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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Het Overzicht Re-integratiediensten 2008 bevat de re-integratiediensten die UWV onder het 
Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 bij bedrijven inkoopt. Het gaat hier om een dynamisch 
overzicht. Afhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt én de kenmerken van de klanten die 
ondersteuning nodig hebben, past UWV de in te kopen dienstverlening aan. Het Overzicht Re-
integratiediensten bevat altijd de actuele situatie aan in te kopen dienstverlening. Bedrijven 
worden geadviseerd regelmatig de site van UWV www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten te 
raadplegen, omdat UWV  het Overzicht Re-integratiediensten periodiek aan zal passen.  
 
Het onderliggende Overzicht Re-integratiediensten bevat de door UWV per 1 juni 2008 in te 
kopen dienstverlening 
Ten opzichte van het overzicht per 1 april 2008 in te kopen dienstverlening is er één dienst nieuw: 
te weten “Verkrijgen van inzicht in de psychische belasting van de klant”. 
 
Bedrijven die zich willen aanmelden voor de uitvoering van de re-integratiediensten dienen te 
voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 . UWV heeft 
het Inkoopkader gepubliceerd op zijn eigen internetsite www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten. 
In het Inkoopkader zijn de entree-eisen opgenomen waaraan een bedrijf dient te voldoen wil het in 
aanmerking komen voor een Toegangsovereenkomst voor één (of meerdere) van in dit Overzicht 
opgenomen diensten. Per dienst dient het bedrijf aan te tonen dat het aan de gestelde eisen 
voldoet. In het Inkoopkader is informatie opgenomen op welke wijze een bedrijf zich voor een 
opdracht kan aanmelden. In de Toegangsovereenkomst zijn de contractuele voorwaarden 
opgenomen.   
 

1.1. Leeswijzer  
Het Overzicht Re-integratiediensten 2008 is als volgt opgebouwd: 

• In hoofdstuk 2 zijn de klantkenmerken opgenomen;  
• In hoofdstuk 3 is informatie over de uitgangspunten bij de samenstelling van het 

dienstenpakket; 
• In hoofdstuk 4 treft u de dienstverleningsclusters aan; 
• In hoofdstuk 5 treft u informatie aan op welke wijze u zich kunt aanmelden op deze 

clusters; 
• In de bijlagen treft u het door u in te vullen klantkeuze- en bedrijfssjabloon aan. 

 
 
Hoofdstuk 2. Voor welke klanten koopt UWV dienstverlening in  
 
UWV zet in overleg met de klant re-integratieactiviteiten in om de klant weer terug te leiden naar 
de arbeidsmarkt. Voor de klanten geldt dat zij uit een situatie van ontslagwerkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid werkzoekend zijn. De afstand tot de arbeidsmarkt evenals de vaardigheden 
en de competenties van de klant bepalen de mate van intensiteit van de ondersteuning door UWV. 
De diagnose die de re-integratiecoach UWV bij de intake stelt is hierbij bepalend. Voor klanten die 
(nog) niet zelfstandig in staat zijn de afstand naar de arbeidsmarkt te overbruggen koopt UWV 
dienstverlening in bij (re-integratie)bedrijven. Hierbij geldt als richtsnoer dat er voor de klant 
binnen één jaar zicht is op regulier werk. In overleg met de toekomstige werkgever kan eventueel 
een andere periode worden gehanteerd. Daarnaast koopt UWV ook dienstverlening in voor klanten 
die (nog) niet direct zijn te plaatsen in reguliere arbeid, maar via extra ondersteuning wél het 
perspectief hebben om te kunnen doorstromen naar reguliere arbeid. Rekening houdend met de 
competenties en vaardigheden van de klant bepaalt de re-integratiecoach de slimste weg om de 
klant toe te leiden naar vacatures op de arbeidsmarkt. 
 

2.1. Preventieve inzet van re-integratieactiviteiten 
Ook klanten die nog in dienst zijn van de werkgever, maar die naar verwachting binnen 4 maanden 
werkloos zullen worden, komen in aanmerking voor ondersteuning in hun re-integratieactiviteiten 
door UWV. Het gaat dan eveneens om klanten die (nog) niet in staat zijn de afstand naar de 
arbeidsmarkt zelfstandig te overbruggen. Instroom in de uitkering kan mogelijk zo worden 
voorkomen.  
 
