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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Het Overzicht Re-integratiedienstverlening bevat de re-integratiedienstverlening die UWV onder het 
Inkoopkader Re-integratiedienstverlening 2009 bij (re-integratie)bedrijven inkoopt. UWV past dit 
overzicht periodiek aan. Welke re-integratiedienstverlening UWV inkoopt hangt af van de 
kenmerken van de klanten die ondersteuning nodig hebben én de vraag op de arbeidsmarkt. Het 
Overzicht Re-integratiedienstverlening zal voor wat betreft de in te kopen dienstverlening periodiek 
veranderen. Bedrijven wordt daarom geadviseerd regelmatig de site van UWV 
www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten te raadplegen.  
 
Bedrijven die zich willen aanmelden voor de uitvoering van de re-integratiedienstverlening moeten 
voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Inkoopkader Re-integratiedienstverlening 2009. UWV 
heeft het Inkoopkader uitsluitend gepubliceerd op zijn eigen site www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten. Daarnaast treft u op deze site de Toegangsovereenkomst aan die UWV met uw 
bedrijf zal afsluiten indien u voldoet aan de eisen om de dienstverlening uit te voeren. Eveneens 
treft u hier informatie aan over de aanmeldprocedure, de districten van opdrachtverlening en 
overige informatie die van belang is m.b.t. het Inkoopkader. 
 
 
1.1. Leeswijzer  
Het Overzicht Re-integratiedienstverlening 2009 is als volgt opgebouwd: 

• In hoofdstuk 2 is algemene informatie opgenomen over de klanten voor wie UWV re-
integratiedienstverlening inkoopt;  

• In hoofdstuk 3 vindt u informatie over de wijze waarop UWV met zijn ketenpartners 
samenwerkt; 

• Hoofdstuk 4 bevat informatie over onderwerpen die van belang zijn bij de uitvoering van de 
re-integratiedienstverlening; 

• In hoofdstuk 5 treft u een beschrijving van de in te kopen dienstverlening aan. Per 
dienstverlening zijn eventuele nadere specificaties opgenomen voor de klanten waarvoor 
UWV de dienstverlening inkoopt. Tevens bevat de omschrijving een aantal specificaties die 
u minimaal als bedrijf aan dienstverlening moet kunnen leveren. Tot slot treft u de 
eventuele afwijkende voorwaarden t.o.v. de entree-eisen uit het Inkoopkader en/of de 
Toegangsovereenkomst aan.  

 
 
Hoofdstuk 2. Voor welke klanten en onder welke voorwaarden koopt UWV 
dienstverlening in  
 
UWV draagt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van werkzoekende ontslagwerklozen en 
werkzoekenden met een ziekte of handicap.   
 
UWV wil transparant zijn. Daarom maken we duidelijke afspraken met de klant over zijn weg naar 
werk, zijn plichten en rechten daarbij. Om te kunnen bepalen welke ondersteuning een klant nodig 
heeft op weg naar werk, stellen we bij de aanvraag voor een uitkering een klantprofiel op. Op basis 
van dit klantprofiel bepalen we de intensiteit van deze ondersteuning. Aan elke klant bieden we 
maatwerk.   
 
UWV koopt geen dienstverlening bij re-integratiebedrijven in voor klanten die geen afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Deze klanten zijn zelfredzaam. De verwachting is dat zij met de 
dienstverlening die het UWV Werkbedrijf zelf beschikbaar stelt weer aan het werk zullen komen. 
 
Voor klanten met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt bestaat echter de mogelijkheid dat 
we in overleg met de klant voor hem re-integratiedienstverlening inkopen. Deze in te kopen 
activiteiten kunnen variëren van een re-integratiedienst tot de inkoop van een re-integratietraject. 
Eventueel aangevuld met scholing. Samen met de klant stelt de Werkcoach of Arbeidsdeskundige 
van UWV een Re-integratievisie c.q. Werkplan op.  
 
Bij de inkoop van re-integratiedienstverlening gaan we uit van vraaggerichte re-integratie. Dit 
betekent dat UWV dienstverlening inkoopt voor klanten die een reële kans hebben om het werk 
weer te hervatten. De inzet van re-integratiedienstverlening is altijd gericht op de vervulling van 
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beschikbare vacatures op de arbeidsmarkt en zo mogelijk op de vervulling van een concrete 
vacature bij een werkgever. In dit laatste geval vindt afstemming plaats met de werkgever op 
welke manier de klant het beste naar de vacature begeleid kan worden. De algemene lijn is dat de 
klant binnen ongeveer één jaar zicht heeft op een reguliere betaalde baan.  
 
