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1. Inleiding 
 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft een re-integratieverantwoordelijkheid voor 
arbeidsgehandicapten zonder werkgever en voor werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de 
invulling van deze verantwoordelijkheid koopt UWV re-integratietrajecten en –diensten in bij re-
integratiebedrijven met het doel, via de kortste weg, onze klanten duurzaam te plaatsen in betaald werk. 
Het gaat hierbij om trajecten en diensten voor arbeidsgehandicapten, jong(arbeids)gehandicapten en 
ontslagwerklozen. De contractering met de re-integratiebedrijven vindt voor een groot deel plaats door 
middel van een openbare aanbestedingsprocedure naar Europees model. De condities voor deze 
aanbestedingsprocedure zijn weergegeven in het Programma van Eisen Re-integratiecontracten UWV – 
maart 2006.  
 
Naast de aanbestedingsprocedure koopt UWV ook re-integratietrajecten in via de vrije ruimte of op basis 
van een individuele re-integratieovereenkomst (IRO). De condities waaronder UWV trajecten inkoopt via 
de vrije ruimte zijn weergegeven in onderliggend document, het Programma van Eisen UWV Vrije Ruimte 
2005 / 2006. Dit document is een voortzetting van het Programma van Eisen UWV Vrije Ruimte 2005. 
UWV heeft namelijk besloten om de Vrije Ruimte 2005 (grotendeels ongewijzigd) voor onbepaalde tijd te 
continueren. De voornaamste wijziging betreft de inzet van scholing (zie § 2.3).  
 
De vrije ruimte is met name bedoeld om te voorzien in de mogelijkheid om regionaal dienst-
verlening op maat in te kopen voor bijzondere doelgroepen van klanten, om ervaring op te doen 
met experimentele re-integratiemethoden en om samenwerkingsprojecten met gemeenten te 
kunnen faciliteren. UWV heeft zich hierbij voor 2005 en 2006 tot doel gesteld selectiever om te 
gaan met het afsluiten van vrije ruimte contracten. In de vrije ruimte 2005 / 2006 wil UWV re-
integratietrajecten inkopen met een relatief korte looptijd, die een duidelijke toegevoegde waarde 
bieden.  
 
Voor het leveren van maatwerk en het effectief en efficiënt kunnen re-integreren van klanten, 
werkt UWV intensief samen met CWI en gemeenten en op het onderdeel scholing met 
scholingsmakelaars. Voor alle re-integratiebedrijven die een offerte wensen uit te brengen, geldt 
dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat zij in een keten opereren en daar naar dienen te 
handelen. Dat betekent dat waar nodig afstemming en samenwerking met de andere partijen in de 
re-integratieketen nodig is. UWV verwacht van re-integratiebedrijven een proactieve opstelling in 
de samenwerking met deze partijen.  
 
Van een te contracteren re-integratiebedrijf wordt verwacht dat het voldoet aan het gestelde in het 
Programma van Eisen. Het Programma van Eisen re-integratiecontracten UWV Vrije Ruimte 2005 / 
2006 sluit nauw aan bij het Programma van Eisen Re-integratiecontracten UWV – maart 2006. Een 
verwijzing naar dit programma is per onderwerp – indien van toepassing – opgenomen. Daarnaast 
dient een re-integratiebedrijf te voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. De algemene 
voorwaarden die in het kader van de vrije ruimte 2005 / 2006 aan re-integratiebedrijven worden 
gesteld, zijn gelijk aan die voor de ‘reguliere’ aanbesteding. Hiervoor wordt verwezen naar het 
document ‘Algemene Voorwaarden Re-integratiecontracten 2006 UWV’. 
 
Uitsluitend bedrijven die voldoen aan zowel de algemene voorwaarden als aan het gestelde in het 
Programma van Eisen kunnen voor een gunning in aanmerking komen. UWV neemt geen 
aanvragen in behandeling die niet voldoen aan de vastgestelde offerte-eisen en algemene 
voorwaarden. De Algemene Inkoopvoorwaarden van UWV die eveneens van toepassing zijn, zijn 
via de internetsite www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten/vrije-ruimte op te vragen. 
 
Naast de genoemde informatie bevat het Programma van Eisen re-integratiecontracten UWV Vrije 
Ruimte 2005 / 2006 ook het offerteformulier, het aanvraagformulier en het klantkeuzesjabloon die 
onderdeel uitmaken van een aanvraag in het kader van de Vrije Ruimte 2005 / 2006. De hierboven 
genoemde documenten zijn beschikbaar via de internetsite: www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten/vrije-ruimte. 
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2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005 / 2006 
 
Aanvragen moeten betrekking hebben op één van de onderstaande categorieën (of eventueel een 
combinatie van deze categorieën): 
 

1. Specifieke doelgroepen;  
 
Binnen de aanbestedingsprocedure onderscheidt UWV een scala aan doelgroepen. Voor deze 
doelgroepen worden vervolgens, op grond van in het Programma van Eisen opgenomen 
specificaties, re-integratiediensten ingekocht. Omdat de doelgroepen in het kader van de 
aanbesteding enige (substantiële) omvang dienen te hebben c.q. dat zij door UWV goed te 
herkennen en te selecteren moeten zijn, kan het zijn dat UWV voor hele specifieke 
klantgroepen vanuit de reguliere aanbestedingsprocedure geen specialistische dienstverlening 
kan inkopen / heeft ingekocht. 
 
Re-integratiebedrijven zullen zodoende in hun offerte vrije ruimte moeten onderbouwen 
waarom een bepaalde groep klanten aparte dienstverlening nodig heeft én wat de toegevoegde 
waarde is van de aangeboden dienstverlening ten opzichte van de ingekochte dienstverlening 
op basis van de reguliere aanbesteding. Ook zal het re-integratiebedrijf moeten kunnen 
aantonen dat de omvang van de doelgroep dermate is dat het afsluiten van een vrije ruimte 
contract een reële optie is.  
 
Indien UWV constateert dat er behoefte bestaat aan de inkoop van trajecten voor een 
specifieke klantgroep én deze groep een voldoende omvang heeft, zullen wij re-
integratiebedrijven voortaan tevens actief gaan uitnodigen voor het offreren van 
dienstverlening voor deze doelgroep. Houdt u hiervoor onze website www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten in de gaten. 
 
2.   Experimentele re-integratiemethoden; 
 
Het betreft hier experimentele / innovatieve re-integratiemethoden, die substantieel afwijken 
van de reguliere methoden (zoals toegepast in de dienstverlening ingekocht middels reguliere 
aanbesteding). UWV schrijft bewust niet voor wat als innovatieve dienstverlening dient te 
worden gezien, maar is juist benieuwd naar initiatieven / ideeën vanuit de markt. Re-
integratiebedrijven wordt gevraagd het experimentele / innovatieve element van de 
aangeboden dienstverlening goed te omschrijven in hun plan van aanpak. Hierbij zullen zij 
expliciet moeten onderbouwen wat de toegevoegde waarde van de experimentele aanpak is. 
Aanvragen in het kader van experimentele re-integratiemethoden moeten betrekking hebben 
op een reguliere doelgroep (zoals omschreven in de aanbestedingsprocedure), zodat een 
resultaatsvergelijking mogelijk wordt. Na afloop van het contract zal ook standaard een 
evaluatie van de experimentele re-integratiemethode plaatsvinden.  

 
UWV zal de Vrije Ruimte 2005 / 2006 ook benutten voor samenwerkingsprojecten met gemeenten. 
Hierbij gaat het om projecten waarbij gemeenten en UWV gezamenlijk activiteiten ontplooien voor 
cliënten in het kader van de zogenaamde sluitende aanpak. In dit kader zal UWV echter uitsluitend 
contracten afsluiten op eigen initiatief of op initiatief van gemeenten.  
 
De Vrije Ruimte 2005 / 2006 staat nadrukkelijk ook open voor initiatieven van nieuwe toetreders 
op de re-integratiemarkt en / of bedrijven die nog niet eerder een contractuele verbintenis hebben 
gehad met UWV (of één van haar rechtsvoorgangers). De formele ervaringseisen zoals UWV die in 
de aanbestedingsprocedure aan re-integratiebedrijven stelt, zijn in de vrije ruimte dan ook niet van 
toepassing. Wel is het natuurlijk verstandig dat re-integratiebedrijven in vrije ruimte offertes 
eventuele relevante ervaringen beschrijven. 
 

2.1 Aanlevering van kandidaten 

De aanlevering van kandidaten voor de re-integratietrajecten kan als volgt plaatsvinden: 
 UWV levert kandidaten aan, en / of  
 Het re-integratiebedrijf draagt zelf zorg voor het aanleveren van de kandidaten.  

 
UWV draagt de volgende categorieën cliënten voor (vanuit haar contactmomenten met de klant): 

• Ontslagwerklozen met recht op een WW-uitkering 
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• Cliënten met recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ of WAJONG-
uitkering). 

 
Binnen de vrije ruimte 2005 / 2006 zal UWV de verantwoordelijkheid voor het aandragen van 
potentiële kandidaten ook vaker bij het re-integratiebedrijf zelf neerleggen. Uit een evaluatie is 
namelijk gebleken dat de aanlevering van kandidaten (vooral bij contracten voor bijzondere 
doelgroepen) vaak achterbleef bij de prognose. Voorwaarde bij het aanleveren van potentiële 
kandidaten is natuurlijk dat UWV verantwoordelijk is voor hun re-integratie (voor 
arbeidsgehandicapten op grond van artikel 10 lid 1 van de Wet REA en voor werklozen op grond 
van artikel 72 WW) en dat zij geschikt zijn om gereïntegreerd te worden. Verder mogen kandidaten 
niet al een ander traject volgen (bijvoorbeeld op grond van een IRO). 
 
Re-integratiebedrijven moeten in hun offerte beschrijven hoe zij denken dat een voldoende 
aanlevering van kandidaten gewaarborgd is. De offerte zal ook op dit aspect worden beoordeeld. 
Teneinde ‘lege’ contracten te voorkomen, zal UWV bovendien als aanvullende eis stellen dat in het 
1e en 2e kwartaal van het contract minimaal een nader te bepalen aantal kandidaten wordt 
aangemeld. Zo niet, dan kan UWV besluiten de aanlevering van kandidaten voor het contract stop 
te zetten. 

2.2 Inhoud van re-integratietrajecten 

UWV neemt de volgende aanvragen in behandeling: 
 Volledige re-integratietrajecten (gericht op plaatsing in arbeid) 
 Voorschakeltrajecten (ter voorbereiding op een volledig re-integratietraject). 

 
Binnen volledige re-integratietrajecten onderscheiden we de volgende vaste trajectonderdelen: 

 Trajectonderdeel 1: Plaatsingsplan 
 Trajectonderdeel 2: Toeleiding naar plaatsing 
 Trajectonderdeel 3: Nazorg bij plaatsing (eventueel) 

 
De inzet van het trajectonderdeel ‘Nazorg bij plaatsing’ kan alleen worden ingezet bij een 
doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 3 en 4). Dit trajectonderdeel heeft tot 
doel (duurzame) voortzetting van het gerealiseerde dienstverband. Indien de klant aangeeft geen 
prijs te stellen op de inzet van ‘Nazorg bij plaatsing’, dan kan het re-integratiebedrijf dit 
trajectonderdeel niet inzetten. Bij contracten op basis van ‘no cure, no pay’ (zie § 4) zal het 
trajectonderdeel ‘Nazorg bij plaatsing’ standaard geen onderdeel uit maken van het traject.  
 