UWV stelt nadrukkelijk géén middelen beschikbaar aan klanten die direct bemiddelbaar zijn.  
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2.2. Conclusie 
Voor de in te kopen dienstverlening onder het Inkoopkader Re-integratiediensten komen in 
aanmerking:  

1. De klant voor wie UWV op grond van artikel 30 eerste lid onder b SUWI de 
verantwoordelijkheid voor de re-integratie heeft én 

2. Die binnen een periode van één jaar zicht heeft op reguliere betaalde arbeid. 
UWV maakt uitdrukkelijk géén onderscheid meer naar uitkeringsregime. Zowel klanten die recht 
hebben op een werkloosheidsuitkering en/of een uitkering ingevolge één van de 
arbeidsongeschiktheidswetten meldt UWV voor dienstverlening aan.  
 
 
Hoofdstuk 3. Uitgangspunten bij het dienstenpakket  
 
Onder het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 koopt UWV gedifferentieerde dienstverlening in. 
Hieronder verstaat UWV kortdurende activiteiten waarbij gericht wordt ingespeeld op de situatie 
van de klant. In alle gevallen geldt dat het bedrijf aan de klant maatwerk biedt. Dit moet tot 
uitdrukking komen in het re-integratieplan, zowel naar inhoud van de voorgestelde activiteiten als 
naar de benodigde doorlooptijd van de dienst. De doorlooptijd die bij ieder dienstverleningscluster 
vermeld wordt, moet dan ook als een maximum worden gezien. 
 
Koopt een re-integratiecoach meerdere diensten in, dan is parallelle inzet van de dienstverlening  
uitgangspunt. Het bedrijf dient bij de inrichting van hun dienstverlening hier rekening mee te 
houden.  
 
Alle dienstverlening is er uiteindelijk op gericht op de klant te begeleiden naar een concrete 
vacature op de arbeidsmarkt dan wel directe plaatsing bij een werkgever.  
 
 
Hoofdstuk 4. De dienstverleningsclusters 

  
UWV koopt de dienstverlening in op een aantal dienstverleningsclusters. Bedrijven hebben de 
mogelijkheid om zich voor één of meerdere dienstverleningsclusters in te schrijven. Per cluster is 
omschreven wat onder de dienstverlening wordt verstaan. In dit verband zijn de meest 
voorkomende belemmeringen en activiteiten beschreven. UWV hanteert deze beschrijving 
uitdrukkelijk als een minimumvariant. Afhankelijk van de klant kan aan een bedrijf andere tot 
hetzelfde cluster behorende dienstverlening worden gevraagd.  
 
Welke activiteiten uiteindelijk voor de klant wordt ingezet, wordt, op basis van de re-integratievisie 
UWV, samen met de klant bepaald bij het opstellen van een re-integratieplan. Het re-integratieplan 
vertegenwoordigt het individuele maatwerk voor de klant en daarmee de voor hem de slimste weg 
naar arbeid.  
 
Welke activiteiten uit het dienstverleningscluster er ook voor de klant worden ingezet, UWV betaalt 
altijd hiervoor een vaste prijs. Dit betreft het door het bedrijf aangeboden vaste prijs.  
 
De klant bepaalt uiteindelijk of bij het bedrijf diensten worden afgenomen. 
Om de klant te helpen bij zijn keuze dient het bedrijf een Klantkeuzesjabloon – zoals opgenomen in 
Bijlage 1 in te vullen en bij zijn aanmelding te voegen. 
 
 

4.1. 08-22.IF Verkrijgen van inzicht in de fysieke belasting van de klant 
 
Doel 
Deze dienstverlening heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de fysieke weerbaarheid van de klant in 
relatie tot het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
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Klanten die UWV voor deze dienstverlening voordraagt, kunnen bijvoorbeeld te maken hebben 
met: 

- beperkingen als gevolg van lichamelijke aandoeningen die leiden tot vermoeidheidsklachten 
(energetische beperkingen); 

- beperkingen als gevolg van rug-, nek-, schouder-, been- en armklachten. 
Voor de vermoeidheidsklachten geldt dat vaak hiervoor (mede) een oorzaak te vinden is in de 
privé-situatie van de klant. Of wel  is er een link te leggen met een verminderde psychologische 
weerbaarheid van de klant.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- het testen van de arbeidsvaardigheden en mogelijkheden van de klant gericht op een 
beoogde werkplek of beroep; 

- het inzichtelijk maken van eventuele belemmerende factoren in de privé-situatie van de 
klant en/of zijn verminderde psychologische weerbaarheid; 

- Het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat; 
- Het opstellen van een werkhervattingsadvies.  

