
 
NOTA VAN INLICHTINGEN 

Behorende bij het Inkoopkader Jonggehandicapten UWV 2012 
Vragen m.b.t. opdrachten waarvoor een aanmeldtermijn geldt van 13 januari 2012 tot 28  

februari 2012 om 12.00 uur. Versiedatum 8 februari 2012 
Vragen die na 24 januari 2012 12.00 uur danwel na publicatie van de Nota van 

Inlichtingen binnenkomen worden niet in behandeling genomen.  
 

Let op: de termijn voor het indienen van aanmeldingen is verlengd tot en met 28 februari 
2012 voor 12.00 uur. Wij hebben deze nieuwe aanmelddatum niet gewijzigd in het 

Inkoopkader en Overzicht Re-integratiedienstverlening. Ook u dient in deze documenten 
als finale aanmeldtermijn van uw aanvraag 28 februari 2012 voor 12.00 uur te lezen.  

nr  Vraag  Antwoord  
1  In het Inkoopkader Wajong 2012 staat een 

uiterste aanmelddatum van 7 februari 2012. Op 
uwv.nl staat als uiterste aanmelddatum 14 
februari 2012 om 12.00 uur. Welke datum is juist? 

Uiterste aanmelddatum was  14 februari 2012 
om 12.00 uur. De aanmeldingtermijn is 
verlengd met 2 weken naar 28 februari 2012 
tot 12.00 uur.  

2  Wordt met het sjabloon milieubeleidsverklaring de 
verklaring Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen bedoeld?  

Ja 

 
3 

Het klantkeuzesjabloon ontbreekt nog op uwv.nl. 
Wanneer wordt het klantkeuzesjabloon 
gepubliceerd.  

Is al beschikbaar 

4 Kunnen wij aspecten toevoegen aan de verklaring 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Te 
denken valt aan onze ervaringsdeskundigheid op 
het gebied van Wajongers. 
 

Nee, dat kunt u niet. Het gaat UWV er 
uitsluitend om dat u aan de in eis 10 gestelde 
eisen voldoet. Door invulling van het door het 
door UWV beschikbaar gestelde sjabloon 
Verklaring Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen verklaart u hieraan te voldoen. 
Hiertoe rekenen we ook  ook de eisen m.b.t. 
de social return. Door invulling en 
ondertekening van de Verklaring geeft u aan 
alle aspecten m.b.t. de eis Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen te voldoen.  
Maakt een bedrijf geen gebruik van de door 
UWV beschikbaar gestelde Verklaring dan 
dient het een eigen (directie) verklaring social 
return en milieubeleidsverklaring op te 
stellen. 
 

5 Mogen contracten 2003/2004 ook als ervaring 
worden ingebracht? 

Nee. Alleen de in het Overzicht Re-
integratiedienstverlening genoemde 
opdrachtnummers zijn geldend.  

6 Op het Aanmeldingsformulier algemene selectie-
eisen ontbreken eis 6 en 9. 

In de aanhef van het Aanmeldingsformulier 
Algemene Selectie-eisen staat vermeld dat u 
de gegevens m.b.t. eis 6 (ervaringseis) en 9 
(bedrijvennetwerk in het district van 
opdrachtverlening) aantreft op het 
Aanmeldingsformulier Dienstspecifieke 
eisen.  

7 Door de ervaringseisen die u stelt in de diverse 
documenten sluit u partijen uit die ervaring 
hebben opgedaan met oa de doelgroepen: klanten 
met beperkingen van fysieke aard (contract BB) 
en/of klanten met beperkingen van 
psychische/psychiatrische aard (contract IB). Wij 
kunnen ons niet voorstellen dat dit de bedoeling is 
van UWV. Graag uw reactie. 

De door u genoemde ervaring kan niet 
worden ingebracht. De klantgroep ZW/AG 
verschilt qua samenstelling en v.w.b. de 
problematiek en aard dienstverlening om als 
relevante dienstverlening te worden geduid. 
Geen enkele opdracht voor de klantgroep 
ZW/AG kan voor de Wajongdoelgroepen als 
relevante ervaring worden aangemerkt. Zie in 
dit verband ook de Eerste Nota van 
Inlichtingen bij het Inkoopkader 
werkzoekenden met een 
arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering 



2012. Daarin is vermeld dat geen enkele 
Wajongexpertise voor deze klantgroep als 
relevante ervaring kan worden 
aangemerkt. Andersom is dit nu ook het 
geval.  
 
 
 
 

8 In oa het Inkoopkader pag. 13 lid 2.62 type II 
tranche vermeldt u dat bedrijven die 
overeenkomsten hebben met andere 
opdrachtgevers zoals gemeenten en werkgevers 
zich voor deze tranche II kunnen inschrijven. 
Vraag: Naar onze mening en ervaring hebben 
gemeenten nooit opdrachten verstrekt om 
jonggehandicapten te re-integreren. Wel voor 
doelgroepen met vergelijkbare kenmerken. Wij 
gaan ervan uit dat zo'n contract als ervaring kan 
worden opgevoerd? 

Wij maken u er hierbij uitdrukkelijk op attent 
dat - mocht u ervaring opgedaan bij een 
gemeente of werkgever willen inbrengen - het 
moet gaan om een klantgroep die dezelfde of 
vergelijkbare klantkenmerken heeft als de 
klanten van de opdracht waarvoor een bedrijf 
zich aanmeldt. In algemene zin kan gesteld 
worden, gelet op de klantgroepen waarvoor 
dienstverlening wordt gevraagd, dat de 
ervaring opgedaan dient te zijn met klanten, 
wiens beperking(en) al op een jonge leeftijd 
is/zijn opgetreden. Wij zullen dit gegeven 
nadrukkelijk navragen bij de door u 
opgegeven opdrachtgevers.  
 

9 Ook werkgevers verstrekken geen opdrachten om 
jonggehandicapten naar werk te begeleiden en 
zeker niet in de door u genoemde aantallen. Wel 
kunnen werknemers met vergelijkbare kenmerken 
als jonggehandicapten vanuit het 2e spoor naar 
werk zijn begeleid. Vraag: wij gaan ervan uit dat 
contracten voor deze werknemers als ervaring 
kunnen worden opgevoerd? 
 

Zie antwoord vraag 8 

10 Bij de vorige aanbesteding, november 2011, was 
het nog een eis dat documenten op een CD-rom 
werden aangeleverd in een PDF-file. 
Is dat bij deze aanbesteding niet meer het geval? 

UWV stelt uitsluitend als eis dat een re-
integratiebedrijf die een offerte uitbrengt, de 
documenten op CD-rom aanlevert. 
Er geldt geen - ook in het verleden niet - 
(aanvullende) eis dat de documenten in een 
pdf-file opgeslagen dienen te worden. 
 

 

11 Wij hebben een eerdere overeenkomst met UWV 
afgesloten betreffende inkoopkader 
jonggehandicapten 2009. Deze gunning is echter 
pas per 1 mei 2010 van start gegaan. In het 
inkoopkader jonggehandicapten 2012 dienen we 
aan te tonen dat in de periode 1 maart 2009 t/m 
31 augustus 2011 een minimum aantal klanten is 
aangemeld. De periode is in werkelijkheid echter 
meer dan een jaar korter dan hetgeen u noemt? 
 

De meetperiode loopt niet synchroon met de 
looptijd van een Overeenkomst. Zoals u kunt 
zien in het Overzicht Re-
integratiedienstverlening kan een bedrijf zich 
aanmelden met ervaring opgedaan met een 
Overeenkomst met een opdrachtnummer uit 
2007 en/ 2010. Beschikt u uitsluitend over 
een Overeenkomst met een Opdrachtnummer 
uit 2010? En is er in de meetperiode niet het 
minimum aantal vereiste klanten aangemeld? 
Dan kunt u zich eventueel aanmelden voor 
een type II-tranche van de opdracht. U kunt 
dan in de meetperiode ervaring met 
vergelijkbare klanten en dienstverlening bij 
het aantal klanten op de Overeenkomst uit 
2010 optellen. Zie paragraaf 2.6.5. uit het 
Inkoopkader. 
 

