
 
 
                         

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONTRACTEREN VAN DIENSTVERLENING VOOR WERKZOEKENDEN MET EEN 
ARBEIDSHANDICAP 
 
Klantgroepen 
UWV sluit per 1 juli 2007 nieuwe contracten voor dienstverlening voor werkzoekenden met 
een arbeidshandicap. Per deze datum sluit UWV contracten af voor de volgende 
klantgroepen: 

o Werkzoekenden met  auditieve en/of visuele beperkingen 
o Werkzoekenden met een arbeidshandicap met psychische beperkingen en 

een geringe afstand tot de arbeidsmarkt; 
o Werkzoekenden met een arbeidshandicap met lichamelijke beperkingen en 

een geringe afstand tot de arbeidsmarkt; 
o Werkzoekenden met een arbeidshandicap, waarbij inzet van een 

voorschakelmodule is aangewezen – I 
o Werkzoekenden met een arbeidshandicap, waarbij inzet van een 

voorschakelmodule is aangewezen – II 
 
De per 1 juli 2006 afgesloten contracten voor de klantgroepen lichamelijke en psychische 
beperkingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgewenning en re-integratie 
naar zelfstandige arbeid worden tot aan 1 januari 2008 voortgezet. 
De klantgroepen Re-integratietelefoon en werkzoekenden van 50 jaar en ouder komen per 1 
juli 2007 te vervallen. 
 
Nieuw inkoopkader per 1 januari 2008  
UWV heeft het voornemen om per 1 januari 2008 een vernieuwd inkoopkader te 
introduceren. Dit nieuwe inkoopkader zal gelden voor alle klanten voor wie UWV re-
integratiedienstverlening inkoopt inclusief de inkoop van de voor hen noodzakelijke 
scholingen.  
 
Om deze reden sluit UWV per 1 juli 2007 contracten af voor een half jaar tot aan 1 januari 
2008. Daarnaast zijn de consequenties van het Regeerakkoord op de in te zetten re-
integratiedienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidshandicap zijn met de 
publicatie van het Programma van Eisen nog niet te overzien. Gedacht wordt aan 
bijvoorbeeld het niet doorgaan van de aSB herbeoordelingen voor de leeftijdscategorie 45 
jaar en ouder en de voorgenomen privatisering van de WGA. Om deze redenen zijn de 
aantallen in dit Programma van Eisen zéér conservatief ingeschat.  
In dit verband wordt benadrukt dat UWV géén garanties geeft over de geschatte aantallen. 

 
Wijzigingen in Programma van Eisen 
Het Programma van Eisen wordt regelmatig geactualiseerd en bijgesteld. Zo ook dit 
Programma van Eisen. U wordt geadviseerd het Programma van Eisen aandachtig te lezen. 
Speciale aandacht vragen wij voor de volgende wijzigingen:  

- het gunningcriterium Re-integratiemethodiek is komen te vervallen. In de plaats 
hiervan is het criterium Technische Geschiktheid gekomen; 

- de reiskostenvergoeding aan klanten die gebruik maken van het eigen vervoer is 
aangepast aan het vergoedingniveau per 1 januari 2007 en bedraagt € 0,09 cent de 
kilometer; 
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- UWV heeft per klantgroep een minimaal dienstenpakket gedefinieerd dat het re-
integratiebedrijf verplicht is aan te kunnen bieden. Per klant wordt in het re-
integratieplan bepaald welke activiteiten er uiteindelijk worden ingezet, zodat 
individueel maatwerk is geborgd. Het re-integratiebedrijf kan hierop aanvullende 
dienstverlening aanbieden; 

- Door het invullen en ondertekenen van de offertesjabloon brengt het re-
integratiebedrijf offerte uit. De offertesjabloon is de offerte. Het is daarom van groot 
belang dat de in de bijlagen opgenomen toelichting bij de eisen overeenstemmen 
met de gegevens in de offertesjabloon. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen 
voldoet een bedrijf niet aan het Programma van Eisen; 

- Het re-integratiebedrijf dient zijn geoffreerde prijs te onderbouwen. UWV geeft op 
basis van ervaringen een richtprijs. Het bedrijf dient zijn prijs zodanig te 
onderbouwen dat inzicht wordt verkregen waarom het afwijkt van de richtprijs UWV. 
Hierbij dient het inzicht te geven in een aantal door UWV genoemde aspecten. 

 
Forecasttabel en klantkeuzesjabloon 
In het Programma van Eisen treft u een voorbeeld forecasttabel en klantkeuzesjabloon aan. 
Op internet staat echter per klantgroep een klantkeuzesjabloon klaar evenals de voor deze 
klantgroep geldende forecasttabel. U dient van deze sjablonen gebruik te maken. 
 
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 
Ook de Algemene Voorwaarden kent een aantal wijzigingen. Volledigheidshalve wordt 
verwezen naar de Algemene Voorwaarden zelf, waar u op pagina 3 de wijzigingen aantreft. 
Bedrijven die reeds beschikken over een Goedkeurende Verklaring 2006 of 2007 dienen een 
ingevulde én ondertekende Conformiteitenlijst 2007/2008 in te vullen en de eventueel 
aanvullende informatie. Deze treft u aan op de Conformiteitenlijst zelf. 
 
 
Planning en communicatie 

 
De aanbestedingsprocedure kent de volgende mijlpalen: 
 

- Uiterlijk op dinsdag 1 mei 2007 tot 12.00 uur kunt u uw offerte bij UWV 
uitbrengen. U dient dan zowel de offertesjabloon per opdracht als de 
conformiteitenlijst (één lijst voor alle opdrachten gezamenlijk) te hebben ingeleverd; 

- Vragen kunnen en zullen uitsluitend via e-mail worden beantwoord: 
aanbestedingreintegratie@uwv.nl. Vragen over de aanbestedingsprocedure kunnen 
uitsluitend tot en met woensdag 25 april 2007 worden gesteld. Deze zullen 
uiterlijk op vrijdag 27 april 2007 worden beantwoord.  

- Tevens kan er informatie worden verstrekt via de website: 
www.uwv.nl/aanbestedingreintegratie. Geadviseerd wordt de website regelmatig te 
raadplegen op relevante informatie. Hier zullen ook de vragen die gesteld zijn aan de 
postbus – voor zover het regelmatig terugkerende vragen betreft én vragen van 
voldoende relevantie – worden gepubliceerd; 

- De gesprekken voor bedrijven die hiertoe worden uitgenodigd zijn gepland op 
donderdag 24 mei 2007; 

- Op basis van de uitgebrachte offertes maakt UWV vóór 15 juni  bekend welke 
bedrijven de opdrachten kunnen uitvoeren. 
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- Nadat de uitslag van de gunning bekend is gemaakt, kunnen de re-
integratiebedrijven tot en met maandag 25 juni 2007 algemene vragen over de 
uitslag van de gunning via e-mail stellen. Vragen die na deze datum worden 
ontvangen, worden niet in behandeling genomen. 

 

Tot slot 

Van deze aanbesteding verschijnt géén vooraankondiging in de dagbladen. Alle relevante 
informatie vindt u uitsluitend op deze site. Wilt u zich voor de komende aanbesteding 
inschrijven, raadpleeg dan regelmatig deze site voor relevante informatie.  
 
 