Voor meer informatie over de activiteiten per trajectonderdeel verwijzen wij naar het Programma 
van Eisen Re-integratiecontracten UWV – maart 2006, zoals beschikbaar via 
www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten.  
 
Onder een voorschakeltraject verstaan we het geheel van – gefaseerde – activiteiten dat niet 
primair gericht is op plaatsing in arbeid, maar ten doel heeft om een cliënt voor te bereiden op het 
kunnen volgen van een re-integratietraject. Vaak gaat het hier dus om het laten wennen van 
cliënten aan een vaste dagindeling en het opdoen van werkritme. Voorschakeltrajecten kennen een 
maximale looptijd van 26 weken en kunnen alleen ingezet worden indien de verwachting is dat de 
klant met een regulier re-integratietraject (met maximale duur van 2 jaar) niet aan het werk komt. 
 
Bij voorschakeltrajecten is plaatsing in arbeid dus niet als (eind)doel gesteld, maar deelname aan 
een volledig re-integratietraject. We onderscheiden de volgende twee vaste trajectonderdelen: 

 Trajectonderdeel 1: Bemiddelingsplan 
 Trajectonderdeel 2: Daadwerkelijke bemiddeling / interventie 

 
Een bemiddelingsplan is een plan dat inhoudelijk gelijk is aan een regulier plaatsingsplan, maar 
anders dan een plaatsingsplan niet gericht is op plaatsing naar arbeid maar op bemiddeling naar 
een (regulier) re-integratietraject. 
 
Daadwerkelijke bemiddeling/ interventie staat gelijk aan toeleiding naar plaatsing met dien 
verstande dat deze activiteiten niet gericht zijn op plaatsing naar arbeid, maar ten doel hebben te 
bereiken dat een cliënt – in opdracht van Opdrachtgever – via een regulier re-integratietraject naar 
arbeid gereïntegreerd kan worden; 
 
Afronding van een voorschakeltraject vindt plaats door het leveren van een door de cliënt 
ondertekende rapportage aan UWV waaruit blijkt: 
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- het verloop van het traject 
- het bereikte resultaat  
- de mogelijkheden van de cliënt om aan een regulier re-integratietraject deel te nemen. 

2.3 Inzet scholing 

Binnen de aanpak van re-integratie speelt scholing een belangrijke rol. UWV is van mening dat 
scholing ingezet dient te worden indien dit noodzakelijk is, waarbij er altijd een relatie moet zijn 
met een concrete vacature of vraag van de werkgever. Om een begin te maken met de 
ontwikkeling van een effectievere inzet van scholing – en daarmee de arbeidsmarktkansen van zijn 
klanten te vergroten – heeft UWV met ingang van 1 juli 2005 het Protocol Scholing 
geïmplementeerd. Het Protocol is leidend bij de beantwoording van de vraag of scholing onderdeel 
dient uit te maken van de re-integratieactiviteiten die UWV voor zijn klant inkoopt. 
 
Mocht er na toepassing van het Protocol Scholing twijfel bestaan over de aard en/of noodzaak van 
de scholing of de schoolbaarheid van de klant dan wordt de klant voorgedragen voor een 
Assessment Noodzaak Scholing. Dit Assessment wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf 
(niet zijnde het re-integratiebedrijf dat het re-integratietraject uitvoert) dat door UWV middels een 
aanbestedingsprocedure is gecontracteerd. De uitkomst van het Assessment is te allen tijde 
bepalend of en welke scholing wordt ingezet. Indien scholing is aangewezen als onderdeel van een 
re-integratietraject dan wordt de scholing ingekocht door de zgn. scholingsmakelaar. Het bedrijf 
dat de functie van scholingsmakelaar vervult is door UWV via een aanbestedingsprocedure 
gecontracteerd. Het is weer een ander bedrijf dat het Assessment uitvoert dan wel het re-
integratietraject. Per IR-regio is er één bedrijf gecontracteerd. 
 
Het re-integratiebedrijf verzoekt de door UWV gecontracteerde Scholingsmakelaar om voor de 
betreffende klant een scholing in te kopen. Tegelijkertijd stelt het re-integratiebedrijf de re-
integratiecoach van UWV van de voordracht aan de scholingsmakelaar op de hoogte. In 
voorkomende gevallen zal de scholingsmakelaar de re-integratiecoach van UWV en het re-
integratiebedrijf adviseren over de scholing. Binnen 2 weken na datum aanmelding legt de 
scholingsmakelaar de re-integratiecoach UWV en het re-integratiebedrijf een scholing voor. 
De re-integratiecoach keurt de in te kopen scholing goed na overleg met het reintegratiebedrijf. 
Binnen maximaal 8 weken na datum aanmelding start de klant met de noodzakelijke scholing. 
 
Met de inzet van een scholingsmakelaar heeft UWV een snelle en effectieve toegang tot de 
scholingsmarkt. Alle activiteiten die verband houden met de inkoop van scholingen en de daaraan 
verbonden administratieve taken zijn bij de scholingsmakelaar belegd. De scholingsmakelaar zelf 
heeft geen kontakten met de klant. Er is dus géén sprake van een (tijdelijke) overdracht van de 
klant naar de scholingsmakelaar. De scholingsmakelaar stelt de re-integratiecoach van UWV en het 
re-integratiebedrijf op de hoogte van de voortgang en het succes van de scholing. Op 
www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten is alle relevante informatie over scholingen en de 
scholingsmakelaar opgenomen. 

2.4 Klantkeuze 

De cliënt heeft inbreng bij de keuze welk re-integratiebedrijf hem / haar gaat reïntegreren. Om de 
klantkeuze te ondersteunen, stelt UWV de door haar gecontracteerde re-integratiebedrijven in de 
gelegenheid om zich aan de cliënten te presenteren middels een klantkeuzesjabloon. Re-integratie-
bedrijven dienen hiertoe bij de aanvraag een volledig sjabloon bij UWV in te leveren (bijlage 10.2).  
 
Mede gezien de klantkeuze geeft UWV geen garanties over het aantal cliënten dat zal worden 
aangemeld. Er wordt met aanbieders een raamovereenkomst gesloten. Binnen deze 
raamovereenkomst gaat UWV een inspanningsverplichting aan ten aanzien van het aantal 
geprognosticeerde cliënten. In dit kader is bovendien van belang dat re-integratiebedrijven ook zelf 
verantwoordelijk worden gehouden voor de aanlevering van potentiële kandidaten (zie § 2.1).  

2.5 Maximale waarde aanvraag Vrije Ruimte 

De waarde van de aanvraag – en daarmee van het af te sluiten contract – mag de grens van         
€ 200.000,- niet overschrijden. Deze waarde dient berekend te worden door het aantal cliënten te 
vermenigvuldigen met de totale trajectprijs. 
 



Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc  

Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 – 4 juli 2008 - 5 - 
 

3. Contracten Vrije Ruimte 2005 / 2006 
 
Omdat UWV de duur van trajecten vrije ruimte wil bekorten, koopt UWV in de vrije ruimte 2005 / 
2006 alleen nog re-integratietrajecten in met een maximale duur van 1 jaar. Vanzelfsprekend 
wordt hiermee de looptijd van de contracten vrije ruimte 2005 / 2006 ook korter. 
 
De looptijd van een contract in de Vrije Ruimte 2005 / 2006 voor volledige re-integratietrajecten 
bedraagt maximaal 2 jaar, gerekend vanaf de datum waarop het contract ingaat. Gaat een contract 
bijvoorbeeld in op 1 september 2005 dan eindigt het uiterlijk op 31 augustus 2007. De aanmelding 
van de cliënten vindt uitsluitend plaats in het eerste jaar na de ingangsdatum contract. Met andere 
woorden in de periode van 1 september 2005 tot 1 september 2006. In de periode van 1 
september 2006 tot en met 31 augustus 2007 staat uitsluitend nog de uitvoering en afronding van 
de dan lopende trajecten centraal evenals de monitoring daarop door UWV.  
 
De looptijd van contracten in de Vrije Ruimte voor voorschakeltrajecten bedraagt maximaal 1,5 
jaar, gerekend vanaf de datum waarop het contract ingaat. Gaat een contract bijvoorbeeld in op 1 
september 2005 dan eindigt het op 28 februari 2007. De aanmelding van de cliënten vindt 
uitsluitend plaats in het eerste jaar na de ingangsdatum van het contract. Met andere woorden in 
de periode van 1 september 2005 tot 1 september 2006. In de periode van 1 september 2006 tot 
en met 28 februari 2007 staat uitsluitend nog de uitvoering en afronding van de dan lopende 
trajecten centraal evenals de monitoring daarop door UWV. De looptijd van een voorschakeltraject 
is dus maximaal 6 maanden vanaf de datum waarop UWV opdracht heeft gegeven voor het 
opstellen van een bemiddelingsplan. 
 
Afhankelijk van de doelgroep kan – in onderlinge afstemming – de looptijd van een contract 
worden beperkt. Dit geldt zowel voor de periode waarbinnen kandidaten kunnen worden 
aangemeld als voor de periode waarbinnen uitsluitend nog de uitvoering en afronding van de dan 
lopende trajecten centraal staat.  
 
Voor het afsluiten van de contracten maakt UWV gebruik van een modelovereenkomst, zoals 
bijgevoegd als bijlage 10.5 bij dit Programma van Eisen. Deze modelovereenkomst heeft een 
conceptstatus. De mogelijkheid bestaat – indien daar aanleiding toe is - in onderling overleg van 
bepaalde artikelen af te wijken.  
 
In de modelovereenkomsten wordt in een enkele bepaling verwezen naar de Inkoopvoorwaarden 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De Inkoopvoorwaarden vindt u op onze website: 
www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten.  
 

4. De vergoeding van re-integratietrajecten  
 
UWV vergoedt volledige re-integratietrajecten op basis van de vaste trajectonderdelen: 

 Trajectonderdeel 1: Plaatsingsplan 
 Trajectonderdeel 2: Toeleiding naar plaatsing 
 Trajectonderdeel 3: Nazorg bij plaatsing (eventueel) 

 
Aanbieder dient zowel een vaste prijs voor het gehele re-integratietraject te offreren, als voor de 
afzonderlijke trajectonderdelen. De totale trajectprijs is de directe optelsom van de vaste 
trajectonderdelen. Nacalculatie is niet mogelijk. 
 
Bij de vergoeding van volledige re-integratietrajecten geldt als uitgangspunt resultaatfinanciering. 
Dit betekent dat indien een re-integratietraject niet leidt tot een succesvolle plaatsing, de kosten 
van het traject niet (volledig) worden vergoed. Re-integratiebedrijven zullen in hun offerte moeten 
aangeven of zij offreren op basis van het ‘no cure, no pay’- of het ‘no cure, less pay’-principe. 
 