Van deze algemene lijn kan worden afgeweken indien maatwerk aan de klant dit vereist.  
 
Rekening houdend met de competenties en vaardigheden van de klant, bepaalt UWV samen met de 
klant de slimste weg om de klant naar vacatures op de arbeidsmarkt te leiden.  
 
UWV maakt in zijn aanpak geen onderscheid tussen klanten die uit een situatie van 
(ontslag)werkloosheid werkzoekende zijn dan wel werkzoekende zijn als gevolg van (gedeeltelijk) 
herstel uit een arbeidsongeschiktheidssituatie. De laatste klanten kunnen mogelijk nog een ziekte 
of handicap hebben die hen belemmert om volledig te werken. Bepalend voor alle werkzoekenden 
is – dat welke re-integratiedienstverlening ook voor hen wordt ingekocht - de plaatsing in arbeid 
rekening houdend met hun mogelijkheden het uiteindelijke doel is. 
 
Daarom is bij de inkoop van dienstverlening de aard van de eventuele blokkades die de klanten 
ondervinden bij het zoeken naar ander werk bepalend en niet het soort uitkering waar de klant 
recht op heeft. Deze blokkades bepalen namelijk het soort dienstverlening dat nodig is om deze op 
te heffen. Voor de dienstverlening die UWV inkoopt kunnen dus zowel werkzoekenden met de WW-
uitkering als werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zich aanmelden. 
 
 
2.1. Preventieve inzet van re-integratiemiddelen 
Ook klanten die nog in dienst zijn van de werkgever, maar die naar verwachting binnen 4 maanden 
werkloos worden, komen in aanmerking voor ondersteuning in hun re-integratieactiviteiten door 
UWV. Het gaat dan om klanten die (nog) niet in staat zijn de afstand naar de arbeidsmarkt 
zelfstandig te overbruggen. Zij worden bij voorkeur van werk- naar- werk begeleid.  
 
 
2.2. Aanscherping Richtlijn passende arbeid en Passend Werkaanbod in relatie tot de 
plaatsing van de klant 
 
Richtlijn passende arbeid  
Naar verwachting wordt medio juni 2009 de Richtlijn passende arbeid voor WW-
uitkeringsgerechtigden die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, aangescherpt. Een belangrijke 
consequentie van deze aanpassing is dat na 12 maanden werkloosheid alle werk voor ieder 
opleidingsniveau passend is. Hetzelfde geldt voor werk waarmee minder loon verdiend wordt dan 
wat de klant aan uitkering ontvangt. Ook hier geldt dat na 12 maanden onafgebroken werkloosheid 
het niveau van het loon niet langer een rol speelt bij de beoordeling of werk passend is voor de 
klant. Wél is het zo (dit geldt ook voor klanten die voor 1 juli 2008 werkloos zijn geworden) dat na 
12 maanden niet langer gerekend wordt met urenverlies maar met inkomstenverlies. 
 
In relatie tot het plaatsen van de klant op de arbeidsmarkt, kunnen klanten na 12 maanden 
werkloosheid ook toegeleid worden naar lagergeschoolde- en/of lager betaalde functies. Wel wordt 
altijd gekeken of het aangeboden werk in overeenstemming is met de krachten en bekwaamheden 
van de klant (geschikte vacature). Of dat er eventueel medische en/of sociale redenen zijn waarom 
de klant de arbeid niet kan verrichten.  
 
Passend Werkaanbod 
Tegelijkertijd met genoemde aanscherping van de Richtlijn passende arbeid wordt de Wet SUWI 
zodanig aangepast dat UWV bevoegd is om klanten na een periode van 12 maanden onafgebroken 
werkloosheid passende arbeid aan te bieden. In dit kader draagt UWV er zorg voor dat de klant ten 
minste twee maal op sollicitatiegesprek gaat bij werkgever(s) op basis van geschikte vacatures. Dit 
wordt ook wel het passend werkaanbod (PaWa) genoemd. In het kader van PaWa biedt UWV de 
klant dus ten minste twee geschikte vacatures aan.  
 