12 Idem voor wat betreft het behaalde 
plaatsingspercentage. Trajecten zijn gestart na 
mei 2010, de verplichte trajectduur is 2,5 jaar, er 
kunnen dan ook nog geen trajecten zijn 
beëindigd? Of mogen de plaatsingen worden 

Het plaatsingspercentage wordt gerelateerd 
aan het aantal beëindigde trajecten. Voor de 
berekening van het plaatsingspercentage op 
de Overeenkomst 2010 gaan we uit van de 
eerste werkhervatting. Zie in dit verband 



geteld als er sprake is van 2 resp. 6 maanden na 
werkhervatting in plaats van beëindigde trajecten? 

artikel 4.14 van de afgesloten overeenkomst. 
Een plaatsing wordt geteld nadat door de 
klant tenminste 2 maanden gewerkt is ingeval 
plaatsing op een arbeidsovereenkomst van 6 
maanden. 
 

13 In uw aanbesteding Wajong wordt verwezen naar 
het verantwoord maatschappelijk ondernemen. 
Een onderdeel ervan is het voeren van een 
verantwoord milieubeleid. Dit kan worden 
aangetoond door een milieucertificaat ISO 14001, 
EMAS, of het hebben van een door de directie 
getekende milieubeleidsverklaring, te vinden op de 
website van het UWV. 
 
Vervolgens staat in deze verklaring dat men ISO 
gecertificeerd moet zijn of dat men moet 
beschikken over een gelijkwaardig gecertificeerd 
milieumanagementsysteem. M.a.w. zonder 
certificering is aanbesteding niet mogelijk? Ook als 
de organisatie middels afvalscheiding, 
vergunningen, protocollen kan aantonen dat men 
milieubewust onderneemt? Wanneer voldoet de 
organisatie aan het gelijkwaardigheidsbeginsel? 
 

In de eis MVO staat hierover het volgende:  
" Dit kan worden aangetoond middels het 
overleggen van een milieucertificaat, 
gebaseerd op ISO 14001 of EMAS, of het 
hebben van een door de directie getekende 
milieubeleidsverklaring. UWV heeft hiervoor 
een sjabloon beschikbaar gesteld". 
UWV stelt daarmee niet als eis dat ISO of 
EMAS verplicht is.  
 

14 Is de genoemde milieuverklaring en de 
directieverklaring social return het op de site 
genoemde sjabloon: Verklaring maatschappelijk 
verantwoord ondernemen? 
 

Ja, zie ook vraag 2 

15 Wat bedoelt u bij het opdrachtnummer met de 
vermelding: 12M’X”D11, NB: de X verwijst naar 
het aanmeldingsformulier waar u per opdracht op 
vier trajectcombinaties een prijs dient uit te 
brengen.  
 

Op het Aanmeldingsformulier vermeldt u het 
volledige opdrachtnummer: bijv. 12M”X”D01.  
Bij het gunningscriterium ‘prijs’ (vraag 3.7) 
dient u voor een opdracht een viertal prijzen 
te offreren. De “X’ in het opdrachtnummer 
verwijst naar de vier prijzen. Te weten:  
X= 1, is prijs 1 = oriëntatie + 
bemiddelingsfase;  
X=2, is prijs 2 = oriëntatie + voorschakel + 
bemiddelingsfase etc 

16 In het Klantkeuzesjabloon is het niet mogelijk bij 
vraag 8 hoofdvestiging JA of NEE een keuze te 
maken. Dit werkt digitaal niet op het formulier. 
Vraag: kan dit handmatig worden gedaan of komt 
er een nieuw formulier op de UWV Site te staan en 
per welke datum? 
 

 Zie antwoord vraag 3.  

17 Aanmeldingsformulier algemene selectie eisen: 
vraag 3.4 De keuze NEE of NVT ontbreekt. Allen 
optie JA is aan te kruisen en dat is voor mij niet 
van toepassing.   
Vraag: kan dit handmatig worden gedaan of komt 
er een nieuw formulier op de UWV Site te staan en 
per welke datum? 
 

Bij vraag 3.4. had ‘Zo ja’’ moeten staan, het 
woord Zo is per ongeluk weggevallen.  
Indien van toepassing geeft u uw 
onderaannemers op, handmatig kunt u nee 
toevoegen op het Aanmeldingsformulier. 
Wij zullen vanwege deze kleine aanpassing 
geen nieuw Aanmeldingsformulier beschikbaar 
stellen. 
 
 

18 Ik ga me aanmelden voor verschillende 
opdrachten. Is het nodig om per opdracht de 
Verklaring Opdrachtgevers Jonggehandicapten in 
te vullen? 

De Verklaring Opdrachtgevers 
Jonggehandicapten behoort bij het 
Aanmeldingsformulier Dienstspecifieke eisen. 
Dit aanmeldingsformulier is per opdracht, de 
Verklaring Opdrachtgevers Jonggehandicapten 
dient dus eveneens per opdracht te worden 



ingestuurd. Zie in dit verband ook de 
procedure Aanmelding en het antwoord bij 
vraag 19.  

19 Dient er voor iedere Dienstverlening een apart 
sjabloon Netwerkoverleg met 3 contacten 
toegevoegd te worden, of kunnen we volstaan met 
één ingevuld sjabloon die we per opdrachtnummer 
/dienstverlening toevoegen? 
 

U dient per opdracht - zie ook procedure 
Aanmelding - een dienstspecifiek 
aanmeldingsformulier in te vullen.  
Dit betekent dat u ook per opdracht een 
Verklaring Bedrijvennetwerk bijvoegt.  
U kunt overigens in hetzelfde district - indien 
u voor meerdere opdrachten in dit district 
offerte uitbrengt - gebruik maken van 
dezelfde Verklaring Bedrijvennetwerk.  
  

20 Wij zijn verplicht ons in tranche I aan te melden 
wegens eerdere contracten/ervaringen. De 
trajecten aangemeld onder deze eerdere 
contracten/ervaringen zijn alle nog lopende 
trajecten. Hoe kunnen wij iets zeggen over het 
slagingspercentage? En hoe gaat UWV hiermee 
om?  

 

Wij nemen aan dat u onder 
slagingspercentage het plaatsingspercentage 
verstaat. We berekenen het 
plaatsingspercentage door alle beëindigde 
trajecten in de meetperiode te nemen en deze 
af te zetten tegen het aantal trajecten dat 
met een plaatsing is beëindigd. U dient bij het 
plaatsingspercentage alle beïndigde trajecten 
te nemen van de overeenkomsten die als 
relevant worden aangemerkt. Een traject kan 
daarmee ook voor de meetperiode zijn 
gestart.  

21 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 
Kunnen we volstaan met het ondertekenen van de 
door het UWV beschikbaar sjabloon MVO? 
Of moeten we twee aparte verklaringen opstellen 
en indienen. Wij beschikken namelijk niet over ISO 
14001 en EMAS! 
 

Zie antwoord vraag 4 en 13. Om aan te tonen 
aan eis 10 te voldoen, volstaat het invullen 
van de door UWV beschikbaar gestelde 
Verklaring MVO.  

22 Ons bedrijf voert opdrachten uit voor het UWV, 
zoals het toetsen op ondernemerscapaciteiten, het 
begeleiden van uitkeringsgerechtigden richting 
ondernemerschap en het verzorgen van 
(vaardigheids)trainingen voor aspirant 
ondernemers. We doen dit onder andere voor 
mensen met een Wajong uitkering en zouden onze 
samenwerking met het UWV op dit vlak graag 
voortzetten. Onze ervaring is dat juist voor deze 
doelgroep ondernemerschap een mogelijkheid is 
om zelfstandig in het levensonderhoud te gaan 
voorzien.  
Wij willen graag weten in hoeverre zelfstandig 
ondernemerschap als onderdeel wordt gezien van 
dit bestek. Indien onze dienstverlening van re-
integratie gericht op zelfstandig ondernemerschap 
valt onder dit bestek willen we graag weten in 
hoeverre de eisen die gesteld worden van 
toepassing zijn en of alle bijlagen ingevuld dienen 
te worden.  
Het Sjabloon bedrijvennetwerk en de eis met 
betrekking tot de vacature-uitwisseling via 
wajongwerkt.nl lijken ons bijvoorbeeld dan niet 
van toepassing. 
 
