dit laat onverlet dat Partijen 
zelfstandig belast blijven met de aansturing en eindverantwoordelijkheid van hun eigen organisatie. 

 
3.3 In de Deelovereenkomsten worden voor ieder thema apart afspraken gemaakt over de aansturing 

per thema. Algemeen uitgangspunt daarbij is in ieder geval dat met een bepaalde frequentie 
verantwoording wordt afgelegd aan de Convergence Executive Board. 
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Convergence Executive Board – Rol en samenstelling 
 

3.4 De Convergence Executive Board is verantwoordelijk voor (strategische) aansturing van de 
samenwerking. De Convergence Executive Board fungeert als (informeel) overlegorgaan, zonder 
wettelijke bevoegdheden en beperkt zich tot de in of op basis van deze Raamovereenkomst 
benoemde en in de samenwerking betrokken onderwerpen. Daartoe stelt de Convergence 
Executive Board een meerjarenplan en -begroting op, zoals bedoeld in hoofdstuk 6. 

 
3.5 De Convergence Executive Board bestaat in beginsel uit drie leden, waarbij iedere Partij één lid 

van de eigen raad van bestuur of het eigen college van bestuur afvaardigt ("Lid CEB"). Daarnaast 
wijzen Partijen bij de start van de samenwerking ieder één ander lid van de eigen raad van bestuur 
of het eigen college van bestuur als vervangend lid aan ("Vervangend lid CEB"). Het Lid CEB laat 
zich slechts bij verhindering vervangen door het Vervangend lid CEB. 

 
3.6 Het voorzitterschap van de Convergence Executive Board rouleert ("Situationeel 

Voorzitterschap"). In gesprekken met derden treedt de meest gerede Partij als voorzitter naar 
buiten.  

 
Convergence Executive Board – Vergaderfrequentie, afspraken en werkwijze 
 

3.7 De Convergence Executive Board vergadert in beginsel maandelijks, of zoveel vaker als gewenst 
door een lid van de Convergence Executive Board ("CEB-vergadering"). Met inachtneming van 
de navolgende afspraken, kan de Convergence Executive Board haar werkwijze nader regelen in 
een reglement dat wordt goedgekeurd door de Convergence Supervisory Board.  
 

3.8 De Convergence Executive Board maakt afspraken bij consensus. Nadat de Convergence 
Executive Board een afspraak heeft gemaakt, vraagt ieder lid mandaat voor die afspraak aan het 
eigen college van bestuur resp. de eigen raad van bestuur en wordt indien nodig door Partijen het 
advies- resp. goedkeuringstraject met de medezeggenschap resp. raden van toezicht doorlopen. 
Nadat de leden het mandaat hebben verkregen zijn Partijen aan de gemaakte afspraak gebonden. 

 
3.9 Indien de te maken afspraak bij Partijen geen advies- of goedkeuringsrechten raakt van de 

medezeggenschap en de raad van toezicht, kan de raad van bestuur dan wel het college van 
bestuur besluiten het mandaat als bedoeld in artikel 3.8 vooraf te verlenen, binnen de kaders van 
de tussen Partijen gemaakte afspraken. 

 
3.10 Uitgangspunt bij afspraken die worden gemaakt door de Convergence Executive Board is dat 

Partijen ieder voor zich eindverantwoordelijk blijven. Afspraken die worden gemaakt door de 
Convergence Executive Board zullen door de drie Partijen in eigen organisatie worden gedragen. 
Partijen zorgen in dat kader – volgend op de gemaakte afspraak door de Convergence Executive 
Board – voor adequate interne besluitvorming ter uitvoering van de afspraken.  
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Convergence Supervisory Board – Rol en samenstelling 
 
3.11 De Convergence Supervisory Board houdt toezicht op het functioneren van de CEB en fungeert 

als (informeel) overlegorgaan, zonder wettelijke bevoegdheden. 
 
3.12 De Convergence Supervisory Board bestaat in beginsel uit drie personen. Partijen wijzen bij 

aanvang van de samenwerking ieder één lid van de eigen raad van toezicht aan als afgevaardigde 
in de Convergence Supervisory Board ("Lid CSB"). Daarnaast wijzen Partijen bij aanvang van de 
samenwerking ieder één lid van de eigen raad van toezicht als vervangend lid aan ("Vervangend 
lid CSB"). Het Lid CSB laat zich slechts bij verhindering vervangen door het Vervangend lid CSB. 