Bij de uitvoering van volledige re-integratietrajecten kunnen re-integratiebedrijven in aanmerking 
komen voor een plaatsingsbonus en / of een tempobonus:  
- Plaatst het re-integratiebedrijf de klant bij aanvang van het eerste gerealiseerde dienstverband 

in een dienstverband van 12 maanden of voor onbepaalde tijd, dan ontvangt het re-
integratiebedrijf een standaard plaatsingsbonus van € 1.000,- voor de duurzame plaatsing. 
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- Voor iedere klant die - binnen 12 maanden na akkoord van UWV op het plaatsingsplan - in 
arbeid wordt geplaatst, ontvangt het re-integratiebedrijf een standaard tempobonus van € 
750,- In voorkomende gevallen kan besloten worden om genoemde periode te bekorten tot 6 
of 9 maanden. Indien dit van toepassing is, zal dit in het af te sluiten contract worden 
opgenomen. 

 
Voor meer informatie over de plaatsingsdefinitie, de financieringswijze en de betaalcyclus verwijzen 
wij naar het Programma van Eisen Re-integratiecontracten UWV – maart 2006, zoals beschikbaar 
via www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten.  
 
Voorschakeltrajecten worden betaald op basis van de volgende twee vaste trajectonderdelen: 

 Trajectonderdeel 1: Bemiddelingsplan 
 Trajectonderdeel 2: Daadwerkelijke bemiddeling / interventie 

 
Ook bij de vergoeding van voorschakeltrajecten geldt als uitgangspunt resultaatsfinanciering. UWV 
vergoedt de kosten van voorschakeltrajecten op basis het ‘no cure, less pay’-principe. Aanbieder 
dient ook hier zowel een vaste prijs voor het gehele voorschakeltraject te offreren, als voor de 
afzonderlijke trajectonderdelen. De totale trajectprijs is de directe optelsom van de trajectonder-
delen 1 en 2. Nacalculatie is niet mogelijk. 
 
Het trajectonderdeel 1 “bemiddelingsplan” wordt vergoed op het moment waarop UWV het 
bemiddelingsplan accordeert. Het trajectonderdeel 2 “daadwerkelijke bemiddeling / interventie” 
wordt in twee delen vergoed. De ene helft van de kosten op 3 maanden na het akkoord door UWV 
van het bemiddelingsplan. De andere helft van de kosten wordt uitsluitend vergoed indien de klant 
na afloop van het voorschakeltraject deelneemt aan een volledig re-integratietraject (op basis van 
de aanbesteding, vrije ruimte of de IRO). Betaling vindt plaats op het moment dat UWV een 
eindrapportage over de cliënt (zoals eerder beschreven) heeft ontvangen én nadat UWV opdracht 
heeft gegeven om een intake / plaatsingsplan op te stellen in het kader van het volledige re-
integratietraject. Bij voorschakeltrajecten zijn tenslotte geen bonussen mogelijk.  
 
De facturering per trajectonderdeel vindt dus plaats op vaste betaalmomenten. De factuur heeft 
altijd betrekking op 1 cliënt. NB: Voor experimentele methoden ten behoeve van re-integratie 
kunnen desgewenst afwijkende afspraken worden gemaakt in overleg tussen UWV en het re-
integratiebedrijf.  
 
De prijzen die het re-integratiebedrijf bij UWV in rekening brengt, dienen inclusief de reiskosten 
(van de klant) en exclusief BTW te zijn. De hoogte van de in rekening te brengen reiskosten 
bedraagt standaard € 0,12 de kilometer. Als er sprake is van een (medische) indicatie voor vervoer 
per auto, dan bedraagt de vergoeding € 0,29 per kilometer. De reiskosten worden door het re-
integratiebedrijf rechtstreeks aan de klant vergoed.  
 
Ook voor de vergoeding van scholing geldt als uitgangspunt resultaatfinanciering. Voor meer 
informatie over de vergoeding van scholing wordt verwezen naar het Programma van Eisen Re-
integratiecontracten UWV – maart 2006.  
 

5. Aanvullende rapportageverplichting en evaluatie  
 
UWV stelt zich tot doel om via de vrije ruimte haar kennis over succesvolle re-integratie-
initiatieven verder uit te breiden. Zodoende vraagt UWV de in de vrije ruimte gecontracteerde re-
integratie-bedrijven hun opgedane ervaringen te expliciteren in een aanvullende rapportage. 
Daarnaast zal standaard een evaluatie plaatsvinden van elk afgesloten vrije ruimte contract. 

5.1 Aanvullende rapportageverplichting vrije ruimte 2005 / 2006 

De rapportageverplichtingen die UWV aan re-integratiebedrijven stelt worden beschreven in het 
document ‘Algemene voorwaarden re-integratiecontracten 2006 UWV’. UWV heeft echter besloten 
om een aanvullende rapportageverplichting te stellen aan re-integratiebedrijven die een contract 
vrije ruimte 2005 / 2006 afsluiten. Teneinde het kennis verwerven over de re-integratie van 
specifieke klantgroepen of experimentele re-integratiemethoden structureel in te bedden, vraagt 
UWV re-integratiebedrijven namelijk om na afloop van de aanleverperiode (in de regel 1 jaar na 
ingangsdatum contract) éénmalig een kwalitatieve rapportage te leveren.  
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In deze kwalitatieve rapportage moet minimaal aandacht worden besteed aan de opgedane 
ervaringen op de volgende punten: 

 De specifieke kenmerken (kansen & belemmeringen) van de doelgroep in relatie tot de re-
integratie naar arbeid 

 De gehanteerde methodiek; welke instrumenten (bijvoorbeeld scholing / versterken 
motivatie) zijn effectief gebleken? 

 Leermomenten; wat zijn de ervaringen en heeft dit geleid tot aanpassingen?  
 Aanbevelingen; hoe vertalen de opgedane ervaringen zich in verbeterpunten met 

betrekking tot de toekomstige re-integratie van deze specifieke klantlgroep? 
 De gemiddelde doorlooptijd van succesvolle trajecten 

5.2 Standaard evaluatie vrije ruimte contracten 2005 / 2006 

Vrije ruimte contracten zullen na afloop van de aanleverperiode standaard worden geëvalueerd. 
Deze evaluatie zal plaatsvinden op basis van de resultaten tot op dat moment, de opgedane 
ervaring in de samenwerking en de informatie uit de opgeleverde kwalitatieve rapportage.  
Aangezien er na afloop van de aanleverperiode vaak nog geen conclusies kunnen worden 
getrokken over de gerealiseerde plaatsingen, zal een definitieve evaluatie pas plaats kunnen 
vinden na afloop van het contract. 
 
Uitgangspunt bij de evaluatie is dat succesvolle vrije ruimte contracten voor zover mogelijk een 
(regulier) vervolg krijgen via de aanbestedingsprocedure. Op deze wijze wil UWV succesvolle 
initiatieven en innovaties vanuit de markt een plaats geven in haar reguliere dienstverlening. 
 

6. Vormgeving aanvraag vrije ruimte 
 
Een aanvraag Vrije Ruimte 2005 / 2006 bestaat uit 2 onderdelen: 

 Een ‘Online offerteformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006’ (online in te dienen). 
 De fysieke offerte (in hardcopy en Cd-rom), bestaande uit: 

• Een aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV 
• Een plan van aanpak 

6.1 Online offerteformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV 

UWV vraagt re-integratiebedrijven een aantal basisgegevens online / digitaal bij aan te leveren via 
het ‘Online offerteformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV’. Door het online versturen kunnen de 
offertegegevens rechtstreeks in het UWV systeem geregistreerd worden. Re-integratiebedrijven 
ontvangen via e-mail een ontvangstbevestiging. 
 
Let op: het ‘Online offerteformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV’ vervangt niet het opsturen van 
de fysieke offerte. Meer informatie over het indienen van de fysieke offerte leest u in de volgende 
paragraaf.  

6.2 Fysieke offerte (hardcopy en Cd-rom) 

Zoals hierboven opgemerkt, bestaat de fysieke offerte uit een aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 
/ 2006 UWV en een plan van aanpak.  

Aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV 

Via dit formulier kunnen re-integratiebedrijven enerzijds een aantal kernelementen van hun offerte 
presenteren. UWV stelt namelijk eisen aan de offertes op het gebied van prijs, plaatsing, 
methodiek en ervaring. Deze elementen corresponderen – voor zover van toepassing -  met de 
offerte-eisen zoals die worden vermeld in het Programma van Eisen Re-integratiecontracten UWV – 
maart 2006. Voor een nadere toelichting op deze offerte-eisen verwijzen wij dan ook naar 
laatstgenoemd document. 
 
UWV stelt daarnaast een aantal algemene voorwaarden aan de re-integratiebedrijven. Hiervoor 
verwijzen wij naar het document “Algemene voorwaarden re-integratiecontracten 2006 UWV”. Het 
re-integratiebedrijf verklaart in het “Aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV” aan deze 
voorwaarden te voldoen én levert desgevraagd informatie / bewijsstukken als bijlage(n) bij de 
offerte.  
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Mochten zich tussentijds wijzigingen voordoen t.o.v. hetgeen eerder is verklaard dan stelt het re-
integratiebedrijf UWV hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis. Het re-integratiebedrijf 
overhandigt gelijktijdig de relevante documenten. 
 
Het aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV is als bijlage bij dit Programma van Eisen 
gevoegd.  
 
De hierboven vermelde documenten zijn via de internetsite www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten/vrije-ruimte op te vragen. Dit geldt eveneens voor de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van UWV, die van eveneens toepassing zijn. 

Plan van aanpak 

Naast het aanvraagformulier moeten aanbieders een plan van aanpak inleveren. Dit plan van 
aanpak is in principe vormvrij. Aanbieders hebben op deze manier de vrijheid om zichzelf en hun 
plan zo goed mogelijk te presenteren aan UWV. Wel zullen aanbieders in het plan van aanpak 
minimaal de volgende zaken dienen toe te lichten: 
 
1. Een beschrijving van de wijze waarop voldoende kandidaten voor het contract zullen worden 

aangeleverd.  
2. Een beschrijving van de activiteiten die ondernomen zullen worden per trajectonderdeel.  
3. Indien de offerte betrekking heeft op een bijzondere doelgroep, dient te worden verduidelijkt 

waarom UWV voor deze doelgroep aparte dienstverlening zou moeten inkopen. 
4. Indien de offerte betrekking heeft op een experimentele re-integratiemethode, dient te worden 

verduidelijkt waarom voor deze doelgroep aparte een experimentele methode gewenst is en 
wat het experimentele / innovatieve element van de geoffreerde dienstverlening is. 

5. De gehanteerde aanpak c.q. methodiek dient bovendien gerelateerd te worden aan de 
specifieke kenmerken van de doelgroep; hoe wordt de klant – gerelateerd aan de 
doelgroepkenmerken – via de kortste weg geplaatst in betaalde arbeid, dan wel voorbereid op 
het volgen van een re-integratietraject? Hieruit dient tevens de toegevoegde waarde van de 
geoffreerde aanpak duidelijk te worden. 