 

Begeleiding naar zelfstandig 
ondernemerschap als aparte dienstverlening 
wordt niet onder het Inkoopkader 
Jonggehandicapte aanbesteed. De begeleiding 
naar zelfstandig ondernemerschap is al onder 
doelgroepcode 12 3A in september 2011 
onder het Inkoopkader re-
integratiedienstverlening voor werkzoekenden 
met een AG- of ZW-uitkering aanbesteed. 
Onder deze doelgroep zullen ook 
Jonggehandicapten naar zelfstandige arbeid 
worden begeleid.  
  
 

23 Voor een Tranche type 1 criteria fungeert 
een mantelovereenkomst ook als een afgesloten 
overeenkomst?  

De term mantelovereenkomst hanteert UWV 
niet (meer).  Wilt u weten welke eerder met 
uw bedrijf gesloten overeenkomsten als 
relevante ervaring wordt aangemerkt, dan 
vindt u deze opdrachtnummers bij de 



betreffende soort dienstverlening die als 
relevante ervaring worden beschouwd in het 
Overzicht Re-integratiedienstverlening 
Inkoopkader werkzoekende 
Jonggehandicapten 2012 onder "Ervaring 
UWV-opdrachten" 

24 Wanneer is de terugkoppeldatum naar alle re-
integratiebedrijven met betrekking tot de 
gunning?  

De overeenkomsten gaan per 1 mei 2012 in. 
We zullen ruim voor deze datum de 
voorgenomen gunningen bekend maken.  
Hierover kunnen we nog geen planning 
afgeven. .  
 

25 Wat wordt er verstaan onder innovatie, bij een 
tranche II aanmelding voor een re- integratie 
dienst? 

Wij gaan er vanuit dat het hier om een 
Overeenkomst Innovatieve Dienstverlening 
betreft. Wat UWV hieronder verstaat, vindt u 
in het Inkoopkader Re-integratietrajecten 
voor werkzoekenden met een AG- en/of ZW-
uitkering. Dit Inkoopkader en de daarbij 
behorende Overzicht Re-
integratiedienstverlening treft u eveneens op 
www.uwv.nl/zakelijk aan. 
 

26 Waar is te vinden welke organisaties/ bedrijven op 
dit moment al zaken doen met het UWV? Dit met 
name ten behoeve van de uitwisseling van 
expertise in de verschillende districten. 

Wij hebben geen apart overzicht van 
organisaties en bedrijven met welke wij zaken 
doen. Wij achten het de verantwoordelijkheid 
van bedrijven zelf - indien zij dit wensen - om 
aan expertise-uitwisseling te doen. 
 

27 In hoeverre is het toegestaan om met 
specialistische organisaties (ten behoeve van de 
kwaliteit/ expertise over de doelgroep) samen te 
werken in het kader van de re-integratiedienst en 
hoe zien de verantwoordelijkheden voor de 
aanbieder van de dienst er hierbij uit? 

UWV heeft geen nadere eisen gesteld t.a.v. 
contractering door het re-integratiebedrijf van 
specialistische organisaties. Het is aan het 
bedrijf zelf met wie men samenwerkt en hoe 
zij hun dienstverlening aan UWV inkleden. 
Wel attenderen wij er op dat het re-
integratiebedrijf als hoofdaannemer optreedt 
voor UWV. Het re-integratiebedrijf is daarmee 
aansprakelijk en aanspreekbaar voor de 
resultaten zoals contractueel worden 
overeengekomen.  
 

28 Kan ervaring met de doelgroep van de re-
integratiedienst, maar niet specifiek in de 
gevraagde opdracht vanuit het UWV, ingebracht 
worden onder ervaring in tranche II? 

Wij verwijzen u naar hetgeen gemeld is in het 
Inkoopkader onder selectie-eis 6 Ervaring. 
Het antwoord is daarmee ja, dat kan.  
 

29 In hoeverre kunnen plaatsingen van klanten, 
welke zijn aangemeld in kavels 10-04, worden 
meegenomen waarvan de trajecten (2,5 jaar) nog 
niet kunnen worden afgesloten vanwege de 
sluitende aanpak? 

Plaatsing van een klant en afsluiten van een 
traject zijn verschillende zaken.  
Wanneer de plaatsing (volgens de 
plaatsingsdefinitie) van de klant binnen de 
meetperiode is gerealiseerd, telt deze mee in 
het behaalde plaatsingspercentage.  
Een traject is daarmee - onder onze 
Overeenkomsten 2010 – inderdaad nog niet 
afgesloten. Immers we hebben een zgn. 
sluitende aanpak van 2,5 jaar gecontracteerd. 
 
 
Het gerealiseerd plaatsingspercentage wordt 
berekend op basis van de eerste 
werkhervattingen die voldoen aan de 
plaatsingsdefinitie (zie artikel 4 van de 
Overeenkomst).  
 

https://mijntoegang.uwv.nl/,DanaInfo=.awxyCy11Gvu+zakelijk


30 Is het verplicht om op het aanmeldformulier 
dienstspecifieke eisen Jong Gehandicapten de 
totale aantallen van aangemelde klanten en 
gerealiseerd plaatsingspercentage in te vullen? 

U dient het Aanmeldingsformulier 
dienstspecifieke eisen per opdracht volledig in 
te vullen en te ondertekenen. Meldt u zich aan 
voor een type I tranche van een opdracht dan 
bent u niet verplicht om het aantal 
aangemelde klanten en het gerealiseerde 
plaatsingspercentage in de meetperiode in te 
vullen. UWV raadpleegt hierbij zijn eigen 
administratie. Wij adviseren u overigens 
dringend om deze wel in te vullen, maar 
nogmaals u bent hiertoe niet verplicht.  
Meldt u zich aan voor een type II tranche? 
Dan bent u verplicht op het 
Aanmeldingsformulier de getotaliseerde cijfers 
op te geven van de Verklaringen 
Opdrachtgevers die u als bijlage voegt. Meldt 
u zich aan met een gecombineerde ervaring 
type I/type II voor een type II tranche? Dan 
dient u op het Aanmeldingsformulier het 
aantal aangemelde klanten in de meetperiode 
voor de type I-tranche op te nemen. En bij 
type II vult u de getotaliseerde cijfers in voor 
totaal aangemelde klanten + gerealiseerd 
plaatsingscijfers voor alle opdrachten 
tezamen.  

31 Bedrijvennetwerk (hfdstuk 2.9 netwerkcontacten): 
er moet per opdracht netwerkcontacten worden 
opgegeven. Als er een bedrijf in meerdere regio's 
actief en vacatures heeft kan dan een 
netwerkcontact worden opgegeven of mogen we 
dit contact meerdere keren opvoeren ( in 
verschillende regio's op verschillende opdrachten)? 

Een bedrijf dient per opdracht voor dat district 
zijn bedrijvennetwerk inzichtelijk te maken. 
Werkt u in meerdere districten met dit bedrijf 
samen en heeft u ook voor dit bedrijf in het 
betreffende district van opdrachtverlening 
plaatsingen gerealiseerd of een overeenkomst 
om vacatures te vervullen? Dan voert u dit 
bedrijf in elk district afzonderlijk op als een 
bedrijf in uw bedrijvennetwerk. 
 
Wilt u een bedrijf voor meerdere districten als 
netwerkcontact opgeven? Maar het bedrijf is 
in slechts 1 district operationeel. Dan kunt u 
dit bedrijf toch voor meerdere districten 
opnemen in het bedrijvennetwerk, onder 
voorwaarde dan de vestigingsplaats van het 
bedrijf binnen een straal van maximaal 50 km 
is.  

32 Doorlooptijd tot aan plaatsing ( hfdstuk 3.2, blz. 
21): doorlooptijd incl. tijd nodig voor scholing en 
vaardigheidstrainingen; Indien een scholing 
geruime tijd ( bijv. BOL opleiding ) inneemt kan 
dan het traject worden opgeschort? 