 
3.13 Het voorzitterschap van de Convergence Supervisory Board rouleert om de twaalf maanden, op 

basis van een daartoe opgesteld rooster  
Convergence Supervisory Board – Vergaderfrequentie, afspraken en werkwijze  

 
3.14 De Convergence Supervisory Board vergadert in beginsel één keer per drie maanden, of zoveel 

vaker als gewenst door een lid van de Convergence Supervisory Board ("CSB-vergadering"). De 
Convergence Supervisory Board kan desgewenst met alle Leden CSB en alle Vervangend Leden 
CSB (zes personen) vergaderen. Met inachtneming van deze overeenkomst kan de Convergence 
Supervisory Board haar werkwijze nader regelen in een reglement. 
 

3.15 De Convergence Supervisory Board maakt afspraken bij consensus. 
 

Gecombineerde overleggen 
 
3.16 De Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board vergaderen periodiek 

over (de voortgang van) de samenwerking ("Gezamenlijk Overleg"). 
 
3.17 De raad van bestuur en colleges van bestuur van Partijen vergaderen tenminste één keer per 

twaalf maanden] gezamenlijk over (de voortgang van) de samenwerking ("General Assembly"). 
 
4 INVLOED STAKEHOLDERS 

4.1 Nauwe betrokkenheid van decanen, faculteitsbesturen en stafconvent bij voorbereiding en 
uitvoering van de samenwerking en thema’s zijn onontbeerlijk, omdat de samenwerking hun 
dagelijkse praktijk en expertise zal raken. Zij worden om die reden systematisch betrekken bij plan- 
en besluitvorming en worden op de onderdelen die daarvoor in aanmerking geconsulteerd in de 
voorbereiding van besluiten die Partijen ieder voor zich nemen. 

 
4.2 De samenwerking is voorts, onverminderd de (wettelijke) advies- en instemmingsrechten van 

medezeggenschapsorganen bij voorgenomen besluiten, ondenkbaar zonder betrokkenheid van 
studenten, patiënten en medewerkers van Partijen. Partijen zullen de medezeggenschapsraden 
ten aanzien van de uitvoering van de samenwerking te allen tijde nauw betrokken houden bij 
aangelegenheden die de hen toekomende medezeggenschapsrechten raken.  
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5 OPERATIONELE ONDERSTEUNING 

5.1 Ten behoeve van de samenwerking wordt een convergence stafbureau ingesteld dat de 
Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board op het gebied van interne 
bedrijfsvoering zoveel mogelijk ontzorgt zodat zij zich kunnen focussen op de taken die aan hen 
zijn toebedeeld in het kader van het convergentiedoel ("Convergence Stafbureau").  

 
5.2 Het Convergence Stafbureau heeft als algemene taak om primaire taken en processen van de 

samenwerking in het algemeen en op thema's te ondersteunen. Het Convergence Stafbureau heeft 
de taken die de Convergence Executive Board aan hem opdraagt en zal fysiek gevestigd worden 
op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit. 

 
5.3 Daarnaast kunnen Partijen op voorstel van de Convergence Executive Board 
5.4 gezamenlijk sleutelfiguren aanwijzen ter uitvoering van een bepaald onderdeel van de 

samenwerking, waaronder een speciaal gezant (“Special Envoy”) aanwijzen, om hun belangen in 
gesprekken met onder meer overheden en organisaties in het bedrijfsleven. 

 
5.5 Ter uitvoering van het convergentiedoel zullen Partijen hun medewerkers voorts betrekken en 

inzetten op een wijze die per thema in de betreffende Deelovereenkomst wordt neergelegd. 
Uitgangspunt daarbij is dat Partijen eigen medewerkers in beginsel inzetten voor eigen rekening 
en risico, zonder financiële afrekening.  

 
6 FINANCIËLE AFSPRAKEN 

 
Meerjarenplan en meerjarenbegroting 

 
6.1 De Convergence Executive Board stelt ter uitvoering van het convergentiedoel iedere vier (4) jaar 

een meerjarenplan en een meerjarenbegroting op voor de samenwerking in het algemeen, inclusief 
de samenwerking op de verschillende thema's en de reservering voor nieuwe thema's als bedoeld 
in artikel 6.6. Dit gebeurt vóór 1 april 2021, of zoveel later als de Deelovereenkomsten als bedoeld 
in artikel 1.2 en artikel 2.2 worden gesloten. Partijen zullen zich inspannen om zich zo goed als 
mogelijk te houden aan het meerjarenplan en de meerjarenbegroting. 