6. Een onderbouwing van de geoffreerde plaatsing- & uitvalpercentages. 
 
UWV neemt aanvragen waarin geen plan van aanpak is opgenomen, dan wel waar het plan van 
aanpak de vermelde elementen niet beschrijft, niet in behandeling! Bovendien zal UWV de offertes 
met ingang van dit Programma van Eisen strenger gaan toetsen op de toegevoegde waarde ten 
opzichte van de reeds afgesloten re-integratiecontracten.  
 

7. Procedure 
 
UWV heeft de inkoop van re-integratiediensten georganiseerd in 6 regio’s. Aanvragen voor een 
vrije ruimte contract dienen in de regel betrekking te hebben op één van deze 6 regio’s. Indien u in 
meerdere regio’s in aanmerking wil komen voor een contract vrije ruimte, dan dient u een aparte 
aanvraag in te dienen voor elke regio. Tevens dient u dit dan duidelijk aan te geven op het 
Aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006. 
 
Aanvragen in het kader van de Vrije Ruimte 2005 / 2006 kunnen vanaf 1 juli 2005 worden 
ingediend. De offertes in het kader van de vrije ruimte dient u in te dienen op de volgende 
adressen: 
 
Regio 1 Noord-Nederland  
Friesland, Groningen en Drenthe 
 
UWV Inkoop Re-integratie Groningen  
T.a.v. mevrouw N. Heijs  
Stationsweg 10  
9726 AC Groningen  
  
Regio 2 Oost-Nederland 
Gelderland, Overijssel, Flevoland (exclusief Almere) 
 
UWV Inkoop Re-integratie Zwolle  
T.a.v. de heer P. van Voren 
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Koggelaan 5a  
8017JH ZWOLLE  
 
 
Regio 3 Noordwest Nederland 
Noord Holland Noord, Haarlem, Amsterdam e.o. 
 
UWV Inkoop Re-integratie Amsterdam  
T.a.v. de heer J. Rees  
Derkinderenstraat 2  
1062 DB Amsterdam  
  
Regio 4 Middenwest Nederland  
Midden-Nederland, Haaglanden, Rijnstreek en Almere 
 
UWV Inkoop Re-integratie Utrecht  
T.a.v. dhr. M.G. Kers  
Moeder Teresalaan 200  
3527 WB Utrecht  
  
Regio 5 Zuidwest Nederland 
Rijnmond, Zeeland en West-Brabant 
 
UWV Inkoop Re-integratie Rotterdam 
T.a.v. dhr. R. Arrachart 
Postbus 213 
3000 AE Rotterdam 
 
Regio 6 Zuidoost Nederland 
Midden-, Noordoost en Zuidoost Brabant, Limburg 
 
UWV Inkoop Re-integratie Eindhoven  
T.a.v. dhr. H. Slegers  
Boschdijk 20  
5612 AL Eindhoven  
 
7.1. Algemeen 
De aanbieder mag de gegevens die UWV hem in verband met deze offerte ter beschikking stelt 
alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De offerte en alle overige 
correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. De offerte dient een minimale 
geldigheidsduur te hebben van 5 maanden. Door UWV worden geen kosten vergoed inzake het 
uitbrengen van een offerte. Correspondentie en ontvangen offertes blijven eigendom van UWV.  

7.2. Wijze van aanbieden offertes 

Aanbieders kunnen zich aanmelden als gegadigde voor de Vrije Ruimte 2005 / 2006 waarbij zij 
worden beoordeeld op en tenminste dienen te voldoen aan de gestelde criteria en algemene 
voorwaarden.  
 
De offerte bestaat uit minimaal de volgende onderdelen: 

 Het ‘Online offerte formulier vrije ruimte 2005 / 2006’ (online in te dienen). 
 Een volledig ingevulde en ondertekend ‘Aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006’ waarin 

het re-integratiebedrijf puntsgewijs bevestigt dat het zonder voorbehoud aan de gestelde 
voorwaarden voldoet. Waar dat relevant is, vermeldt het re-integratiebedrijf waar nadere 
toelichting gevonden kan worden. Het mag daarbij uitsluitend gaan om nadere toelichting 
zonder dat op welke wijze dan ook de bevestiging dat het re-integratiebedrijf zich conformeert 
wordt afgezwakt c.q. van voorwaarden wordt voorzien. Indien het re-integratiebedrijf niet 
onvoorwaardelijk instemt met de voorwaarden, legt UWV de offerte naast zich neer; 

 Een plan van aanpak (zie § 6.2) 
 Een ‘forecast-tabel’ inzake de te realiseren plaatsingen (bijlage 10.4) met toelichting 
 Een kopie van de inschrijving van de Kamer van Koophandel of het beroeps- of handelsregister 

van het land waarin het is gevestigd. 
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 Een (kopie van het ) privacyreglement 
 Een (kopie van het) klachtenreglement 
 Een ingevulde klantkeuzesjabloon én bedrijfssjabloon (de sjablonen staan op de website van 

UWV www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten/vrije-ruimte  
 Stukken waaruit de economische en financiële draagkracht van aanbieder blijkt (meest recente 

jaarverslag, belastingopgave, dan wel officiële accountantsverklaring én kopie polis bedrijfs-
/beroepsrisico, dan wel verklaring tot herverzekering bij gunning) 

 Een ingevulde concernverklaring (bijlage 10.3) indien van toepassing 
 
Houd hierbij rekening met de volgende zaken: 

 De aanbieder dient per project één offerte uit te brengen; gecombineerde offertes worden niet 
in behandeling genomen. 

 De offerte (aanvraagformulier) dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. 
 Het re-integratiebedrijf dient de offerte (inclusief alle bijlagen) naast het document in hardcopy 

ook op cd-rom aan te leveren. 
 Het aanvraagformulier en het plan van aanpak s.v.p. niet inbinden, maar ‘losbladig’ (om het 

maken van kopieën te vergemakkelijken). 
 Het ‘Online offerte formulier vrije ruimte 2005’ dient u online in te dienen. UWV bevestigt de 

ontvangst hiervan per e-mail. 
 De fysieke offerte dient u per post in te dienen. UWV bevestigt de ontvangst van deze offerte 

schriftelijk.  
 Een juiste en volledige adressering is van groot belang. 

 

8. Beoordeling aanvragen 
 
Zoals eerder opgemerkt heeft UWV de inkoop van re-integratiediensten georganiseerd in 6 regio’s. 
De aanvragen worden beoordeeld door een regiomanager uit de regio waar de activiteiten zijn 
gepland.  
 
UWV beoordeelt de aanvraag uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst. Ervaringen die UWV heeft 
opgedaan met de kwaliteit van dienstverlening van het re-integratiebedrijf, neemt UWV mee in de 
beoordeling van de offerte. Als onderdeel van de beoordeling kan nader overleg tussen aanbieder 
en vertegenwoordigers van UWV plaatsvinden. De feitelijke ingangsdatum van het contract ligt op 
2 maanden nadat overeenstemming is bereikt, tenzij in onderling overleg anders wordt bepaald.  
 
De uiterste inleverdatum voor offertes in het kader van de Vrije Ruimte 2005 is aanvankelijk 
vastgesteld op 30 juni 2006. UWV heeft echter besloten om de Vrije Ruimte 2005 (grotendeels 
ongewijzigd) voor onbepaalde tijd te continueren. Deze gecontinueerde Vrije Ruimte duiden we aan 
met Vrije Ruimte 2005 / 2006.  
 

9. Communicatie 
 
Vragen over dit Programma van Eisen Vrije Ruimte kunt u uitsluitend stellen via het e-mailadres 
servicedeskreintegratie@uwv.nl. UWV neemt alleen vragen / opmerkingen in behandeling die via 
dit e-mailadres zijn ingediend.  
 
Alle informatie over de vrije ruimte vindt u op de website: www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten/vrije-ruimte 
 

10. Bijlagen 
 
Bij dit Programma van Eisen Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV hoort een aantal bijlagen. Het gaat om 
de volgende documenten: 
 
Bijlage 10.1   Aanvraagformulier vrije ruimte 2005 / 2006 UWV 
Bijlage 10.2 Concernverklaring 
Bijlage 10.3 Forecast-tabel  
Bijlage 10.4 UWV concept contract Vrije Ruimte 2005 / 2006 
Bijlage 10.5  Overzicht regio’s Inkoop Re-integratie 
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Daarnaast dient u een bedrijfssjabloon en klantkeuzesjabloon in te vullen. Deze sjablonen staan op 
de website van UWV. Vergeet ook niet het ‘Online offerteformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006’. Al 
deze documenten zijn via de internetsite www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten/vrije-ruimte 
beschikbaar. Zonder deze documenten wordt uw aanvraag vrije ruimte niet in behandeling 
genomen.  
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Bijlage 10.1      Aanvraagformulier Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV 

Naam aanbieder : 
Plaats   : 

Offerte:  

1. Op welke doelgroep heeft de   
aanvraag vrije ruimte betrekking? 

� Specifieke doelgroep: …………………………………….. 
� Experimentele re-integratiemethode: 
……………… 
� Beide: ………………………………………………………………. 

2. Op welke cliënten heeft de aanvraag 
betrekking? 

� Arbeidsgehandicapten 
� Ontslagwerklozen 

3. Op welke regio heeft uw aanvraag 
betrekking?  

Regio …… 

4. Heeft u een soortgelijke aanvraag ook in een 
andere regio ingediend? Zo ja, in welke 
regio(’s)? 

� Ja, in regio: …… 
� Nee 

5. Op hoeveel kandidatenheeft de aanvraag 
betrekking? 

……  kandidaten 

6. Hoe vindt de aanlevering van kandidaten 
plaats? 

� UWV levert aan 
� Re-integratiebedrijf selecteert zelf 
� Beide 

7. Wat is de geschatte waarde van de aanvraag? ……  Euro 
8. Op welk soort trajecten heeft de aanvraag 
betrekking? 

� volledige re-integratietrajecten 
� voorschakeltrajecten 

9. Welke vorm van resultaatfinanciering wordt 
toegepast? 

� ‘no cure, less pay’ 
� ‘no cure, no pay’  

10. Wat is de prijs van het volledig re-
integratietraject of voorschakeltraject? 

€ …. 
 

11. Wat is de prijs van trajectonderdeel 1: 
plaatsingsplan / bemiddelingsplan? 

€ …. 

12. Wat is de prijs van trajectonderdeel 2: 
toeleiding naar plaatsing / daadwerkelijke 
bemiddeling (exclusief scholing)? 

€ …. 

13. Wat is de prijs van  trajectonderdeel 3: 
nazorg bij plaatsing (alleen bij volledige re-
integratietrajecten)? 

€ …. 

14. Wat is het plaatsingspercentage dat u 
garandeert (bij voorschakeltrajecten: welk 
percentage gaat na afronding een volledig re-
integratietraject volgen)? 

…. %. In de bijgevoegde ‘forecast-tabel’ (met 
toelichting) wordt tevens het verloop van het te 
realiseren plaatsingspercentage weergegeven. 
Alleen in te vullen bij volledige re-integratie-
trajecten.  

15. Wat is het percentage niet gestarte trajecten 
dat u garandeert? 

…. % 

16. Geeft u een beschrijving op welke wijze een 
voldoende aanlevering van kandidaten 
gewaarborgd is? 

� Ja, zie plan van aanpak, bladzijde ……  

17. Geeft u een uiteenzetting hoe de klant, 
gerelateerd aan de doelgroepkenmerken, via de 
korste weg wordt geplaatst in betaalde arbeid / 
wordt voorbereid op het volgen van een re-
integratietraject?  