Neen, de maximale doorlooptijd van een 
traject is altijd inclusief de periode die nodig 
is om een klant te scholen.  

33 Klopt het dat om aan de aanmeldingseis te 
voldoen de klanten van de aangemerkte relevante 
dienstverlening per district bij elkaar opgeteld 
moeten worden. ( Dus aantal aangemelde klanten 
uit 07.04 + 10.04= in te vullen aantal aangemelde 
klanten op sjabloon). 

Ja, dit klopt. 

34 Per district moet bij de ervaringseisen de relevante 
dienstverlening aangegeven worden. Bij de 
gunningen 10.04 is dat geen probleem, deze zijn 
afgesloten in dezelfde regio's als waarin nu wordt 
aanbesteed. Maar bij de gunningen 07.04 zaten 
Limburg en Midden & oost brabant nog in 1 
district. Hoe moeten we deze mee laten tellen? 
 

Op basis van de postcode (via postcodezoeker 
op onze site) kan het bedrijf zelf bepalen 
onder welk district de klant nu valt. 



35 Eenzelfde gunning uit het verleden wordt bij 
verschillende nieuwe opdrachten als ervaringseis 
opgegeven, bijvoorbeeld 07.04K is opgegeven als 
relevant bij 12K maar ook bij 12N. UWV geeft aan 
dat je verplicht bent deze op te voeren. Stel nu 
dat cliënt X in 07.04K zat en succesvol is geplaatst 
in de meetperiode. Kunnen wij deze cliënt dan 
meetellen in het op te geven plaatsingspercentage 
van zowel 12K als 12N? Of mag de cliënt maar 1x 
als referentie worden opgegeven en zo ja bij welke 
gunning dan? 

UWV berekent over alle genoemde 
overeenkomsten die voor een bepaalde 
opdracht als relevant worden genoemd, in het 
district van opdrachtverlening, het aantal 
aangemelde klanten en het gerealiseerde 
plaatsingspercentage. 

36 Conceptovereenkomst: In de gunningen van 2010 
kon men wanneer een klant werd geplaatst bij 'no-
cure-less-pay' bij ZMP en bij niet ZMP 
respectievelijk 115% en 110% van de trajectprijs 
factureren omdat de tempo- en plaatsingsbonus 
zijn afgeschaft. In de conceptovereenkomst (blz 
14) wordt hier nu niet meer over gesproken. 
Is deze compensatie afgeschaft? 

Dat klopt. Dit is volledig in lijn met de 
ontwikkelingen die we in 2012 hebben 
ingezet. Zie hiervoor ook het Inkoopkader Re-
integratiedienstverlening voor werkzoekenden 
met een AG- en/of ZW-uitkering.  
 

37 In de periode van 13 januari tot en met 14 
februari 2012 (tot 12.00 uur) kunt u zich 
aanmelden voor een Overeenkomt Re-
integratiedienstverlening Jonggehandicapten.  

Is 14 februari de uiterste datum? Kan die nog 
worden verlengd? 
 

 De periode van aanmelding is verruimd naar 
28 februari 2012 voor 12.00 uur.  

38 Wij hebben de voorgaande jaren met UWV 
opdrachten ervaring opgedaan met de klantgroep. 
Deze ervaring is opgedaan vanuit IRO’s, maar 
betreft niet alleen klanten waarvoor reeds een 
Wajong indicatie voorhanden was, maar ook 
klanten waarvoor vanuit onze organisatie SFB is 
aangevraagd en vervolgens voorziening op 
begeleiding is toegekend. Daarnaast hebben wij 
tevens vanuit IRO’s ervaring opgedaan met 
klanten die dezelfde kenmerken hadden als in 
opdrachtverstrekking is aangegeven. Dit betreft 
dan voornamelijk klanten die vanuit SMZ zijn 
aangemeld met psychische en psychiatrische 
klachten.  
 
Vraag: 
Kunnen wij deze klanten meenemen in onze 
ervaringsverantwoording? 
 

Ervaring opgedaan met klanten voor wie UWV 
de Arborol heeft en waarvoor u in opdracht 
van de Divisie SMZ re-integratietrajecten 
(w.o. IRO's) heeft uitgevoerd, kunnen niet als 
soortelijke ervaring worden ingebracht voor 
een type II tranche. De aard van de 
dienstverlening en klantkenmerken komen 
niet overeen met de doelgroepen die nu 
worden aanbesteed. Eventuele IRO's die u sec 
voor de klantgroep Jonggehandicapten heeft 
uitgevoerd kunnen wel als soortgelijke 
ervaring voor een type II-tranche worden 
ingebracht als ervaring. 

39 In het Inkoopkader paragraaf 3.3 staat 
aangegeven dat er geen maximaal percentage 
geldt ten aanzien van niet-gestarte trajecten. 
 
In het Overzicht Re-integratiedienstverlening 
Inkoopkader werkzoekende Jonggehandicapten 
2012 staat echter aangegeven bij elke opdracht 
het volgende: 
 
Maximaal te behalen percentage niet gestarte 
trajecten na afsluiten overeenkomst: 
Het maximaal te behalen percentage niet gestarte 
trajecten na afsluiten van de overeenkomst 
bedraagt voor alle districten van opdrachtverlening 
10 procent.  
 

Er geldt geen generiek percentage niet-
gestarte trajecten; deze wordt namelijk per 
doelgroep bepaald. Dit maximale percentage 
is in het Overzicht Re-
integratiedienstverlening opgenomen. U dient 
dus rekening te houden met een maximaal te 
offreren percentage van 10%. 
 
Let op dat het om een concreet percentage 
moet gaan en geen percentage in een zgn. 
bandbreedte. Dus 5,0 % en geen 2% tot 6%. 



Vraag: Kunt u ons aangeven waar wij rekening 
mee moeten houden: 
Geen maximaal percentage niet-gestarte trajecten 
Of 
Maximaal te behalen percentage niet-gestarte 
trajecten is 10%. 
 

40 Het minimaal aangemelde aantal klanten is 
gebaseerd op de meetperiode 01-03-2009 t/m 31-
08-2011. Als ervaring UWV opdrachten kunnen de 
0704 en 1004 kavels worden opgegeven. De 1004 
kavels zijn echter pas van toepassing vanaf 01-05-
2010, waardoor bedrijven met alleen deze 
contracten een meetperiode krijgen waarbij de 
eerste 14 maanden geen ervaring in tranche I kan 
worden opgegeven. Dit zou dan een nadeel 
opleveren ten opzichte van de bedrijven die zowel 
0704 als 1004 contracten hebben, en geen reëel 
beeld geven van de ervaring (daar er tussen 01-
03-2009 en 01-05-2010 wel IRO’s worden 
uitgevoerd). Is het daarom niet representatiever in 
tranche I om voor bedrijven met alleen 1004 
contracten ook de IRO’s tussen 01-03-2009 en 01-
05-2010 als relevante ervaring aan te merken, of 
de meetperiode te verschuiven naar 01-05-2010 
t/m 31-08-2011? 

Zie antwoord bij vraag 11. Bedrijven die 
beschikken over onvoldoende aangemelde 
klanten voor een type –I tranche kunnen zich 
aanmelden voor een type-II tranche.  

41 Voor bedrijven in tranche I, met alleen 1004 
contracten, is het plaatsingspercentage niet te 
berekenen. Vanwege de Sluitende Aanpak zijn de 
eerste trajecten pas af te sluiten op 01-11-2011 
(2,5 jaar na 01-05-2010). En ondanks dat er 
mensen geplaatst zijn, kan er dus geen 
percentage opgegeven worden omdat iets niet 
deelbaar is door 0. Hoe moet men hiermee 
omgaan? 

Voor de berekening van het 
plaatsingspercentage gaan we uit van de 
definitie zoals opgenomen in artikel 4 lid 18. 
Hierbij gaan we uit van de maximale 
doorlooptijd van een traject zoals opgenomen 
in artikel 4 lid 11. Dit betreft dus de periode 
waarbinnen de eerste werkhervatting moet 
zijn gerealiseerd. 