 
6.2 Nadat het meerjarenplan en de meerjarenbegroting door de Convergence Executive Board zijn 

opgesteld, worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Convergence Supervisory Board. De 
Convergence Supervisory Board streeft ernaar deze vóór 1 september van het betreffende jaar 
goed te keuren. Na goedkeuring worden het meerjarenplan en de meerjarenbegroting conform 
artikel 3.8 en volgende vastgesteld door de Convergence Executive Board. 
 

6.3 In de Deelovereenkomsten nemen Partijen desgewenst een jaarlijkse begrotingscyclus per thema 
op. Uitgangspunt daarbij is dat inkomsten en uitgaven van elke Partij op grond van de begroting 
per thema in evenwicht zijn en passend zijn voor ieders inzet voor dat thema.  

 
Convergentieboekhouding 
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6.4 Onder andere ten behoeve van de meerjarenbegroting voor de samenwerking als bedoeld in artikel 
6.1 houdt iedere Partij een eigen convergentieboekhouding bij ("Convergentieboekhouding"), 
waarin (de aanwending van) externe financiering en reservering voor nieuwe thema's als bedoeld 
in artikel 6.5 en 6.6 wordt bijgehouden. Partijen geven inzage in de Convergentieboekhouding aan 
de Convergence Executive Board indien de Convergence Executive Board daar in het kader van 
artikel 6.1 om vraagt. 

 
Externe financiering 

 
6.5 Financiering die door externe partijen in het kader van de samenwerking wordt aangetrokken, 

wordt voor de samenwerking gereserveerd door de Partij die de financiering ontvangt. De 
Convergence Executive Board maakt voorafgaand aan de aanvraag van de financiering afspraken 
over de wijze waarop de ontvangen financiering wordt ingezet en/of verdeeld. 
 
Reservering 

 
6.6 Partijen reserveren jaarlijks gezamenlijk een bedrag voor ondersteuning van de samenwerking en 

de ontwikkeling en realisatie binnen de thema's ("Reservering"). Iedere Partij draagt daaraan voor 
een derde deel (1/3de) bij. De hoogte van de Reservering wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 december 
van het lopende boekjaar, bepaald door de Convergence Executive Board, op basis van mandaat 
van de drie besturen zoals bedoeld in hoofdstuk 3. Voor 2021 bedraagt dit bedrag totaal ten minste 
€ 5 miljoen euro, waaraan elke Partij voor een derde deel bijdraagt.  
 

6.7 [Een door de Convergence Executive Board aan te wijzen Partij] opent een rekening voor de 
Reservering en houdt daarvan administratie bij ("Administrateur").  

 
6.8 De Administrateur legt ten minste jaarlijks verantwoording af over de administratie van de 

Reservering aan de Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board. De 
Administrateur levert aan elke Partij desgevraagd, tijdig die gegevens aan die nodig zijn voor het 
opstellen van de jaarverslaggeving.  

 
6.9 De Convergence Executive Board is bevoegd tot besluitvorming over middelen uit de Reservering. 

De Convergence Executive Board legt daarover verantwoording af aan de Convergence 
Supervisory Board. 
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Financiële afspraken per thema 
 
6.10 Per thema wordt een begroting opgesteld en worden afspraken gemaakt over de financiële 

bijdrage van iedere Partij aan het betreffende thema. Afspraken daarover worden per thema 
vastgelegd in de betreffende Deelovereenkomst. 

 
7 ALGEMENE AFSPRAKEN 

Duur, evaluatie en opzegging samenwerking 
 
7.1 Partijen gaan de samenwerking aan vanaf de datum van ondertekening van deze 

Raamovereenkomst voor een initiële periode van 10 (tien) jaar.  
 
7.2 De samenwerking wordt, gerekend vanaf een door Partijen te bepalen moment, iedere 4 (vier) jaar 

geëvalueerd waarbij wordt gekeken naar de samenwerking in het algemeen alsook de 
samenwerking op de verschillende thema's. 
 

7.3 In de Convergence Executive Board wordt in de eerste zes maanden van 2023 bepaald door wie, 
op welke wijze en aan de hand van welke indicatoren de samenwerking wordt geëvalueerd.  