 
Resultaat  
De klant én de re-integratiecoach hebben inzicht in: 

-  de voor de klant belastende situaties; 
-  de arbeidsvaardigheden/mogelijkheden van de klant; 

Deze conclusies zijn verwerkt in een werkhervattingsadvies. Dit advies is gericht op een beoogde 
werkplek of arbeidsmarktrelevant beroep rekening houdend met de competenties en vaardigheden 
van de klant. 
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
Niet van toepassing. 
 
Maximale duur re-integratiedienst  
Binnen uiterlijk 4 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een 
eindrapportage.  
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘full pay’. 
Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage – 
waarin de conclusies uit het onderzoek én het werkhervattingadvies zijn opgenomen - heeft 
ontvangen en geaccordeerd. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 1000, 00. 
 
 
 

4.2. 08-22.VF Verhogen van de fysieke belasting van de klant 
 
Doel 
Onderzoek heeft uitgewezen welke fysieke belemmeringen de klant ondervindt bij het uitvoeren 
van toekomstige werkzaamheden. De beroepsrichting van de klant is bekend. Door het aanbieden 
van een gericht programma zijn de geconstateerde belemmeringen in relatie tot de beoogde 
beroepsrichting opgeheven. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Klanten die voor deze dienstverlening worden voorgedragen, kunnen bijvoorbeeld te maken 
hebben met: 

- beperkingen als gevolg van lichamelijke aandoeningen die leiden tot vermoeidheidsklachten 
(energetische beperkingen); 

- beperkingen als gevolg van rug-, nek-, schouder-, been- en armklachten. 
 
Voor de vermoeidheidsklachten geldt dat vaak hiervoor (mede) een oorzaak te vinden is in de 
privé-situatie van de klant. Of er is een link te leggen met een verminderde psychologische 
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weerbaarheid van de klant. De nadruk ligt echter op het verhogen van de fysieke belasting van de 
klant.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- aanbieden van interventies die de geconstateerde beperkingen opheffen of wel het  
beheersbaar maken zodanig dat zij de deelname aan het arbeidsproces van de klant niet 
langer blokkeren;  

- bij het aanbieden van de interventies is rekening gehouden met de eventuele belastende 
privé-situatie en/of de psychologische weerbaarheid van de klant; 

- het aanbieden van trainingen in een werk-/oefensetting gericht op de toekomstige 
werksituatie van de klant; 

- het aanbieden van trainingen om de conditie van de klant te verhogen; 
- het optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 
- Het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat.  

 
Resultaat 
De klant kan deelnemen aan activiteiten gericht op (directe) werkhervatting binnen de beoogde 
beroepsrichting. De beperkingen die de klant bij de start van de dienst ondervond vormen hiervoor 
geen belemmering meer. 
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
Het re-integratieplan dient binnen 14 kalenderdagen op basis van re-integratievisie + eventueel de 
eindrapportage uit het diagnostisch onderzoek te worden opgeleverd. 
 
Maximale duur re-integratiedienst  
Binnen uiterlijk 14 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een 
eindrapportage. 
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘full pay’. 
Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage heeft 
ontvangen en geaccordeerd. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 2500,00. 
 
 

4.3. 08-23.IP Verkrijgen van inzicht in de psychische belasting van de klant  
 
Doel 
Deze dienstverlening heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de psychische weerbaarheid van de 
klant in relatie tot het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Klanten die UWV voor deze dienstverlening voordraagt hebben klachten van psychische aard. Deze 
klachten worden vaak mede veroorzaakt door omstandigheden gelegen in de privé-situatie van de 
klant. Ook is er soms een link te leggen met een verminderde lichamelijke weerbaarheid van de 
klant.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- het testen van de arbeidsvaardigheden en mogelijkheden van de klant gericht op een 
beoogde werkplek of beroep; 

- het inzichtelijk maken van eventuele belemmerende factoren in de privé-situatie van de 
klant en/of zijn verminderde fysieke weerbaarheid; 

- Het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat; 
- Het opstellen van een werkhervattingsadvies.  