42 Bij de weging van 12O (autisme) wordt voor de 
prijs 250 punten gegeven. Echter, beide 
combinaties opgeteld komen wij tot 225 punten. 
Betreft het hier een rekenfout?   

Dit betreft inderdaad een rekenfout. De 
verdeling is als volgt: 
- 100 punten voor de prijs oriëntatie-, 
aanbodversterkende- en bemiddelingsfase; 
- 150 punten voor de prijs oriëntatie-
voorschakel- aanbodversterkende en 
bemiddelingsfase 
 

43 Bestaat de procedure verkort inschrijven niet 
meer? Welke procedure moet er worden gevolgd 
als je inschrijft in meerdere districten naast het 
district waar wij zijn gesitueerd.  
 

Het klopt dat er niet meer gewerkt wordt met 
een Verkort Aanmeldformulier. Wij verwijzen 
u naar de informatie bij de procedure van 
Aanmelding. Meldt u zich voor meerdere 
opdrachten aan, dan kunt u volstaan met het 
invullen van 1 Aanmeldingsformulier 
algemene selectie-eisen. U vult vervolgens 
voor elke opdracht waar u offerte voor wilt 
uitbrengen een aanmeldingsformulier 
dienstspecifieke eisen in.  
 

44 Bij 12.N: Re-integratietraject voor 
jonggehandicapte klanten met structurele 
beperkingen van fysieke aard wordt beschreven 
dat de dienstverlening landelijk gecontracteerd 
wordt. Betekent dit dat het re-integratiebedrijf dan 
ook landelijk opererend moet zijn? 
 

12N is een landelijk contract. Wij attenderen 
er op dat een bedrijf niet per definitie 
landelijk opererend hoeft te zijn. Wel is het 
zo, dat het bedrijf zijn dienstverlening zo 
dient in te kleden, dat de klant een maximale 
reisafstand van anderhalf uur enkele reis 
heeft met het openbaar vervoer. Zie hiervoor 
artikel 16 van de Overeenkomst. 



45 Waarom wordt er bij dienstverlening 12N voor 
landelijk contracteren gekozen en niet voor de 
verschillende districten? 
 

Het aantal aangemelde klanten op deze 
overeenkomst onder het Inkoopkader 2010 
was zodanig beperkt van aard, dat gekozen is 
voor landelijke opdrachtverlening. 

46 Wanneer er meerdere opdrachten als ervaring 
kunnen worden opgevoerd (bijv. 0704K en 
1004K), mogen aantallen en plaatsingen uit beide 
opdrachten dan bij elkaar worden opgeteld of 
dient het re-integratiebedrijf een keuze te maken 
uit de op te voeren ervaring? 

Indien u in de meetperiode ervaring heeft met 
beide opdrachtnummers dient u het totaal 
aangemelde klanten van beide 
opdrachtnummers te vermelden op het 
aanmeldingsformulier. 

47 Moet de ervaring zijn opgedaan in het gebied 
waarvoor een offerte wordt uitgebracht of mag dat 
ook een ander gebied betreffen? 

U kunt uitsluitend ervaring opgedaan in het 
district van opdrachtverlening als ervaring 
voor de betreffende opdracht inbrengen.  
 

48 Mbt vraag op het aanmeldformulier algemene 
selectie eisen, eis 8. Indien het antwoord op vraag 
3.10 ja is, dient vraag 3.11 dan toch ook ingevuld 
te worden met ja?  

Door vraag 3.10 met een ja te beantwoorden 
geeft u aan over het Keurmerk Blik op Werk 
te beschikken. De overige vragen bij selectie-
eis 8 zijn dan niet meer relevant. 

49 Vul het Aanmeldingsformulier algemene selectie-
eisen in. Meldt u zich voor meerdere opdrachten 
aan? Dan hoeft u maar 1 keer dit formulier in te 
vullen."  

Concludeer ik dat dit formulier 1x toegevoegd kan 
worden voor meerdere opdrachten, tevens voor 
meerdere districten? Wij leveren per opdracht voor 
11 districten, 1 cd-rom aan. Dus voor meerdere 
opdrachten, meerdere cd-roms. Moet ik dan per 
cd-rom 1x het aanmeldformulier toevoegen? 

Uw conclusie is juist dat ongeacht het aantal 
opdrachten waarvoor u offerte wilt 
uitbrengen, slechts 1x het 
Aanmeldingsformulier algemene selectie-eisen 
hoeft in te vullen. 
Onder een opdracht verstaan we een 
specifieke klantgroep in een district. U kunt 
overigens volstaan met het indienen van 1 cd-
rom indien u op deze cd-rom maar per district 
aangeeft voor welke klantgroepen u offerte 
wenst uit te brengen. 
 

50 Wij leveren voor elk district een 
klantkeuzesjabloon aan. Kunnen we voor de 
opdracht N die landelijk is de 11 
klantkeuzesjablonen gebruiken? We passen dan 
wel op elk afzonderlijk sjabloon het 
opdrachtnummer aan.  

U hoeft voor de landelijke opdracht slechts 1 
klantkeuzesjabloon in te vullen. 

51 Plaatsingspercentage: 
Welke datum kan worden aangevoerd als einde 
van een succesvol traject: Indien een cliënt aan 
het werk is gegaan (start arbeidsovereenkomst) of 
als een cliënt 2 maanden in dienst is bij de 
werkgever (verklaring in dienst na proeftijd). 
 

Een plaatsing telt mee voor het behaalde 
plaatsingspercentage wanneer de plaatsing 
volgens de plaatsingsdefinitie in de 
toegangsovereenkomst binnen de 
meetperiode is gerealiseerd. Dit is na 2 dan 
wel6 maanden, afhankelijk van werk in 
loondienst of werk als zelfstandige/ 
uitzendwerk.  

52 Doelgroep O 
 
Deze doelgroep is relatief nieuw (2x een 
contractperiode 0704O en 1004O). 
Van deze doelgroep zijn in relatie tot de andere 
doelgroepen de minste meetgegevens 
beschikbaar. 
 
Als een organisatie de gunning 1004O heeft gehad 
en 0704O niet, dan kunnen conform de eis van het 
UWV alleen de ervaringscijfers van contract 1004O 
aangeboden worden.  
Uitgaande van de door het UWV bepaalde 
meetperiode blijkt dat de doorlooptijd van een 
traject bepaald (2, 5 jaar) volledig in deze periode 
valt en dus alleen de plaatsingen! gemeten 
kunnen worden. Hierdoor behaalt het re-
integratiebedrijf altijd 100% plaatsing.  

Deze veronderstelling is niet juist. Een 
plaatsing wordt geteld op het moment dat de 
doorlooptijd waarbinnen de eerste 
werkhervatting moet zijn gerealiseerd is 
verstreken. Een trajectduur betreft overigens 
altijd maximale trajectduren. De eerste 
trajectduren voor de contracten 2010 zijn 
daarmee al verstreken, immers de 
aanmelding vond vanaf mei 2010 plaats en de 
maximale trajectduur is 18 maanden. 
 
De contracten voor klantgroep M en K ziet 
UWV niet als relevante ervaring omdat de 
klantgroepkenmerken te verschillend zijn. 

http://www.uwv.nl/Images/IR14020412%2012-11_tcm26-304848.doc
http://www.uwv.nl/Images/IR14020412%2012-11_tcm26-304848.doc


 
Er is geen sprake van uitstroom zonder plaatsing 
omdat de doorlooptijd nog niet is voltooid. De nog 
niet geplaatste cliënten zitten namelijk allemaal 
nog in traject.  
 
Is deze veronderstelling juist? 
Waarom vraagt het UWV bij deze doelgroep niet 
de ervaring van meerdere contracten zoals dit is 
gedaan bij doelgroep M en K? 
 