 
7.4 Uitgangspunt bij de evaluatie van de samenwerking in het algemeen is dat op basis van de 

evaluatie wordt bepaald of de samenwerking op basis van de Raamovereenkomst wordt 
voortgezet.  

 
7.5 Iedere Partij maakt ten minste zes maanden voor het einde van deze Raamovereenkomst 

schriftelijk aan de andere Partijen kenbaar of zij de samenwerking in het algemeen als positief en 
succesvol ervaart en of deze Partij de samenwerking op basis van de Raamovereenkomst wenst 
te verlengen voor een opvolgende periode van 10 (tien) jaar. Indien alle Partijen een verklaring 
met deze strekking afgeven, wordt deze overeenkomst geacht te zijn verlengd voor deze 
opvolgende periode van 10 (tien) jaar. 

 
7.6 De Raamovereenkomst kan slechts tussentijds worden opgezegd door een Partij indien: 
 

7.6.1 zich zodanig zwaarwegende omstandigheden voordoen dat van die Partij redelijkerwijs 
niet kan worden verwacht dat die gebonden blijft aan deze overeenkomst. 

 
7.6.2 de uitkomst van de evaluatie van de samenwerking in het algemeen daartoe aanleiding 

geeft. 
 
7.7 Opzegging geschiedt schriftelijk en aangetekend aan alle Partijen en onder vermelding van de 

gronden van opzegging, met inachtneming van een opzegperiode van twaalf maanden of korter 
indien de omstandigheden dat noodzakelijk maken.  
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7.8 Tenzij Partijen tussentijds anders overeenkomen, eindigt deze overeenkomst van rechtswege 
wanneer niet voor 31 december 2021 de drie Deelovereenkomsten als bedoeld in artikel 1.2 op de 
drie thema's als bedoeld in artikel 2.2 zijn gesloten. 

 
7.9 Indien naar aanleiding van de vierjaarlijkse evaluatie van de samenwerking in het algemeen of 

anderszins aanleiding bestaat tot wijziging van de Raamovereenkomst, leggen Partijen deze 
wijzigingen schriftelijk vast en ondertekenen deze elk voor akkoord. 

 
Informatie en communicatie derden 

 
7.10 Partijen spreken af dat zij enkel in gezamenlijkheid communiceren over hun samenwerking, tenzij 

de communicatie met anderen over de samenwerking logisch voortvloeit uit de op grond van deze 
Raamovereenkomst gevoerde overleggen, communicatie volgt uit een wettelijke verplichting of 
Partijen daarover onderling andere afspraken hebben gemaakt.  

 
Privacy 

7.11 Als verwerking van persoonsgegevens in het kader van de samenwerking aan de orde komt, 
sluiten Partijen als (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken met elkaar een 
gegevensverwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens 
en daarin hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden voor de nakoming van hun 
verplichtingen uit hoofde van het toepasselijke recht, in het bijzonder met betrekking tot hun 
verantwoordelijkheden jegens elkaar en hun rollen en verplichtingen ten aanzien van betrokkenen. 

 
Intellectueel eigendom 

 
7.12 Indien zich in het kader van de samenwerking op thema's intellectuele eigendomsrechten 

aanbieden, maken Partijen daarover per thema (algemene en procedurele) afspraken in de 
betreffende Deelovereenkomsten.  

 
Aansprakelijkheid  
 

7.13 Partijen gaan ervan uit dat aan de afspraken in het kader van de samenwerking in het algemeen 
beperkte aansprakelijkheidsrisico's kleven, anders dan aan de inhoudelijke afspraken in het kader 
van de thema's. Om die reden zullen Partijen per thema in de Deelovereenkomsten afspraken 
maken over de verdeling van die aansprakelijkheidsrisico's. 

 
 
Geschillen  
 

7.14 Geschillen uit hoofde van deze Raamovereenkomst worden in eerste instantie geagendeerd voor 
een Gezamenlijk Overleg als bedoeld in artikel 3.16, al dan niet met behulp van een nader aan te 
stellen procesbegeleider. Het Gezamenlijk Overleg is gericht op oplossing van het geschil in der 
minne.  
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7.15 Indien het Gezamenlijk Overleg als bedoeld in artikel 7.13 niet tot een oplossing van het geschil 
leidt, zullen Partijen proberen het geschil door middel van mediation op te lossen. 