 
Resultaat  



 

Overzicht Re-integratiediensten UWV – 14 april 2008 7 

Het bedrijf levert een profielschets van de klant waarbij het inzicht geeft in zijn interesses, zijn 
vermogen om te leren (cognitief) en zijn persoonlijkheid. Op basis van deze profielschets geeft het 
bedrijf de klant én re-integratiecoach inzicht in:  

- de voor de klant belastende situaties; 
- de arbeidsvaardigheden/mogelijkheden van de klant; 

Deze conclusies zijn verwerkt in een werkhervattingsadvies. Dit advies is gericht op een beoogde 
werkplek of arbeidsmarktrelevant beroep rekening houdend met de competenties en vaardigheden 
van de klant.  
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
Niet van toepassing. 
 
Maximale duur re-integratiedienst 
Binnen uiterlijk 4 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een 
eindrapportage.  
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘full pay’. 
Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage – 
waarin de conclusies uit het onderzoek én het werkhervattingadvies zijn opgenomen - heeft 
ontvangen en geaccordeerd. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 1500,00. 
 
 
 

4.4. 08-22.VP Verhogen van de psychische weerbaarheid van de klant 
 
Doel 
Deze dienstverlening heeft tot doel de psychische belemmeringen die de klant ondervindt bij het 
uitvoeren van toekomstige werkzaamheden op te heffen. Door het aanbieden van een gericht 
programma zijn de geconstateerde belemmeringen opgeheven. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Géén 
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- aanbieden van interventies die de geconstateerde beperkingen opheffen of wel het 
beheersbaar maken zodanig dat zij de deelname aan het arbeidsproces van de klant niet 
langer blokkeren. Te denken valt hierbij aan: 

o assertiviteitstraining; 
o empowerment; 
o burn-out training; 
o gedragstraining. 

- bij het aanbieden van de interventies is rekening gehouden met de eventuele belastende 
privé-situatie van de klant; 

- aanbieden van trainingen in een werk-/oefensetting gericht op de toekomstige werksituatie 
van de klant; 

- het optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 
- Het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat. 
 

 
Resultaat 
De klant kan deelnemen aan activiteiten gericht op (directe) werkhervatting binnen de beoogde 
beroepsrichting. De beperkingen die de klant bij de start van de dienst ondervond vormen hiervoor 
geen belemmering meer. 
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
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Het re-integratieplan dient binnen 14 kalenderdagen op basis van re-integratievisie te worden 
opgeleverd. 
 
Maximale duur re-integratiedienst  
Binnen uiterlijk 16 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een 
eindrapportage. 
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘full pay’. 
Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage heeft 
ontvangen en geaccordeerd. 
 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 3250,00. 
 
 
 

4.5. 08-22.BO Beroepenoriëntatie  
 
Doel 
Deze dienstverlening heeft tot doel voor de klant een realistisch en arbeidsmarktrelevant beroep 
passend bij zijn competenties en vaardigheden te formuleren. De klant zet deze beroepskeuze om 
in gerichte acties.  
 
Specifieke klantkenmerken 
Deze dienstverlening is bedoeld voor klanten die om diverse redenen niet terug kunnen keren in 
het oude beroep. Zij beschikken nog niet over een reële beroepskeuze omdat deze klanten 
onvoldoende zicht hebben op hun mogelijkheden. 
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- Het aanbieden van relevante informatie over branches, sectoren, organisaties en beroepen 
passend bij de interesses, competenties en vaardigheden van de klant; 

- Het door middel van opdrachten, gesprekken en intensieve ondersteuning komen tot een 
voor de klant reële beroepskeuze passend bij zijn interesses, competenties en 
vaardigheden. Hierbij dient het bedrijf rekening te houden met de arbeidsmarktrelevantie 
(w.o. het verwachte aantal beschikbare vacatures) op de arbeidsmarkt; 

- Het aanbieden van en begeleiden tijdens korte snuffelstages zodat de klant beter inzicht 
krijgt in de inhoud van beroepen/functies; 

- Het activeren van de klant naar een voor hem arbeidsmarktrelevant beroep; 
- Het optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 
- Het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat. 

 
Resultaat 
De klant heeft een arbeidsmarktrelevant beroep(srichting) gekozen passend bij zijn interesses, 
competenties en vaardigheden.  
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
Het re-integratieplan dient binnen 14 kalenderdagen op basis van re-integratievisie te worden 
opgeleverd. 
 