� Ja, zie plan van aanpak, bladzijde …… 

18. Wat is de gemiddelde doorlooptijd (bij 
volledige re-integratietrajecten) waarbinnen 
cliënten zullen worden geplaatst? 

Gemiddelde doorlooptijd is ………… maanden. 
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19. Verklaart u dat de inzet van scholing voor 
klanten uitlsuitend plaatsvindt na toepassing van 
het Protocol Scholing via de door UWV 
gecontracteerde scholingsmakelaar? 

� Ja 

 
Algemene voorwaarden: 
 

 

1. Verklaart u dat géén van de uitsluitings-
gronden op uw re-integratiebedrijf van 
toepassing is? 

 

� Ja, desgevraagd worden bewijsstukken 
overlegd. 

2. Is uw re-integratiebedrijf ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel? 

� Ja, een (actuele) kopie van de inschrijving 
wordt bij de offerte gevoegd. 

3. Beschikt u over een privacyreglement dat aan 
de minimale vereisten voldoet? 

� Ja, een kopie van het privacyreglement wordt 
bij de offerte gevoegd. 

4. Beschikt u over een klachtenreglement dat 
aan de minimale vereisten voldoet? 

� Ja, een kopie van het klachtenreglement wordt 
bij de offerte gevoegd. 

5. Indien er sprake is van onderaanneming, 
neemt u dan alle verantwoordelijkheden en 
verplichtingen voortvloeiend uit het contract op 
zich? 

� Er is geen sprake van onderaanneming 
� Ja. In het plan van aanpak / offerte wordt 
vermeld met welke bedrijven wordt 
samengewerkt en binnen welke 
trajectonderdelen. 

 
6. Beschikt u over vakbekwaam personeel? � Ja. In het geval van doelgroep 

arbeidsgehandicapten, worden de / het 
registratienummer(s) van de in dienst zijnde 
arbeidsdeskundige(n) vermeld in het plan van 
aanpak / offerte.  

7. Zult u m.b.t. de individuele trajecten 
rapporteren zoals vermeld in deze voorwaarde? 

� Ja 

8. Levert u kwartaalrapportages en verstrekt u 
desgevraagd informatie? 

� Ja 

* Levert u 1 jaar na ingangsdatum contract 
éénmalig een kwalitatieve rapportage over de 
opgedane ervaring? (zie Programma van eisen 
Vrije Ruimte 2005 / 2006)  

� Ja 

9. Zult u informatie verstrekken in het kader van 
handhaving? 

� Ja 

10. Gaat u akkoord met de voorgestelde 
factureringswijze?  

� Ja. In geval van onderaanneming factureert 
uitsluitend de hoofdaannemer. Op de facturen 
worden de door UWV te leveren productcodes 
vermeld.  

11: Heeft u het ingevulde klantkeuzesjabloon en 
het bedrijfssjabloon bijgevoegd (ter plaatsing op 
internet en intranet)? 

� Ja, het ingevulde klantkeuzesjabloon en 
bedrijfssjabloon is bij de offerte bijgevoegd. 

12: U staat toe dat de klant zich laat bijstaan 
door een vertrouwenspersoon. 

� Ja 

12. Het re-integratiebedrijf kan een 
onregelmatige aanlevering van klanten aan. 

� Ja 

13. Het re-integratiebedrijf werkt mee aan het 
klanttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks door 
de Stichting Blik op Werk wordt gehouden. 

� Ja 

14. Het re-integratiebedrijf kan een 
onregelmatige aanlevering van klanten aan. 

� Ja 

15. Het re-integratiebedrijf is bereikbaar tijdens 
kantooruren 

� Ja 

16. De geldigheidsduur van de uitgebrachte 
offerte is minimaal 5 maanden. 

� Ja 

17.a: Het re-integratiebedrijf is verzekerd of zal 
zich verzekeren tegen bedrijfs-/beroepsrisico 
voor een minimaal bedrag van € 1.000.000,-  

� Ja. Bijgevoegd is een kopie polis met de 
betreffende passages gearceerd, dan wel een 
verklaring tot verzekering bij gunning  
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17.b: Biedt u UWV inzicht in uw economische en 
financiële draagkracht? 

� Ja, uit het bijgevoegde jaarverslag 2004 (dan 
wel belastingaangifte of officiële accountants-
verklaring) blijkt dat er geen negatief eigen 
vermogen is. 

17.c: Indien aanbieder onderdeel uitmaakt van 
een concern, aanvaardt de hoogste 
moedermaatschappij hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de verplichtingen die 
voortvloeien uit het contract? 

� Ja, een ingevulde concernverklaring wordt bij 
de offerte gevoegd. 

17.d: Gaat u akkoord met de door UWV te 
verrichten audits? 

� Ja 

 
 
Vragen 1 t/m 19 onder het kopje ‘Offerte’ corresponderen met de eisen zoals weergegeven in het 
Programma van eisen re-integratiecontracten UWV – maart 2006 voor zover van toepassing op de 
Vrije Ruimte 2005 / 2006 UWV.  
 
Vragen 1 t/m 17 onder het kopje ‘Algemene voorwaarden’ corresponderen met de voorwaarden 
zoals vermeld in het document ‘Algemene voorwaarden re-integratiecontracten 2006 UWV’. Per 
punt dient u te bevestigen dat u zonder voorbehoud aan de gestelde eis voldoet.  
 
Ondergetekende(n) verklaart door ondertekening van dit formulier een aanvraag in te dienen voor 
een mogelijke overeenkomst in het kader van de vrije ruimte 2005 / 2006 UWV. Aanbieder 
verklaart bovendien de informatie op dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld. Op 
verzoek van UWV verstrekt aanbieder bovendien aanvullende informatie en gegevens. 
 
 
Plaats:  …………………………..     Datum: ………………………. 
 
 
 
Ondertekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
Naam re-integratiebedrijf   : …………………………………………………… 
Naam ondertekenaar     : Dhr/Mevr…………………………………… 
Functie ondertekenaar    : …………………………………………………… 
Naam contactpersoon    : …………………………………………………… 
Adres       : …………………………………………………… 
Plaats      : …………………………………………………… 
Telefoonnummer     : …………………………………………………… 
Faxnummer      : …………………………………………………… 
E-mailadres     :  …………………………………………………… 
Bank-/girorekeningnummer   : …………………………………………………… 
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Bijlage 10.2 Concernverklaring (indien van toepassing) 

 
CONCERNGARANTIE  
 
ONDERGETEKENDE: 
 
De ………………… vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te ………………………………, aan de  
 
………………………………………………………………………………………… te dezen rechtsgeldig  
 
vertegenwoordigd door ……………………………  hierna te noemen "………………………………"[Hier hoogste 
moedermaatschappij invullen] 
 
 
VERKLAART HIERBIJ 
 
 
jegens UWV, gevestigd en kantoorhoudende aan Bos en Lommerplantsoen 1, 1055 AA te  
Amsterdam, dat indien de opdracht outplacement aan ………………………………[hier inschrijver 
invullen], gevestigd en kantoorhoudende [……………]mocht worden gegund, zij hoofdelijke 
aansprakelijkheid aanvaardt voor de richtige nakoming van de verplichtingen die voor  
………………………………[hier inschrijver invullen] voortvloeien uit het voor deze opdracht te sluiten 
contract (hierna: "het Contract"). 
 
……………… [invullen hoogste moedermaatschappij] zal op eerste schriftelijke verzoek van UWV en 
onder gelijktijdige overlegging van documenten waaruit genoegzaam blijkt, dat en 
waarom…………………. [hier inschrijver invullen] ondanks sommatie toerekenbaar tekort is geschoten 
in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract, gevolg geven aan onderhavige 
garantie, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van …………………………[Hoogste 
moedermaatschappij] uit hoofde van deze garantie nimmer meer zal bedragen dan de 
aansprakelijkheid van …………………….[invullen inschrijver] uit hoofde van het Contract.  
 
UWV kan haar rechten uit hoofde van deze garantie zonder voorafgaande schriftelijk toestemming 
van ……………………..[invullen hoogste moedermaatschappij] niet aan derden overdragen. 
 
Deze garantie eindigt gelijktijdig met de beëindiging van de verplichtingen van inschrijver uit het 
Contract. 
 
Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing en geschillen ter zake worden beslecht 
overeenkomstig de geschillenregeling van het Contract. 
 
Aldus verklaard en ondertekend te […………] op [      ]. 
 
 
 
…………………………………………… [Naam hoogste moedermaatschappij] 
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Bijlage 10.3 Voorbeeld ‘forecast-tabel’ vrije ruimte 2005 / 2006 

 

Verstreken tijdsduur Behaald plaatsingspercentage 

3 maanden na start aanmeldingen  

6 maanden na start aanmeldingen  

9 maanden na start aanmeldingen  

12 maanden na start aanmeldingen  

15 maanden na start aanmeldingen  

18 maanden na start aanmeldingen  

21 maanden na start aanmeldingen  

24 maanden na start aanmeldingen  

27 maanden na start aanmeldingen  

30 maanden na start aanmeldingen  

33 maanden na start aanmeldingen  

36 maanden na start aanmeldingen  

 

Ruimte voor toelichting: 
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Bijlage 10.4 UWV concept contract Vrije Ruimte 2005 / 2006 

 
De ondergetekenden: 
 
De rechtspersoon naar de wet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, mede kantoorhoudende aan 
<<Straat>>,  ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<Naam>>, 
<<Functie>>,  hierna te noemen Opdrachtgever 

 
en 
 
De <<RIBrechtsvorm>> <<RIBnaam>>  , gevestigd en kantoorhoudende te  

<<RIBplaats>>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<RIBcontact>>, 
<<RIBfunctie>>, hierna te noemen Opdrachtnemer 

 
overwegende: 
 
• Opdrachtgever is ingevolge de wet SUWI belast met de uitvoering van de wettelijke 

regelingen in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 
 
• In het kader van de uitvoering van haar re-integratiebevorderende taak sluit 

Opdrachtgever zogenoemde re-integratiecontracten af met meerdere derden, 
Opdrachtnemers; 

 
• Teneinde daartoe te komen volgt Opdrachtgever een openbare 

aanbestedingsprocedure naar Europees model; 
 
• Naast de re-integratiecontracten die via de genoemde aanbestedingsprocedure tot 

stand komen sluit Opdrachtgever met derden contracten af in de zogenoemde “Vrije 
Ruimte”. Tevens koopt Opdrachtgever trajecten in op basis van een individuele re-
integratieovereenkomst (IRO);  

 
• Opdrachtnemer heeft een aanvraag ingediend die voldoet aan de gestelde criteria in 

het Programma van Eisen Re-integratiecontracten UWV – maart 2006 én het daarop 
aansluitende Programma van Eisen re-integratiecontracten Vrije Ruimte 2005 / 2006, 
welke aanvraag door Opdrachtgever is gehonoreerd; 

 
• Partijen wensen thans op grond daarvan te komen tot het tot stand brengen van een 

mantelovereenkomst waarin de door hen bereikte overeenstemming en overige 
gemaakte afspraken worden vastgelegd; 

 
komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
Relevante wet- en regelgeving: 
 
1. TRI: Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria; 
2. WAO: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
3. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 
4. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; 
5. WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 
6. WSW: Wet sociale werkvoorzieningen; 
7. WW: Werkloosheidswet; 
8. ZW: Ziektewet; 
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9. Wet SUWI: Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. 
 