Weigering van een werkaanbod door de klant of verwijtbaar gedrag dat er toe leidt dat een 
passende baan niet wordt aangeboden, leidt tot een blijvende weigering van de WW-uitkering.  
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Het werkaanbod beoogt, in combinatie met de aanpassing van het begrip passende arbeid, de 
invoering van inkomstenverrekening en de instrumenten Loonkostensubsidie en Premiekorting 
Ouderen, de kansen op werk van langdurig werkloze WW-gerechtigden te vergroten.  
 
Gevolgen voor dienstverlening re-integratiebedrijven 
UWV voert werkzaamheden in het kader van PaWa zelf uit. Echter voor klanten voor wie UWV een 
re-integratiedienst of een re-integratietraject heeft ingekocht is dit niet doelmatig. De 
dienstverlening is er in eerste instantie op gericht een vacature op de arbeidsmarkt te vervullen. 
Echter op het moment dat een klant gedurende de dienst of het re-integratietraject 12 maanden 
werkloos is, komt het passende werkaanbod in zicht. Dit werkaanbod ( het aanbieden van twee 
geschikte vacatures) is in dit geval de verplichting van het bedrijf dat de dienst of het traject 
uitvoert.  In overleg met UWV wordt besproken op welk moment dit aanbod aan de klant wordt 
gedaan. Een passend werkaanbod kan – afhankelijk van de situatie van de klant – ook worden 
aangeboden op bijv. 14 of 16 maanden werkloosheid. 
 
Voor alle duidelijkheid: een passend werkaanbod is uitsluitend aan de orde bij re-
integratiedienstverlening waarvan het eindresultaat een plaatsing is. En in het geval de klant 
volledig werkloos is.  
 
Voldoet het werkaanbod aan de plaatsingsdefinitie dan vindt op de gebruikelijke wijze afrekening 
met het bedrijf plaats. 
 
Een bedrijf dient dus voor een ontslagwerkloze bij het opstellen van het Re-integratieplan rekening 
te houden met de maximale doorlooptijd van zijn dienstverlening aan de klant. Immers na verloop 
van een kalenderjaar moet het bedrijf rekening houden met het verplichte werkaanbod.  
 
Weigert de klant een passend werkaanbod te aanvaarden, dan dient het bedrijf dit per 
ommegaande aan UWV te melden.  
 
Deze verplichting tot het doen van een verplicht werkaanbod is in de Toegangsovereenkomst 
opgenomen. De Toegangsovereenkomst is te vinden op www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten.  
 
 
Hoofdstuk 3. Ketensamenwerking met gemeenten en andere partners 
 
UWV werkt samen met een groot aantal partners in de re-integratieketen. Het gaat hierbij om (re-
integratie)bedrijven, scholingsinstellingen en gemeenten. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn 
dat zij in dezelfde brede keten gaan opereren. Dat betekent dat waar nodig afstemming en 
samenwerking met de andere partijen in de re-integratieketen plaatsvindt. Door de intensieve 
samenwerking met gemeenten kan het voorkomen dat klanten die een uitkering ontvangen van de 
gemeente – indien dit voor hen is aangewezen - van de door UWV gecontracteerde dienstverlening 
gebruik zullen maken. Indien dit aan de orde is, dan dient het bedrijf er rekening mee te houden 
dat het de afgenomen dienstverlening voor deze gemeenteklant verantwoordt en factureert bij de 
gemeente die de uitkering van de klant verzorgt. In de Toegangsovereenkomst – zie 
www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiedienstverlening is dit als een verplichting opgenomen.  
 
 
Hoofdstuk 4. Informatie over de dienstverlening 
 
Onder het Inkoopkader Re-integratiediensten 2009 koopt UWV een breed pakket aan re-
integratiedienstverlening in. Het kan daarbij gaan om: 

- Re-integratietrajecten voor specifieke klantgroepen; 
- Individuele re-integratietrajecten (IRO’s); 
- Re-integratiediensten en/of; 
- Voorschakeltrajecten. 

 
Hierna vindt u een uitleg wat UWV onder een bepaald type dienstverlening verstaat. 
 
 
4.1. Wat is een re-integratietraject? 
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Onder een re-integratietraject verstaat UWV alle activiteiten die het bedrijf verricht vanaf de 
ontvangst van de aanmelding van de klant tot en met de plaatsing van de klant in werk.  
 