 
Indien het Gezamenlijk Overleg en mediation volgens een Partij niet tot een oplossing leiden, kan 
elke Partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. Op deze 
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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*** 

(handtekeningenpagina en bijlagen volgen)  
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN  DRIEVOUD OPGEMAAKT EN GETEKEND TE 
_____________________ OP ___/___/2021 
 
 
 
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM  TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
Naam: ____________________________ 
Functie: ___________________________ 

 Naam: ____________________________ 
Functie: ___________________________ 

   
   
__________________________________   
ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH 
CENTRUM ROTTERDAM 

  

Naam: ____________________________ 
Functie: ___________________________ 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 – Principebesluit 

Bijlage 2 – Ondertekende intentieovereenkomst 

Bijlage 3 – Format Deelovereenkomst thema's 

 


	1 inleiding CONVERGENTIEAFSPRAKEN
	1.1 Partijen maken door middel van voorliggende Raamovereenkomst algemene overkoepelende afspraken voor de samenwerking. Binnen de samenwerking gaan Partijen samenwerken op de verschillende thema's.
	1.2 De beoogde activiteiten binnen de thema's verschillen in aard en omvang, de thema's lenen zich daarom voor verschillende juridische en inhoudelijke vormgeving. Partijen maken per thema in deelovereenkomsten afspraken over onder andere juridische e...
	1.3 Per thema kunnen Partijen onder meer samenwerken met onder andere onderwijs- en onderzoekinstellingen, overheden of bedrijven. Daarnaast kunnen derde partijen (bijvoorbeeld andere academische ziekenhuizen en/of universiteiten) als partij toetreden...
	1.4 De afspraken in deze Raamovereenkomst zijn ook op de verschillende thema's van toepassing, tenzij anders wordt overeengekomen in de separate Deelovereenkomsten. Voor bestaande samenwerkingen tussen twee of meer Partijen die niet in één van de drie...

	2 Het CONVERGENTIEDOEL
	2.1 Partijen werken aan wetenschappelijke doorbraken die bijdragen aan oplossingen voor dringende en complexe maatschappelijke (toekomstige) uitdagingen. Het gaat om uitdagingen op gebieden als klimaatverandering, duurzaamheid, houdbaarheid van de gez...
	2.2 Binnen de samenwerking convergeren kennis en kunde op het gebied van alfa, bèta, gamma, medische wetenschappen en techniek, waarmee nieuwe onderzoeks- en onderwijsinfrastructuren en mogelijk zelfs nieuwe disciplines worden gerealiseerd. Partijen b...
	2.2.1 Binnen H&T is het doel van Partijen een ecosysteem te creëren dat topwetenschappers van Partijen uit verschillende disciplines faciliteert en stimuleert hun kennis, expertise en onderzoeksmethodes te integreren om te komen tot nieuwe ontdekkinge...
	2.2.2 Binnen RD is het doel van Partijen het – in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners in de regio – realiseren van een ecosysteem met focus op het ontwikkelen van oplossingen voor de hiervoor genoemde maatschappelijke uitdagingen. De door...
	2.2.3 Binnen AI is het doel van Partijen om, ook in nauwe samenwerking met Universiteit Leiden en Leids Universitair Medisch Centrum, een onderwijs- en onderzoeksprogramma te realiseren ten behoeve van het versterken van vaardigheden op dit gebied. Da...

	Uitgangspunten convergentiedoel
	2.3 Partijen zijn gelijkwaardige partners en laten de inhoud van de samenwerking leiden door de activiteiten die in eerste instantie binnen de thema’s worden ontplooid. De ten behoeve van de thema’s te sluiten Deelovereenkomsten zijn onderling verbond...
	2.4 Partijen achten betrokkenheid van decanen, faculteitsbesturen en stafconvent bij voorbereiding en uitvoering van de thema’s onontbeerlijk. Zij zijn en worden daarom systematisch betrokken bij plan- en besluitvorming binnen de thema’s. De samenwerk...
	2.5 Het staat Partijen vrij om samenwerkingen aan te gaan met andere partijen. Daar waar deze samenwerkingen de convergentiesamenwerking raken, informeert de betreffende Partij de andere Partijen zo spoedig mogelijk. Indien een Partij dit wenst wordt ...
	2.6 Partijen stellen vast dat het nastreven van het convergentiedoel zoals in dit hoofdstuk geformuleerd in het belang van ieders organisatie is en binnen de wettelijke taken van Partijen past. Partijen zullen deze doelstelling derhalve opnemen als on...
	2.7 Om de samenwerking kenbaar te maken zullen Partijen daarover op continue basis intern en extern communiceren, waaronder in elk geval in hun jaarverslaggeving. Partijen zullen die communicatie – waaronder, maar niet beperkt tot communicatie richtin...