53 Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft 
gesloten op basis van de volgende 
opdrachtnummers kunnen deze ervaring als 
relevante ervaring inbrengen:  

- 0704 KA Jonggehandicapte schoolverlaters 
die via een re-integratietraject van 
maximaal 1,5 jaar naar de arbeidsmarkt 
geleid worden; 

- 0704 LB Jonggehandicapte schoolverlaters 
die via een re-integratietraject van 
maximaal 2,5 jaar naar de arbeidsmarkt 
geleid worden; 

- 1004 N Re-integratietraject voor 
jonggehandicapte klanten met structurele 
beperkingen van fysieke aard. 

- 1004M Re-integratietraject voor 
jonggehandicapte klanten met 
verstandelijke beperkingen. 

 
In de praktijk zijn vele autisten aangemeld onder 
contract LB en later contract M, omdat er naast 
autisme ook een andere beperking van toepassing 
is. Zo zijn bijvoorbeeld veel autistische cliënten die 
ook verstandelijk gehandicapt zijn aangemeld 
onder doelgroep M (en voorheen LB).  
 
Kunnen er op basis van bovenstaande andere 
contracten (M en LB) toegevoegd worden aan de 
ervaringscijfers voor doelgroep O? 
 

Nee, dat kan niet. De door u aangehaalde 
klantgroepen zijn in het Inkoopkader 2009 
Wajong overigens evenmin als relevante 
ervaring aangemerkt. 

54 De meetperiode, waarover het UWV gaat meten is 
1 maart 2009 tot 31 augustus 2011.  
Wij hebben trajecten, die vaak al gestart zijn 
voordat wij de officiële beschikking van het  
UWV hebben ontvangen – we starten vaak al na 
ontvangst van het ordernummer en na indienen 
van het re-integratieplan.  
Mogen wij deze trajecten meetellen als zijnde 
gestart traject, ook al is de officiële  
beschikking door ons pas na 31 augustus 2011 
ontvangen? 
 

Nee, alleen de aanmelding binnen de 
meetperiode telt mee. Datum goedkeuring 
UWV is hierbij leidend.  

55 Mogen bij het minimum aantal aangemelde 
klanten in een meetperiode de klanten van  
een bepaald district bij een ander district opgeteld 
worden, zodat het minimum aantal voor 
de ervaring in tranche 1 wel gehaald kan worden? 
 

Nee, alleen de klanten die in het district van 
opdracht zijn aangemeld binnen de 
meetperiode tellen mee. 

56 Er is onduidelijkheid over de eis inzake een 
milieuverklaring.  
Uit de stukken is helder dat een certificaat ISO 

Zie ons antwoord op vraag 4, 13 en 21. Wij 
verplichten de bedrijven niet om enig 
keurmerk te behalen.  



14000 of EMAS voldoet. Heeft een bedrijf dat niet, 
dan kan men de door UWV opgestelde verklaring 
ondertekenen of een eigen directieverklaring 
opstellen. In de UWV-verklaring wordt wederom 
naar een certificaat verwezen. Voor bedrijven die 
niet zo’n certificaat hebben, blijft niet anders over 
dan een eigen directieverklaring op te stellen. De 
minimale inhoud van deze eigen verklaring is 
echter nergens in de stukken gespecificeerd. Om 
onnodige afwijzing te voorkomen, willen wij 
verifiëren of onze aanname juist is: de inhoud van 
de directieverklaring wordt door het betreffende 
bedrijf zelf opgesteld. Daarin is tenminste 
opgenomen dat de directie tijdens de uitvoering 
van de opdracht de belasting op het milieu zo laag 
mogelijk probeert te houden. Tevens wordt kort 
omschreven welke maatregelen de organisatie 
daartoe neemt of heeft genomen.  
 

57 De ervaring UWV-opdrachten bij doelgroep O, 
klanten met stoornissen in het autistisch 
spectrum, is maar beperkt aan te tonen.  
In oude aanbestedingen bestond deze doelgroep 
niet, maar werden deze cliënten aangemeld op de 
doelgroepen M en nog langer geleden onder LB. 
Ook nu nog melden de AD-en klanten met een 
dubbele problematiek eerder onder de andere 
doelgroep (bijvoorbeeld lichtverstandelijk 
gehandicapt) aan dan onder O. Dit betekent dat 
het aantal trajecten dat gebruikt kan worden om 
het minimale plaatsingspercentage en het 
minimum aantal trajecten op te bepalen (te) 
gering is. Wij stellen voor om ook LB-contracten 
en M-contracten mee te nemen bij de bepaling van 
minimum aantal klanten en minimum behaald 
plaatsingspercentage. 
 

Wij delen uw mening niet. De genoemde 
overeenkomsten kunnen niet als relevante 
ervaring worden meegenomen. Overigens is 
in 2007 ook een klantgroep O met stoornissen 
in het autistisch spectrum aanbesteed.  

58 Mogen we ook ervaring met klanten opgeven die 
dezelfde klantkenmerken hebben als de klanten 
waarvoor de dienst bedoeld is, maar die we niet 
hebben hoeven plaatsen, omdat ze op basis van 
het non-REA budget bij ons in begeleiding zijn 
geweest? 
 

 Nee, dat kunt u niet. Zie ook vraag 7. 

59 Als we netwerkcontacten op geven waar we 
klanten geplaatst hebben, moeten dat dan perse 
bedrijven zijn waar we jong gehandicapten hebben 
geplaatst of mogen dat ook klanten uit een andere 
klantgroep zijn? 
 

Aan het netwerkcontact stellen we geen 
nadere eisen dat het om jonggehandicapten 
moet gaan. 

60 Mag een netwerkcontact ook een uitzendbureau 
zijn? 
 

Een netwerkcontact is uitsluitend een 
werkgever die een werkzoekende in dienst 
neemt.  

61 Onderwerpen in het re-integratieplan: we moeten 
mogelijkheden omschrijven van de klant op de 
arbeidsmarkt, waarvoor we instrumenten kunnen 
inzetten. Betekent dat dat we instrumenten 
moeten gaan inzetten nog voordat we een traject 
hebben 

Onderdeel van het opstellen van een plan kan 
betekenen, dat u een diagnose-instrument om 
een goed beeld van de klant te krijgen om 
hem naar werk te begeleiden. Een traject 
start contractueel gezien op het moment dat 
UWV de klant bij u aanmeldt.  

62 Om welke trajecten gaat het als u spreekt over 
“0704 ..” gevolgd door twee letters? 
 

Het betreft hier de doelgroepcode. In uw 
overeenkomsten die u met UWV heeft 
gesloten, is deze code opgenomen. Om welke 
specifieke doelgroep het gaat is in de 



benaming opgenomen. Een code die begint 
met 07 betreft een overeenkomst uit 2007 
 

63 Op blz. 15 van het Inkoopkader staat de definitie 
van het gerealiseerde plaatsingspercentage. In 
deze definitie staat dat het totaal aantal 
plaatsingen gedeeld wordt door het totaal aantal 
beëindigde trajecten x 100%. In verband met de 
sluitende aanpak eindigen trajecten echter pas na 
2,5 jaar. Dit betekent volgens ons dat vanuit het 
Inkoopkader Wajong 2009 er bijna nog geen 
beëindigde trajecten zijn. 
Onze vraag is dan ook wat in deze definitie onder 
“beëindigde trajecten” moet worden verstaan. 

 
 

Zie in dit verband artikel 4 lid 11 van de 
Overeenkomst. Het gaat hier om de maximale 
doorlooptijd van een traject tot aan de eerste 
werkhervatting. Op basis van dit uitgangspunt 
wordt ook het gerealiseerd 
plaatsingspercentage berekend 

64 En in aansluiting daarop de volgende vraag. Als 
uw antwoord op bovenstaande vraag is dat we niet 
moeten uit gaan van de periode van 2,5 jaar 
(waar we tot nu toe wel van uitgingen), maar van 
de door UWV per opdracht aangeven maximale 
doorlooptijd traject tot aan plaatsing (in de zin van 
de 1e werkhervatting) in het Overzicht 
Jonggehandicapten 2009, moeten we bij die 
termijn dan niet 6 maanden optellen, want pas na 
6 maanden werk telt een plaatsing mee voor de 
plaatsingdefinitie (althans in het geval van 
plaatsing op een arbeidsovereenkomst). Want 
anders ga je in de definitie van het gerealiseerde 
plaatsingspercentage de bekende ‘appels met 
peren’, met elkaar vergelijken.  
Maar eigenlijk zou het volgende volgens ons nog 
logischer en rechtvaardiger zijn. Gezien het 
gunningcriterium in 2009 (geoffreerde doorlooptijd 
tot de 1e werkhervatting) in verband met de eis 
van de sluitende aanpak van 2,5 jaar, zou voor de 
definitie van het gerealiseerde 
plaatsingspercentage uitgegaan moeten worden 
van het aantal 1e werkhervattingen in plaats van 
het aantal plaatsingen conform de 
plaatsingsdefinitie van UWV. 
 