Definities dienstverlening:  
 
1. Werkzoekende met een arbeidshandicap: persoon als bedoeld in artikel 2 van de TRI, 

5 van de wet WIA, artikel 18 van de WAO, artikel 3 van de WAZ, artikel 5 van de 
Wajong, artikel 8 van de ZW of artikel 83k van de Wet SUWI.  

2. Ontslagwerkloze: een WW-gerechtigde die op of na 1 januari 1999 werkloos is 
geworden en op grond van de Samenwerkingsregeling SWI door het CWI is ingedeeld 
in fase 2,3 of 4. Niet tot de doelgroep behoren werkzoekenden met een 
arbeidshandicap en werknemers die ten gevolge van werktijdverkorting of 
buitengewone weersomstandigheden werkloos zijn geworden; 

3. Re-integratievisie: door Opdrachtgever afgegeven beschikking, zoals bedoeld in 
artikel 30a, eerste lid van de Wet SUWI, waarin Opdrachtgever zijn visie op de re-
integratiemogelijkheden van de kandidaat verwoordt, alsmede de rechten en plichten 
die samenhangen met het in aanmerking (blijven) komen van de kandidaat voor een 
UWV-uitkering;   

4. Re-integratieplan: door Opdrachtgever afgegeven beschikking, zoals bedoeld in 
artikel 30a, derde lid van de Wet SUWI, waarin, op basis van de re-integratievisie, 
Opdrachtnemer samen met de kandidaat de inhoud van de re-integratievisie, zowel 
naar inhoud als naar de van toepassing zijnde rechten en plichten, nader 
concretiseert;  

5. Kandidaat: de werkzoekende met een arbeidshandicap of ontslagwerkloze, waarvoor 
door UWV een re-integratievisie is opgesteld;  

6. Klant: een kandidaat, waarvoor door UWV het opgestelde re-integratieplan is 
geaccordeerd; 

7. Bruto Instroom: het totale aantal kandidaten dat door Opdrachtgever bij 
Opdrachtnemer is aangemeld;  

8. Netto Instroom: het totale aantal door Opdrachtgever geaccordeerde re-
integratieplannen; 

9. Datum werkhervatting: de datum waarop de klant werk gaat verrichten in loondienst 
of in zelfstandige arbeid;  

10. Datum aanmelding kandidaat: de datum waarop UWV de klant aanmeldt bij het re-
integratiebedrijf; hierbij is dagtekening UWV leidend. 

11. Maximale individuele trajectduur: de tijdsperiode vanaf datum aanmelding kandidaat 
tot datum werkhervatting; 

12. Snelle start activiteiten: de tijdsperiode die is gelegen na datum akkoord re-
integratieplan door UWV en de startdatum van de eerste activiteit zoals voorgesteld 
in het re-integratieplan; 

13. Plaatsing: iedere klant waarvoor het re-integratietraject beëindigd wordt met als 
resultaat een nieuwe arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden. Voor de 
werkzoekende met een arbeidshandicap geldt dat de arbeidsovereenkomst betrekking 
dient te hebben op tenminste de helft van het aantal uren per week dat de klant 
geacht wordt te kunnen werken. Voor de werkloze geldt dat – in afwijking van het 
Programma van Eisen - de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor tenminste de 
helft van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week waarop het (oorspronkelijke) 
recht op ww-uitkering is gebaseerd. Deze termijn wordt verlengd met periode van 
onderbrekingen ten gevolge van ziekte. In afwijking van het Programma van Eisen 
wordt eveneens als plaatsing geteld indien de klant een zelfstandig beroep uitoefent 
of uitzendwerk of kortdurend werk heeft verricht gedurende een periode van 
minimaal zes maanden. Hierbij kan het zowel gaan om het vervullen van één 
opdracht van 6 maanden als om meerdere opdrachten, die tezamen leiden tot 6 
gewerkte maanden. In dit laatste geval, waarbij dus meerdere kortdurende 
opdrachten worden uitgevoerd, wordt de werkhervatting alleen als een plaatsing 
geteld indien aan de navolgende voorwaarde is voldaan. Te weten: 

a. de termijn van 6 gewerkte maanden wordt behaald uiterlijk op datum 6 
maanden na het verstrijken van de maximale individuele trajectduur én 
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b. gedurende de gehele periode dat er is gewerkt, is voldaan aan de 
hoofdregel naar urenomvang.  

Bij voorschakeltrajecten is sprake van een plaatsing indien de klant na afloop van het 
voorschakeltraject gaat deelnemen aan een volledig re-integratietraject. Dit moet 
blijken uit een akkoord van UWV op het plaatsingsplan van het volledig traject.  

14. Niet gestarte trajecten: betreft de bruto instroom waarvoor geldt dat:  
• Aanmelding niet leidt tot een intakegesprek 
• Aanmelding niet leidt tot een re-integratieplan 
• Het re-integratieplan niet geaccordeerd wordt door Opdrachtgever 

15. Percentage niet gestarte trajecten: het aantal niet gestarte trajecten gedeeld door de 
bruto instroom x 100%;  

16. Plaatsingspercentage: het aantal plaatsingen gedeeld door de netto instroom x 
100%; 

17. Tempo- en Plaatsingsbonus: door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verstrekken 
bonussen in het geval van zeer spoedige respectievelijk duurzame plaatsing 

18. Maximale doorlooptijd contract: de termijn waarbinnen alle individuele trajecten 
dienen te zijn afgerond. Het omvat de periode vanaf de ingangsdatum van het 
contract tot en met de uiterste datum van aanmelding van kandidaten, vermeerderd 
met de maximale individuele trajectduur (de trajectonderdelen 1 en 2) én de 
eventuele nazorg bij plaatsing. (trajectonderdeel 3).  
 

 
In te kopen dienstverlening: 
 

Volledige re-integratietrajecten: het geheel aan activiteiten gericht op plaatsing, 
vanaf het moment van het opstellen van het plaatsingsplan tot en met het verlenen 
van nazorg bij plaatsing, te onderscheiden in drie trajectonderdelen: 
• trajectonderdeel 1: plaatsingsplan 
• trajectonderdeel 2: toeleiding naar plaatsing 
• trajectonderdeel 3: nazorg bij plaatsing 
 
Trajectonderdeel 3 kan alleen ingezet worden bij doelgroepen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is uit de doelgroepomschrijving af te leiden. Bij 
contracten op basis van ‘no cure, no pay’ kan trajectonderdeel 3 niet worden ingezet.  
De activiteiten per trajectonderdeel zijn nader gespecificeerd in hoofdstuk 3 van het 
Programma van Eisen Re-integratiecontracten UWV – maart 2006, Bijlage I bij dit 
contract;  
 
Voorschakeltrajecten: het geheel van –gefaseerde- activiteiten dat niet primair 
gericht is op plaatsing maar ten doel heeft om  een cliënt voor te bereiden op het 
kunnen volgen van een re-integratietraject in de toekomst, te onderscheiden in twee 
trajectonderdelen: 
• trajectonderdeel 1: bemiddelingsplan 
• trajectonderdeel 2: daadwerkelijke bemiddeling/interventie 
 
De activiteiten per trajectonderdeel zijn nader gespecificeerd in de Programma’s van 
Eisen, die als bijlagen bij deze mantelovereenkomst zijn gevoegd;  

 
Artikel 2 Algemeen 
 
De navolgende bijlagen zijn aan dit contract gehecht en maken daarvan onlosmakelijk 

deel uit: 
 

• Bijlage I : Programma van Eisen re-integratiecontracten UWV – maart 2006  
• Bijlage II: Programma van Eisen re-integratiecontracten UWV vrije ruimte 2005 / 

2006 (versie 1 juli 2006) 
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• Bijlage III: Algemene Inkoopvoorwaarden voor werkzaamheden/diensten van 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, versie november 2002 

• Bijlage IV: Offerte Opdrachtnemer d.d. < datum invullen > 
• Bijlage V: Algemene Voorwaarden Re-integratiecontracten 2006 UWV 
 
De bijlagen gelden in volgorde van vermelding met dien verstande dat waar door 
Opdrachtnemer in de offerte hogere aantallen of percentages zijn gegarandeerd dan 
in de Programma’s van Eisen verlangd of gevraagd, de geoffreerde aantallen en 
percentages prevaleren en als tussen partijen overeengekomen gelden. 

 
Op dit contract zijn van toepassing de als Bijlage III daaraan gehechte Algemene 
Inkoopvoorwaarden voor werkzaamheden / diensten van Opdrachtgever (hierna te 
noemen: Algemene Inkoopvoorwaarden), zulks met uitsluiting van de toepasselijkheid 
van alle andere (verkoop)voorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij dit contract wordt 
afgeweken, met inachtneming van het navolgende: 

 
I. De navolgende bepalingen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn 

uitdrukkelijk niet van toepassing op dit contract: 
• artikel 6 inzake uitbesteding aan derden; 
• artikel 13 inzake eigendom van ter beschikking gestelde 

materialen/hulpmiddelen; 
• artikel 16 inzake facturering en betaling. 

 
II. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 11 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden geldt dat partijen verplicht zijn na constatering van 
schade de andere partij daarvan onverwijld bij aangetekend schrijven op de 
hoogte te stellen; 

 
III. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 10 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden wordt onder overmacht in ieder geval niet verstaan: 
gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel en/of toerekenbare 
tekortkoming van door partijen ingeschakelde derden; 

 
 Wijzigingen in en aanvullingen op dit contract hebben uitsluitend gelding indien deze 

schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. 
 