Een re-integratietraject bestaat uit twee trajectonderdelen: te weten trajectonderdeel 1 Re-
integratieplan en trajectonderdeel 2 Toeleiding naar plaatsing. De inhoud van elk trajectonderdeel 
is hierna beschreven. Bedrijven waarmee UWV een Toegangsovereenkomst sluit, moeten zich 
houden aan de activiteiten zoals deze per trajectonderdeel gelden.   
 
 
4.1.1. Het Re-integratieplan  
 
Het doel van een re-integratietraject is om de klant via de slimste weg in betaald werk te plaatsen. 
De eerste stap daarvoor is het opstellen van een Re-integratieplan door uw bedrijf. Dit doet u op 
basis van de door de werkcoach van UWV opgestelde Re-integratievisie of Werkplan1. In het Re-
integratieplan werkt u de informatie uit die door de werkcoach van UWV is vastgelegd in de Re-
integratievisie. Hierbij betrekt u de wensen van de klant. 
 
Voor het opstellen van het Re-integratieplan maakt u gebruik van het door UWV beschikbaar 
gestelde model Re-integratieplan. Zie hiervoor www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten  
 
Bezwaar en beroep 
Tegen zowel de Re-integratievisie als tegen het Re-integratieplan kan uiteindelijk bezwaar en 
beroep worden aangetekend.   
 
Als de klant bezwaar maakt tegen één van deze documenten, heeft dit geen opschortende werking, 
tenzij UWV dit uitdrukkelijk zo heeft bepaald. Dit betekent dat het u het Re-integratieplan dat u 
heeft opgesteld dient uit te voeren. Weigert de klant zijn medewerking te verlenen, dan maakt u 
hiervan melding bij UWV. 
 
Wordt de klant bij een bezwaar- of beroepsprocedure in het gelijk gesteld en leidt dit vervolgens 
tot een bijgestelde Re-integratievisie of een bijgesteld Re-integratieplan dan kan dat gevolgen 
hebben voor het ingezette re-integratietraject. Een uiterste consequentie kan zijn dat het ingezette 
re-integratietraject gestaakt moet worden.  
 
Mocht het re-integratietraject gestaakt worden, dan vergoeden wij de kosten die door uw bedrijf 
zijn gemaakt voor de tot dan toe uitgevoerde activiteiten. Voorwaarde is wel dat deze kosten 
gespecificeerd zijn (zie in dit verband de overeenkomst).  
 
Opstellen Re-integratieplan 
Hoeveel tijd u hebt voor het opstellen van een Re-integratieplan is afhankelijk van de 
dienstverlening. De periode varieert per klantgroep. De standaard doorlooptijd voor het opstellen 
van een Re-integratieplan bedraagt 28 kalenderdagen. Afhankelijk van de klantgroep kan UWV van 
deze standaardtermijn afwijken. De termijn voor het opstellen van een Re-integratieplan gaat in op 
de datum waarop de klant door UWV bij u wordt aangemeld. Het is de bedoeling dat u zo snel 
mogelijk na datum van aanmelding een eerste (fysieke) contact heeft met de klant om aan zijn re-
integratie te gaan werken.  
 
Onderwerpen 
De onderwerpen die deel uitmaken van een Re-integratieplan zijn: 
 

1. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt; 
U maakt gebruik van uw kennis van de regionale arbeidsmarkt en uw ervaring met het type klant 
dat is aangemeld. Op basis van deze expertise zet u in het Re-integratieplan uiteen wat de 
mogelijkheden zijn voor de klant op de arbeidsmarkt. Eventueel kunt u aanvullende instrumenten 
inzetten om een zo goed mogelijk beeld van de klant te krijgen. We verwachten van u een korte en 
bondige uiteenzetting van de mogelijkheden van de klant op de arbeidsmarkt. 
 

                                                
1 Indien in dit document Re-integratievisie is vermeld, dient u ook Werkplan te lezen. 
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2. Plaatsingsrichting van de klant; 
In het Re-integratieplan zet u op basis van de informatie zoals hiervoor vermeld gemotiveerd 
uiteen welke beroepen bij de klant passen. Daarbij moet u in elk geval ook de vraag op de 
arbeidsmarkt betrekken. De klant moet zich in overleg met u concentreren op die beroepen die 
binnen zijn mogelijkheden liggen en die tevens de slimste weg naar werk vormen.  
 