We gaan uit van de plaatsingsdefinitie is 
artikel 13 (en 14) in de Overeenkomst. De 
hoofdregel is dat een werkzoekende op een 
arbeidsovereenkomst van minimaal 6 
maanden wordt geplaatst. Na 2 maanden 
werkhervatting kan deze als een plaatsing 
worden geteld. Aanvullend op de hoofdregel 
geldt dat ook – mits aan voorwaarden is 
voldaan – ook uitzendwerk en kortdurend 
overeenkomsten als een plaatsing wordt 
geteld, mits er 6 maanden is gewerkt. Het 
berekenen van het gerealiseerde 
plaatsingspercentage wijkt daarmee niet af 
wat onder andere Overeenkomsten UWV 
gewoon is te doen. Echter bij uitval is het 
bedrijf verplicht de klant een nieuwe 
werkkring aan te bieden.  
 

65 Op blz. 19 van het Inkoopkader staat dat onder 
het kopje Downloads het overzicht van de zgn. 
Werkgeversservicepunten staat. Onder het kopje 
Downloads komen we dit overzicht echter niet 
tegen. Wilt u dit overzicht a.u.b. alsnog plaatsen? 
 
 
 
 
 
 
 

Een overzicht van de Plusvestigingen – nu 
werkgeversservicepunten genoemd – vindt u 
in het archief 
http://www.uwv.nl/Images/2012%20Plusvesti
gingen_tcm26-214496.pdf

66 Op blz. 20 van het Overzicht Re-
integratiedienstverlening Jonggehandicapten staat 
bij de weging gunningscriteria 250 punten 
opgenomen voor de prijs en dit wordt dan 

Verdeling is 100 punten voor een traject dat 
bestaat uit oriëntatiefase, 
aanbodversterkende fase en 
bemiddelingsfase. En 150 punten voor een 

http://www.uwv.nl/Images/2012%20Plusvestigingen_tcm26-214496.pdf
http://www.uwv.nl/Images/2012%20Plusvestigingen_tcm26-214496.pdf


onderverdeeld in resp. 75 en 150 punten. 
Opgeteld is dit echter 225. Wat is de correcte 
onderverdeling? 
 
 

traject dat bestaat uit oriëntatie-,  
voorschakel-, aanbodversterkende en 
bemiddelingsfase.  
 

67 Op het Bedrijfssjabloon staat dat we dit per UWV 
district moeten invullen. In de “Procedure 
aanmelding aanbesteding Jonggehandicapten” 
staat dat we het Aanmeldingsformulier algemene 
selectie-eisen bij aanmelding voor meerdere 
opdrachten maar 1 keer hoeven in te vullen. 
Aangezien het Bedrijfssjabloon een bijlage is bij 
het Aanmeldingsformulier algemene selectie-eisen 
gaan we er van uit dat we ook het Bedrijfssjabloon 
maar 1 keer hoeven in te vullen. Is deze aanname 
correct en zo nee, want is dan de precieze eis? 
 

Uw veronderstelling is juist, u hoeft het 
Bedrijfssjabloon slechts eenmaal in te vullen 
en toe te voegen. 
 

68 En in aansluiting op bovenstaande vraag het 
volgende. In zowel het Aanmeldingsformulier 
algemene selectie-eisen als in het 
Aanmeldingsformulier dienstspecifieke eisen wordt 
gevraagd om het Klantkeuzesjabloon en het 
Bedrijfssjabloon mee te sturen. Is dit wel de 
bedoeling, of gaat u akkoord met de volgende 
oplossing?. Bij het Aanmeldingsformulier algemene 
selectie-eisen hoeven we alleen het 
Bedrijfssjabloon (is ook een algemeen sjabloon dat 
voor alle opdrachten hetzelfde is) toe te voegen en 
bij het Aanmeldingsformulier dienstspecifieke 
eisen hoeven we alleen het Klantkeuzesjabloon (is 
een sjabloon dat per district en per opdracht ook 
anders ingevuld moet worden) toe te voegen. 
 

Het klantkeuzesjabloon ondersteunt de klant 
in zijn keuze voor een specifiek re-
integratiebedrijf dat de dienstverlening zal 
uitvoeren. Het klantkeuzesjabloon dient 
daarmee specifiek op de dienstverlening te 
zijn geënt. U voegt dit sjabloon dus inderdaad 
bij het Aanmeldingsformulier dienstspecifieke 
eisen.  
 

69 In het Klantkeuzesjabloon wordt gevraagd een 
aantal kenmerken te beschrijven, zoals 
bijvoorbeeld de methodiek in maximaal 100 
woorden. In het sjabloon is het echter maar 
mogelijk om een regel zichtbaar in te vullen en we 
kunnen het sjabloon zelf hier niet op aanpassen. 
Kunt u a.u.b. een sjabloon beschikbaar stellen 
waarin dat wel kan? 
 

Zie antwoord op vraag 3.  

70 In het Overzicht Re-integratiedienstverlening 
Jonggehandicapten 2012 worden minimaal 
behaalde plaatsingspercentages in de meetperiode 
gevraagd waarbij geen rekening gehouden wordt 
met het ZMP-criterium. In de “Ervaring UWV-
opdrachten” wordt dat onderscheid niet gemaakt 
en worden dus ook de ZMP-trajecten betrokken bij 
de aan te leveren c.q. gevraagde minimaal 
behaalde plaatsingspercentages. Om de 
vergelijking zuiver te houden stellen we voor om 
bij de bepaling van de eis met betrekking tot het 
minimaal behaalde plaatsingspercentage de ZMP-
trajecten uit deze vergelijking te halen. Of indien 
dit niet mogelijk is, is het gevraagde percentage 
dan niet te hoog in vergelijking met het 
percentage waaraan u het te behalen resultaat na 

Bij het vaststellen van het gerealiseerd 
plaatsingspercentage zijn we uitgegaan van 
onze ervaringscijfers inclusief ZMP. 
Deze cijfers geven een reëel beeld van de 
realisatie over de meetperiode van 2,5 jaar. 
Wij zien daarmee geen enkele aanleiding om 
de drempel bij te stellen. 
 



gunning gaat afmeten; dit laatste gezien de 
concept overeenkomst in artikel 6, lid 6 waar als 
resultaat wordt benoemd een 
plaatsingspercentage van minimaal 20,0% voor 
klanten die na toepassing van het Protocol Zeer 
Moeilijk Plaatsbaar zijn.  
Graag uw reactie hierop. 
 

71 In het Overzicht Re-integratiedienstverlening 
Jonggehandicapten 2012 wordt per opdracht 
aangegeven wat de “Ervaring UWV-opdrachten” is. 
Daarbij worden ook opdrachten genoemd uit 2007. 
In 2007 was UWV echter nog opgedeeld in 6 
regio’s in plaats van de 11 districten nu. Hoe 
moeten we bij het bepalen van de omvangeis en 
het gerealiseerde plaatsingspercentage hiermee 
omgaan? De voormalige regiogrenzen zijn 
namelijk niet één-op-één te vertalen naar de 
huidige districtsgrenzen. 
 

U kunt hiervoor gebruik maken van de 
postcodezoeker en op basis daarvan een 
verdeling maken over de 11 districten.  
 