 
 
Artikel 3 Doelgroep 
 
Opdrachtgever draagt cliënten voor met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ 
of WAJONG) dan wel een werkloosheidsuitkering (WW); daarnaast kan Opdrachtnemer 
zelf cliënten aandragen, mits Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de re-integratie en 
/ of de betreffende cliënten een uitkering ontvangen van Opdrachtgever én geschikt zijn 
om gereïntegreerd of bemiddeld te worden; 
 
1. Dit contract is van toepassing op arbeidsgehandicapten / ontslagwerklozen / zowel 

arbeidsgehandicapten als ontslagwerklozen. < weghalen wat niet van toepassing is > 
 

2. De aanlevering van kandidaten vindt als volgt plaats: UWV levert aan / het re-
integratiebedrijf selecteert zelf potentiële kandidaten / een combinatie van 
aanlevering door UWV en aanlevering door het re-integratiebedrijf zelf < weghalen 
wat niet van toepassing is > 

 
3. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de volgende regio van Inkoop Re-

integratie: 
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Regio 1 Noord Nederland / Regio 2 Oost Nederland / Regio 3 Noordwest Nederland  / 
Regio 4 Middenwest Nederland / Regio 5 Zuidwest Nederland / Regio 6 Zuidoost 
Nederland. < weghalen wat niet van toepassing is > 

 
4.   Het betreft volledige re-integratietrajecten / voorschakeltrajecten < weghalen wat 

niet van toepassing is > 
 
5.  Het contract heeft betrekking op de volgende doelgroep van de Vrije Ruimte 2005  

< weghalen wat niet van toepassing is >: 
 Specifieke doelgroep, te weten: < invullen > 
 Experimentele re-integratiemethode, te weten: < invullen > 
 Samenwerkingsprojecten met gemeenten, te weten de gemeente: < invullen > 
 Eventueel een combinatie, te weten: < invullen > 

 
 
Artikel 4 Te leveren diensten en te verrichten inspanningen 
 
1. De door Opdrachtnemer te leveren diensten ingevolge dit contract bestaan uit het in 

opdracht van Opdrachtgever verzorgen van re-integratietrajecten voor klanten 
afkomstig uit de in artikel 3 genoemde doelgroep, waarbij in de re-integratietrajecten 
wordt onderscheiden naar de trajectonderdelen 1) plaatsingsplan, 2) toeleiding naar 
plaatsing en 3) nazorg bij plaatsing (indien van toepassing); 

 
2. De dienstverlening door Opdrachtnemer geschiedt volgens en met inachtneming van 

het gestelde in het Programma van Eisen (Bijlage I) en de door Opdrachtgever 
ingediende offerte (Bijlage IV).  

 
3. Opdrachtnemer garandeert de volgende percentages:  

 Plaatsingspercentage: < invullen > % 
 Percentage niet gestarte trajecten: < invullen > 
 Bij voorschakeltrajecten percentage dat na afloop gaat deelnemen aan een 

volledige re-integratietraject (aanbesteding, vrije ruimte of IRO): < invullen >    
 
4. Indien tijdens de looptijd van dit contract of daarna komt vast te staan dat 

Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de door hem verstrekte (percentage)garanties 
of anderszins de overeengekomen prestaties niet of in onvoldoende mate heeft 
geleverd, is Opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van alle schade die 
Opdrachtgever dientengevolge lijdt; 

 
5. De prognose voor het aantal kandidaten dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zal 

aanleveren (dan wel opdrachtnemer zelf voor deelname selecteert) bedraagt …………. 
< aantal invullen > kandidaten. Opdrachtgever zal zich inspannen om ter zake van de 
onderhavige doelgroep of categorie tijdens de looptijd van dit contract de 
geprognosticeerde aantallen kandidaten aan Opdrachtnemer aan te leveren, zulks 
met inachtneming van de klantkeuze van de individuele kandidaten; in het geval dat 
Opdrachtgever hogere aantallen kandidaten dan geprognosticeerd kan aanleveren, 
zal Opdrachtgever, alvorens tot die (over)aanlevering over te gaan, in overleg treden 
met Opdrachtnemer;  

 
6. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt, onder meer op basis van de in artikel 

7, lid 1 bedoelde kwartaalrapportages, overleg plaats over de geleverde kandidaten, 
de voortgang en de prestaties van de Opdrachtnemer. Daarin zullen tevens de niet 
gestarte trajecten onderwerp zijn alsmede door Opdrachtnemer ontvangen klachten; 
Opdrachtnemer zal ten behoeve van en voorafgaand aan dit overleg een schriftelijke 
motivatie van de niet gestarte trajecten aan Opdrachtgever verstrekken;  
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Artikel 5 Termijnen 
 
1. Uiterlijk binnen < aantal invullen: regulier is 28, maximaal is 56 > kalenderdagen na 

datum dagtekening (datum verzending door Opdrachtgever) legt Opdrachtnemer een 
Re-integratieplan (trajectonderdeel 1) ter accordering aan Opdrachtgever voor. 
Opdrachtgever meldt Opdrachtnemer vervolgens binnen 14 kalenderdagen of zij zich 
met het voorgelegde plan kan verenigen. Indien Opdrachtgever zich daarmee niet 
kan verenigen, heeft binnen 7 kalenderdagen na melding daarvan overleg met 
Opdrachtnemer plaats, waarna Opdrachtnemer binnen 7 kalenderdagen een 
aangepast Re-integratieplan aan Opdrachtgever overlegt; 

 
2. Opdrachtnemer start de uitvoering van Toeleiding naar plaatsing inclusief scholing 

(trajectonderdeel 2) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het akkoord op het Re-
integratieplan. Uiterlijk op dat moment dient de klant aan te vangen met activiteiten 
zoals voorgesteld in het Re-integratieplan; 

 
3. Indien Opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn - zulks afhankelijk van de 

doelgroep - na datum dagtekening een Re-integratieplan aan Opdrachtgever voorlegt 
of enige andere voor hem geldende termijn niet nakomt, heeft Opdrachtgever het 
recht om de aanlevering van kandidaten aan Opdrachtnemer op te schorten, zulks 
tenzij de niet nakoming/vertraging te wijten is aan de kandidaat of een gevolg is van 
een andere niet voor risico van Opdrachtnemer komende omstandigheid; 

 
4. Indien Opdrachtnemer er niet in slaagt een klant te plaatsen binnen de maximale 

individuele trajectduur, dient Opdrachtnemer de klant terug te melden bij 
Opdrachtgever. 

 
5. Ten aanzien van voorschakeltraject geldt dat Opdrachtnemer 6 maanden na de 

datum waarop door Opdrachtgever de opdracht tot het opstellen van een 
bemiddelingsplan is verstrekt, aan Opdrachtgever – middels een door de cliënt 
ondertekende rapportage - rapporteert over: 
- het verloop van het traject 
- het bereikte resultaat 
- de mogelijkheden van de cliënt om aan een regulier re-integratietraject deel te   
nemen 

 
Artikel 6 Beslissing Re-integratieplan 
 
1. Opdrachtnemer gebruikt voor het opstellen van een Re-integratieplan het door 

Opdrachtgever beschikbaar gestelde Model Re-integratieplan;  
 
2. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het door Opdrachtnemer opgestelde Re-

integratieplan doet Opdrachtgever dit als een beschikking uitgaan naar de kandidaat; 
Opdrachtnemer ontvangt een kopie van de beschikking. 

 
3. Een door de klant bij Opdrachtgever ingediend bezwaar tegen het geaccordeerde Re-

integratieplan kent geen opschortende werking tenzij dit door Opdrachtgever 
nadrukkelijk is bepaald; 

 
4. Als een ingediend bezwaar op een re-integratieplan door Opdrachtgever gegrond 

wordt verklaard en dit leidt tot al in redelijkheid gemaakte kosten bij een af te 
breken re-integratietraject, dan worden deze kosten - mits gespecificeerd - vergoed, 
zo nodig in afwijking van artikel 9. 

 
 
Artikel 7 Verantwoordingsinformatie en rapportages 
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1. Opdrachtnemer verstrekt minimaal op een aantal vaste momenten in de individuele 
re-integratietrajecten / voorschakeltrajecten een rapportage in tweevoud aan 
Opdrachtgever, een en ander conform en op de momenten als vermeld onder 
voorwaarde 7 in de Algemene Voorwaarden Re-integratiecontracten 2006 UWV 
(Bijlage V) én de Programma’s van eisen (Bijlagen 1 en 2); 

  
2. Opdrachtnemer verstrekt voorts op verzoek en uit eigen beweging alle gegevens en  

inlichtingen aan Opdrachtgever  omtrent: 
a. het verloop en resultaat van de ingezette re-integratietrajecten en van 
voorschakeltrajecten, de houding van de klant en 
b. reden van niet gestarte trajecten of vertraging en reden voortijdige beëindiging 
van ingezette re-integratietrajecten of voorschakeltrajecten. 

 
3. Opdrachtnemer verstrekt voor een afgesloten contract Vrije Ruimte 2005 / 2006 

bovendien 1 jaar na de ingangsdatum van het contract aan opdrachtgever éénmalig 
een kwalitatieve rapportage, zoals omschreven in § 5 ‘Aanvullende 
rapportageverplichting vrije ruimte contracten 2005 / 2006’ van het Programma van 
eisen re-integratiecontracten UWV Vrije Ruimte 2005 / 2006 (Bijlage II).  

 
4. Voor klanten die een uitkering ontvangen in het kader van de WW, WAO, WAZ of 

WAJONG heeft Opdrachtnemer een specifieke verantwoordings- en informatieplicht 
jegens Opdrachtgever, Deze houdt in dat Opdrachtnemer bepaalde, tijdens de 
uitvoering van het re-integratietraject, geconstateerde feiten of omstandigheden 
onmiddellijk ter kennis brengt van Opdrachtgever om deze in staat te stellen, te 
beoordelen of die feiten en omstandigheden aanleiding geven tot het opleggen van 
een boete of leiden tot gevolgen voor de WW- of WAO/WAZ/WAJONG-uitkering. Ook 
gerichte vragen van Opdrachtgever naar dergelijke feiten of omstandigheden dienen 
per ommegaande beantwoord te worden door Opdrachtnemer; 

  
5. Opdrachtnemer voert minimaal één keer per kwartaal en voorts zo vaak als partijen 

dit noodzakelijk achten met Opdrachtgever kosteloos overleg over de kwaliteit van de 
geleverde dienstverlening alsmede bereikte resultaten. Als vast onderdeel van dit 
overleg wordt toegevoegd de informatie die Opdrachtnemer aanlevert met betrekking 
tot de aard en het aantal door Opdrachtnemer ontvangen klachten en de wijze 
waarop en termijn waarbinnen Opdrachtnemer deze heeft afgehandeld; 

 
6. Op een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer 

kosteloos informatie uit een individueel dossier, dan wel doet Opdrachtnemer 
Opdrachtgever kosteloos een afschrift toekomen van dat gehele dossier of een 
gedeelte daarvan;  

 
7. Indien Opdrachtnemer bij herhaling en ondanks aanmaning in gebreke blijft met de 

nakoming van (een van) de in dit artikel genoemde verplichtingen, heeft 
Opdrachtgever het recht dit contract bij deurwaardersexploit of aangetekende brief 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden; 

 
Artikel 8 Inschakeling derden 
 
Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder nadere voorafgaande toestemming van 
Opdrachtgever, (deel) activiteiten in onderaanneming uit te besteden aan derden, 
waarbij uitdrukkelijk geldt dat Opdrachtnemer als een en dezelfde rechtspersoon 
hoofdaannemer is en daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het volledige 
casemanagement van klanten tijdens het traject. Derden als hier bedoeld zijn uitsluitend 
die door Opdrachtnemer vermeld zijn in bijlage 10.1 van het Programma van Eisen re-
integratiecontracten UWV Vrije Ruimte 2005 / 2006 (Bijlage II); 
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Indien Opdrachtnemer (deel) activiteiten in onderaanneming wenst uit te besteden aan 
derden die niet via bijlage 10.1 bij Opdrachtgever bekend zijn gemaakt, is 
Opdrachtnemer daartoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtgever; 
 
 
Artikel 9 Resultaatfinanciering en bonussen  
 
1. De voor dit contract geldende prijzen voor volledige re-integratietrajecten exclusief 

scholingen en voor de drie daarin te onderscheiden trajectonderdelen, met de daarin 
begrepen overige kosten, zijn vermeld in de als Bijlage IV bij dit contract gevoegde 
offerte van Opdrachtnemer.  