Maximale duur re-integratiedienst  
Binnen uiterlijk 10 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt de re-integratiecoach een 
eindrapportage. 
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘full pay’. 
Betaling vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant getekende eindrapportage heeft 
ontvangen en geaccordeerd. 
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Prijs 
De maximum prijs is  € 1750,00.  
 
 
 

4.6. 08-22.C Jobhunting 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Jobhunting wordt ingezet voor gemotiveerde klanten die geschikt zijn voor de arbeidsmarkt.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket Jobhunting  
 
Jobhunting omvat alle planmatige (zoek)activiteiten die samen met de klant worden ondernomen 
om de klant het werk te laten hervatten. Gedurende de Jobhunting wordt de klant intensief 
begeleid en ondersteund bij het zoeken naar werk. Samen met de klant wordt een zoekplan 
opgesteld en systematisch gezocht naar de meest kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Hierbij spreekt het bedrijf zijn netwerken met instellingen, brancheorganisaties en/of werkgevers 
actief aan op beschikbare vacatures dan wel gaat het – buiten dit netwerk – actief op zoek naar 
voor de klant geschikte vacatures. Op zijn voorspraak draagt het de klant voor vacatures voor. 
Concrete sollicitaties worden ondersteund.  
 

- Het opstellen van een zoekplan met de klant waarin zijn meest kansrijke mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt zijn opgenomen; 

- Het aanbieden van intensieve begeleiding en ondersteuning van de klant bij het realiseren 
van het zoekplan; 

- Modules gericht op het aanleren van;adequate zoekmethoden, het opstellen van functie- en 
bedrijfsgerichte sollicitatiebrieven, het trainen van een adequate opstelling met betrekking 
tot een sollicitatiegesprek, evenals het concreet oefenen van sollicitatiesituaties; 

- Het aanbieden van voldoende, op de klant afgestemde, vacatures vanuit het netwerk van 
het bedrijf; 

- Het ondersteunen van de klant bij een sollicitatie op een concrete vacature; 
- Het begeleiden en ondersteunen van de klant in zijn contacten met werkgevers; 
- Het persoonlijk voordragen van de klant bij werkgevers;  
- Minimaal 1 x per week een face tot face begeleidingsgesprek met de klant;  
- het optreden als klankbord en vraagbaak voor de klant; 
- Het samen met de klant en de re-integratiecoach evalueren van het bereikte eindresultaat. 

 
Resultaat  
Een plaatsing.  
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
In plaats van een re-integratieplan dient binnen 7 kalenderdagen het zoekplan voor de klant te 
worden opgeleverd. Wél dient het bedrijf het sjabloon Re-integratieplan hiervoor te gebruiken, 
waarbij de nadruk ligt het zoeken naar voor de klant geschikte vacatures. 
 
Maximale duur re-integratiedienst  
Binnen uiterlijk 22 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan 
wel ontvangt de re-integratiecoach een eindrapportage Jobhunting.  
 
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘no cure no pay’. 
Betaling van de resultaatsverplichting vindt plaats nadat de re-integratiecoach een door de klant 
getekende eindrapportage en/of de documenten die de plaatsing aantonen heeft ontvangen en 
geaccordeerd. 
 
Prijs 
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De maximum prijs is € 2500,00 
 
Tempobonus 
Voor iedere klant die binnen 16 weken na akkoord re-integratieplan het werk hervat – én deze 
werkhervatting voldoet aan de plaatsingsdefinitie – ontvangt het bedrijf een bonus van € 1250,-. 
 
Let op: voor deze dienst dient een bedrijf ook inzicht te geven in de entree eis uit het Inkoopkader 
“Perspectief op werkhervatting op de regionale arbeidsmarkt”. 
 
 
Hoofdstuk5. Beoordeling van de aanmeldingen  
UWV beoordeelt alle aanmeldingen die vanaf datum publicatie van dit Overzicht op 18 april 2008 
tot en met 30 mei 2008 voor 12.00 uur zijn binnengekomen. Aanmeldingen die na genoemd 
tijdstip worden ontvangen, zal UWV bij de eerstvolgende beoordelingsperiode in behandeling 
nemen. Voor een overzicht van de beoordelingsperioden; zie www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten.  
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 BIJLAGE 1 KLANTKEUZESJABLOON EN BEDRIJFSSJABLOON  
 
Zie in dit verband de op www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten geplaatste sjablonen. 
 