	3 Aansturing CONVERGENTIEDOEL
	3.1 Ter aansturing van de samenwerking hanteren Partijen een passende governance structuur bestaande uit de Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board. De governance voor de samenwerking ziet er schematisch als volgt uit:
	3.2 Partijen committeren zich aan de binnen de kaders van deze Raamovereenkomst en het Principebesluit tot stand gekomen afspraken van de Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board, zoals in dit hoofdstuk geformuleerd. Dit laat on...
	3.3 In de Deelovereenkomsten worden voor ieder thema apart afspraken gemaakt over de aansturing per thema. Algemeen uitgangspunt daarbij is in ieder geval dat met een bepaalde frequentie verantwoording wordt afgelegd aan de Convergence Executive Board.
	Convergence Executive Board – Rol en samenstelling
	3.4 De Convergence Executive Board is verantwoordelijk voor (strategische) aansturing van de samenwerking. De Convergence Executive Board fungeert als (informeel) overlegorgaan, zonder wettelijke bevoegdheden en beperkt zich tot de in of op basis van ...
	3.5 De Convergence Executive Board bestaat in beginsel uit drie leden, waarbij iedere Partij één lid van de eigen raad van bestuur of het eigen college van bestuur afvaardigt ("Lid CEB"). Daarnaast wijzen Partijen bij de start van de samenwerking iede...
	3.6 Het voorzitterschap van de Convergence Executive Board rouleert ("Situationeel Voorzitterschap"). In gesprekken met derden treedt de meest gerede Partij als voorzitter naar buiten.
	Convergence Executive Board – Vergaderfrequentie, afspraken en werkwijze
	3.7 De Convergence Executive Board vergadert in beginsel maandelijks, of zoveel vaker als gewenst door een lid van de Convergence Executive Board ("CEB-vergadering"). Met inachtneming van de navolgende afspraken, kan de Convergence Executive Board haa...
	3.8 De Convergence Executive Board maakt afspraken bij consensus. Nadat de Convergence Executive Board een afspraak heeft gemaakt, vraagt ieder lid mandaat voor die afspraak aan het eigen college van bestuur resp. de eigen raad van bestuur en wordt in...
	3.9 Indien de te maken afspraak bij Partijen geen advies- of goedkeuringsrechten raakt van de medezeggenschap en de raad van toezicht, kan de raad van bestuur dan wel het college van bestuur besluiten het mandaat als bedoeld in artikel 3.8 vooraf te v...
	3.10 Uitgangspunt bij afspraken die worden gemaakt door de Convergence Executive Board is dat Partijen ieder voor zich eindverantwoordelijk blijven. Afspraken die worden gemaakt door de Convergence Executive Board zullen door de drie Partijen in eigen...
	Convergence Supervisory Board – Rol en samenstelling
	3.11 De Convergence Supervisory Board houdt toezicht op het functioneren van de CEB en fungeert als (informeel) overlegorgaan, zonder wettelijke bevoegdheden.
	3.12 De Convergence Supervisory Board bestaat in beginsel uit drie personen. Partijen wijzen bij aanvang van de samenwerking ieder één lid van de eigen raad van toezicht aan als afgevaardigde in de Convergence Supervisory Board ("Lid CSB"). Daarnaast ...
	3.13 Het voorzitterschap van de Convergence Supervisory Board rouleert om de twaalf maanden, op basis van een daartoe opgesteld rooster
	Convergence Supervisory Board – Vergaderfrequentie, afspraken en werkwijze
	3.14 De Convergence Supervisory Board vergadert in beginsel één keer per drie maanden, of zoveel vaker als gewenst door een lid van de Convergence Supervisory Board ("CSB-vergadering"). De Convergence Supervisory Board kan desgewenst met alle Leden CS...
	3.15 De Convergence Supervisory Board maakt afspraken bij consensus.
	Gecombineerde overleggen
	3.16 De Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board vergaderen periodiek over (de voortgang van) de samenwerking ("Gezamenlijk Overleg").
	3.17 De raad van bestuur en colleges van bestuur van Partijen vergaderen tenminste één keer per twaalf maanden] gezamenlijk over (de voortgang van) de samenwerking ("General Assembly").