72 In het Overzicht Re-integratiedienstverlening 
Jonggehandicapten 2012 wordt per opdracht 
aangegeven wat de “Ervaring UWV-opdrachten” is. 
Bij meerdere opdrachten worden hierbij dezelfde 
UWV opdrachten uit 2007 genoemd. Bijvoorbeeld: 
bij zowel 12M als bij 12N worden 0704 KA en 0704 
LB opgevoerd als ervaring UWV-opdrachten. Hier 
zit dus een overlap in en moeten we dus 
gedeeltelijk dezelfde klanten opvoeren. Indien we 
willen uitwijken naar type tranche II, omdat we 
niet voldoen aan het minimaal aantal aangemelde 
klanten in de meetperiode voor type tranche I, 
dan stelt UWV dat we één klant echter slechts één 
keer mogen opvoeren. Kunnen we dan ook in deze 
gevallen relevante ervaring op andere UWV- en/of 
gemeentelijke opdrachten voor meerdere 
opdrachten inzetten? 
 

Indien u in de meetperiode in het district van 
opdrachtverlening ervaring heeft met klanten 
die behoren tot de door UWV genoemde 
opdrachtnummers dan dient u het totaal 
aangemelde klanten op al deze 
opdrachtnummers op te tellen en indien 
gewenst te vermelden op het 
aanmeldingsformulier.  
 

73 Wij zijn een jobcoach organisatie met een 
mantelovereenkomst Individuele Re-integratie 
overeenkomst (IRO) 2008 UWV. Deze loopt af per 
juli 2012. Wij hebben nooit met een 
aanbestedingsronde meegedaan, naar losse IRO’s 
uitgevoerd in opdracht van het UWV. 
 
Vallen wij onder tranche I of II? 
 

Zie hiervoor hoofdstuk 6.2.6 in het 
Inkoopkader. Deze ervaring kunt u inbrengen 
onder tranche II 

74 Stel, wij krijgen de gunning voor 12K jongeren in 
DO 03. Kunnen wij in datzelfde district nog losse 
IRO’s uitvoeren voor andere Wajongers 
bijvoorbeeld 12M jongeren 

Ja, dit is mogelijk.  

75 Waar kunnen wij de coderingen zoals hierboven 
vermeld vinden in onze data? 

Wij hebben op al onze overeenkomsten de 
doelgroepcode en de klantgroep vermeld.  

76 Waar kunnen wij vinden welke postcodes vallen 
onder de districten DO3, DO5 en DO 8 

Zie het antwoord op vraag 71 

77 Als je een gunning krijgt voor CO 8, dien je dan 
opdrachten (alle postcodes in dat gebied) te 
bedienen? 

Ja, dat klopt. 



78 Verklaringen Griffier Rechtbank, Omtrent Gedrag 
en Inspecteur Rijksbelastingen: moeten deze 
verklaringen overdraagbaar zijn in de vorm van 
kopieën of is opvraagbaar afdoende? 
 

Zie 2.1. Uitsluitingsgronden in het 
Inkoopkader. Hierbij wordt aangegeven dat 
de documenten op eerste verzoek van UWV te 
overleggen moeten zijn. Ze hoeven niet op 
voorhand in kopievorm aanwezig te zijn.  

79 Is het vermelden van het plaatsingspercentage per 
specifieke doelgroep over de meetperiode 
afdoende inclusief het vermelden van de naam van 
de contractbeheerder?   
 

Dit klopt voor aanmelding onder type I-
tranche. Zie hiervoor 2.6.4. van het 
Inkoopkader waarin beschreven wordt hoe u 
voor type I en type II tranche het 
plaatsingspercentage dient aan te geven.  

80 Alles dient te worden aangeleverd op CD ROM.  
 
Vraag 
Is deze opvraagbaar en moet deze van het UWV 
zijn, of eigen CD rom met data? 
 

Zie hiervoor de procedure van aanmelding. U 
dient zelf een CD-rom met daarop alle 
benodigde documenten mee te sturen met de 
aanmelding.  

81 
 

Paragraaf 2.6.3.: is onze duiding van de inhoud 
van de eisen aan Type II-tranche juist dat ook de 
resultaten i.c. sw-dienstverbanden wsw-
geïndiceerden die bij ons als SW-bedrijf in dienst 
genomen zijn voldoen? 

Uitgangspunt voor alle klanten dat een bedrijf 
als relevante ervaring opgeeft is dat zij 
voldoen aan de klantkenmerken en dat er 
trajectbegeleiding naar plaatsing op regulier 
werk de basis van deze begeleiding is 
geweest. 

82 Kunnen klanten met als trajectresultaat WSW-
indicatie gerealiseerd en in afwachting van een 
WSW-dienstverband gerekend worden als positief 
resultaat? 

Nee, de uitkomst van een WSW-indicatie van 
dienstverlening, wordt niet als relevante 
ervaring gezien. Het gaat om de uitplaatsing 
naar werk.  

83 In uw Inkoopkader verwijst u op pagina 14 bij 
Type II tranche naar in de opdracht vermelde 
minimum aantallen klanten met vergelijkbare 
klantkenmerken in de meetperiode. In uw doc 
Overzicht re-integratiedienstverlening Inkoopkader 
werkzoekende jonggehandicapten 2012 staat bij 
12N op pagina 17 minimaal 25 aangemelde 
klanten in de meetperiode. Bedoelt u hiermee het 
aantal klanten dat in de periode 1-3-2009 tot 1-9-
2011 in traject heeft gezeten? Als uw antwoord 
hierop bevestigend is, wat is dan de reden dat dit 
aantal wel bij 12N staat en niet bij 12 K, M, O en 
P? 

Zie 2.6.3. in het Inkoopkader. Dit betreft 
inderdaad het minimum aantal klanten dat in 
de meetperiode is gestart waarbij de datum 
opdrachtverlening door UWV leidend is.  
Ook bij 12K, M, O en P wordt een minimum 
aantal opgegeven. Deze is per opdracht 
verschillend. Daarom is er niet één minimum 
aantal genoemd maar per klantgroep een 
tabel opgenomen in het Overzicht Re-
integratiedienstverlening met het geldende 
minimum aantal per district/opdracht.  

84 Wat is voor doelgroep 12 K, M, O en P het 
minimaal te garanderen plaatsingspercentage? 

Deze percentages zijn per opdracht 
verschillend. In het Overzicht Re-
integratiedienstverlening is per klantgroep 
een tabel opgenomen met het minimum 
percentage per opdrachtnummer.  

85 Paragraaf 5.1 van het Overzicht Re-
integratiedienstverlening: om welke indicatieve 
aantallen per district per doelgroep gaat het? 

De aantallen treft u per klantgroep in de 
daarvoor bestemde tabel aan.  

86 Stel wij willen inschrijven op 12P. Hebben wij goed 
begrepen dat wij uit district Utrecht Flevoland 
minimaal 10 mensen in traject hebben gehad 
gedurende de meetperiode om in te kunnen 
schrijven op trajecten voor deze doelgroep 
woonachtig in hetzelfde district. 

Dat is juist. Zie de tabel op pagina 22 van het 
Overzicht Re-integratiedienstverlening.  

87 Hebben wij goed begrepen dat wij in dat geval 
minimaal 30% van die cliënten succesvol geplaatst 
moeten hebben in de meetperiode? 

In de meetperiode dient u minimaal 30% 
plaatsing gerealiseerd te hebben. Dit 
percentage heeft relatie met de instroom over 
de meetperiode. Het betreft de uitstroom over 
de meetperiode waarvan u 30% plaatsing al 
resultaat gehad heeft.  

88 Klopt het dat er (net als bij de vorige 
aanbesteding) niet wordt gevraagd om een plan 
van aanpak of productomschrijving? 

Ja, dat klopt. U wordt niet verzocht om een 
plan van aanpak te schrijven. 
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89 Uit de gegeven tekst wordt de plaatsingsdefinitie 
niet duidelijk. Kunt u aangeven wat u voor deze 
doelgroep als ‘plaatsing’ verstaat? 

Zie hiervoor de Concept Overeenkomst artikel 
4. 

   

   

   

 
 
 

  