 
2. De voor dit contract gelden prijzen voor volledige voorschakeltrajecten en de voor de 

twee daarin te onderscheiden trajectonderdelen, met de daarin begrepen overige 
kosten, zijn vermeld in de als Bijlage IV bij dit contract gevoegde offerte van 
Opdrachtnemer, 

 
3. Prijsindexering vindt tijdens de looptijd van dit contract niet plaats;  
 

4. De prijzen zijn inclusief reiskosten van de klant op basis van € 0,12 per  kilometer. 
Als er sprake is van (medische) indicatie voor vervoer per auto, is de vergoeding € 
0,29 per kilometer. De reiskosten vergoedt Opdrachtnemer rechtstreeks aan de 
klant;  

 
5. Niet opgenomen in de tarieven zijn de bedragen waarop de kandidaat of werkgever 

ingevolge de toepasselijke (wettelijke) regelingen persoonlijk aanspraak kan maken. 
Deze bedragen kan Opdrachtnemer ook niet factureren aan Opdrachtgever; 

 
6. Betalingscyclus re-integratietrajecten 
 

a) Betalingscyclus ‘no cure, no pay’ 
In de situatie van ‘no cure, no pay’ zal UWV op één moment, het moment dat er 
sprake is van een plaatsing, de kosten vergoeden van het Re-integratieplan 
(trajectonderdeel 1) en de kosten van Toeleiding naar plaatsing (trajectonderdeel 2). 
Ook vindt op dat moment de betaling van de eventuele Tempo- en/of Plaatsingsbonus 
plaats. Het re-integratiebedrijf dient de bonussen gescheiden te factureren. 
 

b) Betalingscyclus ‘no cure, less pay’ 
In de situatie van ‘no cure, less pay’ vergoedt Opdrachtgever op een drietal 
momenten de kosten van het ingezette re-integratietraject. Het gaat om de volgende 
drie betaalmomenten: 

A – Op het moment waarop Opdrachtgever het Re-integratieplan accordeert, 
vergoedt Opdrachtgever de kosten van het Re-integratieplan, zijnde maximaal 
20% van de trajectprijs; 

B – Op zes maanden na datum akkoord van het Re-integratieplan, vergoedt 
Opdrachtgever 30% van de trajectprijs; 

C - Bij beëindiging van een traject zonder plaatsing vergoedt Opdrachtgever 10% 
van de trajectprijs; 

   - Bij beëindiging van een traject mét plaatsing vergoedt Opdrachtgever 50% van 
de trajectprijs en de eventuele Tempo- en/of Plaatsingsbonus. Het re-
integratiebedrijf dient de bonussen gescheiden te factureren. 

 
Leidt het traject niet tot een plaatsing dan vindt geen terugvordering plaats van al 
vergoede kosten. 
 

7. Betalingscyclus voorschakeltrajecten  
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A. Op het moment waarop UWV het re-integratieplan accordeert, vergoedt UWV de 

kosten van het Re-integratieplan, = maximaal 20% van de trajectprijs; 
B. - op 3 maanden na akkoord UWV op het re-integratieplan dat in het kader van het 

voorschakeltraject is opgesteld, vergoedt UWV 30% van de trajectprijs; 
C. – na akkoord door UWV van het re-integratieplan van het opvolgende volledige 

re-integratietraject in het kader van de aanbestedingsprocedure Ruimte of een 
Individuele Re-integratieovereenkomst vergoedt UWV 50% van de trajectprijs; 
- indien er géén door UWV geaccordeerd re-integratieplan is van een aan het 
voorschakeltraject opvolgend volledige re-integratietraject vergoedt UWV 0%.  
 

Leidt het voorschakeltraject niet tot een opvolgend geaccordeerd Re-integratieplan 
dan vindt geen terugvordering plaats van al vergoede kosten. 

 
8. Opdrachtnemer kan voor volledige re-integratietrajecten (dus niet voor 

voorschakeltrajecten) in aanmerking komen voor een Tempobonus en/of voor een 
Plaatsingsbonus. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer op basis van een 
daartoe strekkende separate factuur een Tempobonus in het geval de plaatsing 
wordt gerealiseerd binnen een kortere doorlooptijd na accordering re-integratieplan 
dan de maximale individuele trajectduur. De doorlooptijd die geldt om in aanmerking 
te komen voor de Tempobonus is afhankelijk van de doelgroep.  
 
Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer op basis van een daartoe strekkende 
separate factuur een Plaatsingsbonus in geval van een duurzame plaatsing. Hiervan 
is sprake als bij aanvang van het eerste gerealiseerde dienstverband er sprake is 
van een dienstverband van 12 maanden of voor onbepaalde tijd. In het Programma 
van Eisen (Bijlage I) is opgenomen in welke situaties Opdrachtgever geen bonussen 
verstrekt.  

 
 
Artikel 10 Scholing 
 
1. De inzet van noodzakelijke scholing is alleen mogelijk nadat door toepassing van het 

Protocol Scholing – eventueel met als aanvulling Assessment Noodzaak Scholing – is 
komen vast te staan dat voor een klant scholing dient te worden ingezet;  

 
2. Inzet scholing vindt alleen plaats via de door UWV gecontracteerde 

Scholingsmakelaar. Voor meer informatie over de inzet van scholing binnen een re-
integratietraject, wordt verwezen naar het Programma van Eisen re-
integratiecontracten UWV – maart 2006 (Bijlage I). 

 
 
Artikel 11 Facturering en betaling 
  
1. Facturering door Opdrachtnemer geschiedt conform de in artikel 9 bedoelde traject- 

en betaalmomenten;  
 
2. Facturen gaan vergezeld met de bijbehorende rapportage; facturen die niet voorzien 

zijn van een rapportage worden aan Opdrachtnemer geretourneerd;  
 
3. Indien Opdrachtnemer aanspraak kan maken op een bonus, dient hij daarvoor, 

tegelijk met de hiervoor bedoelde factuur, een aparte factuur in bij Opdrachtgever;  
 
4. Betaling van facturen door Opdrachtgever geschiedt conform de binnen de in artikel 

9 bedoelde traject- en betaalmomenten en wordt verricht uiterlijk 49 kalenderdagen 
na ontvangst van de factuur; 
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5. Facturen die door Opdrachtnemer niet binnen 49 kalenderdagen van de in artikel 9 
bedoelde betaalmomenten zijn ontvangen - datum ontvangst Opdrachtgever is 
leidend – worden door Opdrachtgever niet vergoed. 

 
 
Artikel 12 Duur Re-integratiecontract 
 
Re-integratietrajecten: 
 
1. Dit contract gaat in per datum ondertekening, doch niet eerder dan op < invullen 

datum > en heeft een initiële looptijd van < 1 jaar >. De looptijd van een individueel 
traject bedraagt < maximaal 1 jaar > waarbij de aanmelding van kandidaten 
uitsluitend plaats kan vinden in < het eerste jaar > vanaf de ingangsdatum (1ste 
contractsjaar) . In de periode van < datum invullen > tot en met < datum invullen > 
staat voor dit contract uitsluitend nog de uitvoering en afronding van de dan lopende 
trajecten centraal, evenals de monitoring daarop door Opdrachtgever. De maximale 
doorlooptijd van dit contract bedraagt dientengevolge < aantal invullen > jaar.  

 
2. In het geval van plaatsing in de periode vanaf een half jaar voor het eindigen van de   

overeenkomst tot en met de laatste dag van de looptijd, blijven de bepalingen van dit 
contract, in het bijzonder betreffende de vergoedingen, ten aanzien daarvan na 
beëindiging onverkort gelden;  
 

3.  Bij (tussentijdse) beëindiging van dit contract dienen nog lopende trajecten uiterlijk 
per datum einde initiële looptijd van dit contract onmiddellijk te worden teruggemeld 
aan Opdrachtgever. Bij deze terugmelding gelden de gestelde eisen over de 
(eind)rapportages van het traject onder voorwaarde 10 van de Algemene 
Voorwaarden Re-integratiecontracten 2006 UWV (Bijlage III); 

 
Voorschakeltrajecten: 
 
1. Dit contract gaat in per datum ondertekening, doch niet eerder dan op < invullen 

datum > en heeft een maximale looptijd van < 1,5 jaar >. De looptijd van een 
individueel traject bedraagt maximaal 6 maanden vanaf de datum waarop 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het opstellen van 
een bemiddelingsplan voor de re-integratie van de cliënt. De aanmelding van 
kandidaten kan uitsluitend plaatsvinden < in het eerste jaar > vanaf de 
ingangsdatum (1ste contractsjaar) . In de periode van < datum invullen > tot en met 
< datum invullen > staat voor dit contract uitsluitend nog de uitvoering en afronding 
van de dan lopende trajecten centraal, evenals de monitoring daarop door 
Opdrachtgever.  De maximale doorlooptijd van dit contract bedraagt dientengevolge 
< aantal invullen > jaar.  

 
 
Artikel 13 Aanpassing of beëindiging bij gewijzigde regelgeving 
 
1. Dit contract komt tot stand onder de voorwaarde dat zij in het uiterste geval kan 

worden ontbonden indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt; 
 

2. Partijen zullen in overleg treden over aanpassing van het contract in het geval van 
gewijzigde wet- of regelgeving, een daarmee gelijk te stellen uitspraak van een 
rechter of bezwaren van enig Ministerie of één of meer andere regelgevende of 
toezichthoudende instanties; 

 
3.   Doet zich één van de in het vorige lid vermelde situaties voor en is een voor beide 
 partijen acceptabele aanpassing van het contract niet mogelijk, dan zal een voor 

beide partijen acceptabele beëindigingdatum en afwikkeling van het contract nader 
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worden overeengekomen. Tevens zullen partijen in goed overleg een regeling treffen 
ter zake van de daarmee gepaard gaande kosten; 
 

 
Artikel 14 Contacten met Media 
 
Opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd tot het geven van publiciteit over de door 
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de bereikte 
resultaten, verkregen inzichten etc. Opdrachtnemer zal zich onthouden van publiciteit of 
contacten met de media hieromtrent, zowel op eigen initiatief of desgevraagd en op 
welke wijze dan ook, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever; 
 
 
Artikel 15 Overige punten 
 
Opdrachtnemer zal tijdens de looptijd van dit contract Opdrachtgever direct op  
de hoogte stellen van een wijziging van de rechtsvorm van zijn bedrijf, een fusie of een 
aanzienlijke wijziging in de aandelenverhoudingen, indien die wijziging ertoe leidt dat 
feitelijk sprake is van een andere Opdrachtnemer, dan waarmee Opdrachtgever deze 
overeenkomst is aangegaan;   
 
Opdrachtnemer zal tijdens de looptijd van dit contract Opdrachtgever direct informeren 
over een wijziging van statutaire domicilie; 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend  te ......................., d.d. 
............................. 
 
 
 
 
Uitvoeringsinstituut       <<RIBnaam>> 
Werknemersverzekeringen   
 
 
< Naam invullen >      <<RIBcontact>>, 
< Functie invullen > Inkoop Re-integratie   <<RIBfunctie>> 
 
 
 