	4 invloed stakeholders
	4.1 Nauwe betrokkenheid van decanen, faculteitsbesturen en stafconvent bij voorbereiding en uitvoering van de samenwerking en thema’s zijn onontbeerlijk, omdat de samenwerking hun dagelijkse praktijk en expertise zal raken. Zij worden om die reden sys...
	4.2 De samenwerking is voorts, onverminderd de (wettelijke) advies- en instemmingsrechten van medezeggenschapsorganen bij voorgenomen besluiten, ondenkbaar zonder betrokkenheid van studenten, patiënten en medewerkers van Partijen. Partijen zullen de m...

	5 OPERATIONELE ondersteuning
	5.1 Ten behoeve van de samenwerking wordt een convergence stafbureau ingesteld dat de Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board op het gebied van interne bedrijfsvoering zoveel mogelijk ontzorgt zodat zij zich kunnen focussen op ...
	5.2 Het Convergence Stafbureau heeft als algemene taak om primaire taken en processen van de samenwerking in het algemeen en op thema's te ondersteunen. Het Convergence Stafbureau heeft de taken die de Convergence Executive Board aan hem opdraagt en z...
	5.3 Daarnaast kunnen Partijen op voorstel van de Convergence Executive Board
	5.4 gezamenlijk sleutelfiguren aanwijzen ter uitvoering van een bepaald onderdeel van de samenwerking, waaronder een speciaal gezant (“Special Envoy”) aanwijzen, om hun belangen in gesprekken met onder meer overheden en organisaties in het bedrijfsleven.
	5.5 Ter uitvoering van het convergentiedoel zullen Partijen hun medewerkers voorts betrekken en inzetten op een wijze die per thema in de betreffende Deelovereenkomst wordt neergelegd. Uitgangspunt daarbij is dat Partijen eigen medewerkers in beginsel...

	6 FINANCIËLE AFSPRAKEN
	Meerjarenplan en meerjarenbegroting
	6.1 De Convergence Executive Board stelt ter uitvoering van het convergentiedoel iedere vier (4) jaar een meerjarenplan en een meerjarenbegroting op voor de samenwerking in het algemeen, inclusief de samenwerking op de verschillende thema's en de rese...
	6.2 Nadat het meerjarenplan en de meerjarenbegroting door de Convergence Executive Board zijn opgesteld, worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Convergence Supervisory Board. De Convergence Supervisory Board streeft ernaar deze vóór 1 september...
	6.3 In de Deelovereenkomsten nemen Partijen desgewenst een jaarlijkse begrotingscyclus per thema op. Uitgangspunt daarbij is dat inkomsten en uitgaven van elke Partij op grond van de begroting per thema in evenwicht zijn en passend zijn voor ieders in...
	6.4 Onder andere ten behoeve van de meerjarenbegroting voor de samenwerking als bedoeld in artikel 6.1 houdt iedere Partij een eigen convergentieboekhouding bij ("Convergentieboekhouding"), waarin (de aanwending van) externe financiering en reserverin...
	Externe financiering
	6.5 Financiering die door externe partijen in het kader van de samenwerking wordt aangetrokken, wordt voor de samenwerking gereserveerd door de Partij die de financiering ontvangt. De Convergence Executive Board maakt voorafgaand aan de aanvraag van d...
	6.6 Partijen reserveren jaarlijks gezamenlijk een bedrag voor ondersteuning van de samenwerking en de ontwikkeling en realisatie binnen de thema's ("Reservering"). Iedere Partij draagt daaraan voor een derde deel (1/3de) bij. De hoogte van de Reserver...
	6.7 [Een door de Convergence Executive Board aan te wijzen Partij] opent een rekening voor de Reservering en houdt daarvan administratie bij ("Administrateur").
	6.8 De Administrateur legt ten minste jaarlijks verantwoording af over de administratie van de Reservering aan de Convergence Executive Board en de Convergence Supervisory Board. De Administrateur levert aan elke Partij desgevraagd, tijdig die gegeven...
	6.9 De Convergence Executive Board is bevoegd tot besluitvorming over middelen uit de Reservering. De Convergence Executive Board legt daarover verantwoording af aan de Convergence Supervisory Board.
	6.10 Per thema wordt een begroting opgesteld en worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van iedere Partij aan het betreffende thema. Afspraken daarover worden per thema vastgelegd in de betreffende Deelovereenkomst.

	7 Algemene AFSPRAKEn
	Duur, evaluatie en opzegging samenwerking
	7.1 Partijen gaan de samenwerking aan vanaf de datum van ondertekening van deze Raamovereenkomst voor een initiële periode van 10 (tien) jaar.
	7.2 De samenwerking wordt, gerekend vanaf een door Partijen te bepalen moment, iedere 4 (vier) jaar geëvalueerd waarbij wordt gekeken naar de samenwerking in het algemeen alsook de samenwerking op de verschillende thema's.
	7.3 In de Convergence Executive Board wordt in de eerste zes maanden van 2023 bepaald door wie, op welke wijze en aan de hand van welke indicatoren de samenwerking wordt geëvalueerd.
	7.4 Uitgangspunt bij de evaluatie van de samenwerking in het algemeen is dat op basis van de evaluatie wordt bepaald of de samenwerking op basis van de Raamovereenkomst wordt voortgezet.
	7.5 Iedere Partij maakt ten minste zes maanden voor het einde van deze Raamovereenkomst schriftelijk aan de andere Partijen kenbaar of zij de samenwerking in het algemeen als positief en succesvol ervaart en of deze Partij de samenwerking op basis van...
	7.6 De Raamovereenkomst kan slechts tussentijds worden opgezegd door een Partij indien:
	7.6.1 zich zodanig zwaarwegende omstandigheden voordoen dat van die Partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat die gebonden blijft aan deze overeenkomst.
	7.6.2 de uitkomst van de evaluatie van de samenwerking in het algemeen daartoe aanleiding geeft.

	7.7 Opzegging geschiedt schriftelijk en aangetekend aan alle Partijen en onder vermelding van de gronden van opzegging, met inachtneming van een opzegperiode van twaalf maanden of korter indien de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
	7.8 Tenzij Partijen tussentijds anders overeenkomen, eindigt deze overeenkomst van rechtswege wanneer niet voor 31 december 2021 de drie Deelovereenkomsten als bedoeld in artikel 1.2 op de drie thema's als bedoeld in artikel 2.2 zijn gesloten.
	7.9 Indien naar aanleiding van de vierjaarlijkse evaluatie van de samenwerking in het algemeen of anderszins aanleiding bestaat tot wijziging van de Raamovereenkomst, leggen Partijen deze wijzigingen schriftelijk vast en ondertekenen deze elk voor akk...
	7.10 Partijen spreken af dat zij enkel in gezamenlijkheid communiceren over hun samenwerking, tenzij de communicatie met anderen over de samenwerking logisch voortvloeit uit de op grond van deze Raamovereenkomst gevoerde overleggen, communicatie volgt...
	7.11 Als verwerking van persoonsgegevens in het kader van de samenwerking aan de orde komt, sluiten Partijen als (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken met elkaar een gegevensverwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verwerking van de persoon...
	Intellectueel eigendom
	7.12 Indien zich in het kader van de samenwerking op thema's intellectuele eigendomsrechten aanbieden, maken Partijen daarover per thema (algemene en procedurele) afspraken in de betreffende Deelovereenkomsten.
	7.13 Partijen gaan ervan uit dat aan de afspraken in het kader van de samenwerking in het algemeen beperkte aansprakelijkheidsrisico's kleven, anders dan aan de inhoudelijke afspraken in het kader van de thema's. Om die reden zullen Partijen per thema...
	7.14 Geschillen uit hoofde van deze Raamovereenkomst worden in eerste instantie geagendeerd voor een Gezamenlijk Overleg als bedoeld in artikel 3.16, al dan niet met behulp van een nader aan te stellen procesbegeleider. Het Gezamenlijk Overleg is geri...
	7.15 Indien het Gezamenlijk Overleg als bedoeld in artikel 7.13 niet tot een oplossing van het geschil leidt, zullen Partijen proberen het geschil door middel van mediation op te lossen.
	Indien het Gezamenlijk Overleg en mediation volgens een Partij niet tot een oplossing leiden, kan elke Partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