3. Hoe komt de plaatsing tot stand; 
Waar een klant geplaatst wordt, hangt af van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In het Re-
integratieplan vertelt u welke weg bewandeld moet worden om tot plaatsing te komen. Daarbij 
vertelt u bijvoorbeeld of er scholing nodig is om een klant naar nieuw werk te kunnen begeleiden. 
 

4. Plaatsingstermijn; 
U geeft op basis van de eerdergenoemde onderwerpen aan binnen welke termijn een klant weer 
aan het werk is. Deze planning is ook van belang voor de klant. De klant krijgt door deze planning 
een goed beeld van zijn mogelijkheden en weet of zijn eigen verwachtingen realistisch zijn.  
 

5. Omschrijving dienstverlening en start re-integratieactiviteiten; 
U beschrijft hier welke activiteiten u voor een klant inzet en wanneer de eerste activiteit start. Het 
gaat hier om de eerste activiteit ná het opstellen van een Re-integratieplan. U beschrijft per 
activiteit welk doel u hiermee nastreeft.  
 

6. Afspraken over activiteiten die de klant gaat verrichten;  
U beschrijft concreet welke inspanningen u van de klant verwacht om zijn re-integratie tot een 
succes te maken. Ook geeft u aan op welke passende functies deze activiteiten zich moeten 
richten.  
 

7. Afwijken van Re-integratievisie 
In het Re-integratieplan geeft u aan of u met de nadere invulling van de re-integratieactiviteiten 
afwijkt van wat hierover in de Re-integratievisie is opgenomen. Wijkt het Re-integratieplan van de 
Re-integratievisie af? Geef dan goed onderbouwd aan wat de reden hiervoor is. Als wij akkoord 
gaan met uw voorstellen, dan passen wij de Re-integratievisie op die betreffende onderdelen aan. 
Gaan wij niet akkoord, dan volgt overleg met uw bedrijf. Omdat UWV de (re-
integratie)verantwoordelijkheid voor de klant draagt, ligt het eindoordeel over het Re-
integratieplan bij ons.  
 
Zijn wij akkoord met het Re-integratieplan? Dan versturen wij dit akkoord in de vorm van een 
beschikking aan de klant en een kopie van deze beschikking naar uw bedrijf.  
 

8. Handtekening van de klant: 
Voor een succesvol re-integratietraject moeten de klant (belanghebbende), het (re-
integratie)bedrijf (opdrachtnemer) en UWV (opdrachtgever) goed samenwerken. Alle partijen 
hebben belang bij een goed verloop van het traject met plaatsing van de klant in betaalde arbeid 
als resultaat. Een succesvol traject staat of valt bij gemotiveerde klanten. Daarom moet de klant 
goed zicht hebben op de activiteiten die uitgevoerd gaan worden (de rechten) en ook op wat er van 
hem verwacht wordt (de plichten). De klant dient het Re-integratieplan daarom voor gezien te 
tekenen. Is de klant het niet eens met de inhoud van het Re-integratieplan? Dan kan hij hiertegen 
bij UWV in bezwaar en beroep gaan.  
 
 
4.1.2. Trajectonderdeel 2: Toeleiding naar plaatsing 
 
Bij Toeleiding naar plaatsing – trajectonderdeel 2 – staat de uitvoering van activiteiten zoals u in 
het Re-integratieplan heeft opgenomen tot en met de werkhervatting, centraal. 
 
 
4.2. Wat is een voorschakeltraject? 
 
Een voorschakeltraject bereidt klanten voor op het volgen van re-integratieactiviteiten gericht op 
het vinden van werk. Bijvoorbeeld door de klant te laten wennen aan een vaste dagindeling. Of 



 

Overzicht Re-integratiedienstverlening UWV – versie 31 augustus 2009 8 

door de klant werkritme op te laten doen. Alleen klanten voor wie re-integratieactiviteiten gericht 
op het vinden van een baan nog niet geschikt zijn, komen hiervoor in aanmerking.  
 
Bij een voorschakeltraject is dus niet de plaatsing in arbeid het einddoel, maar de deelname aan 
re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van een baan.  
 
Een voorschakeltraject bestaat – net als een re-integratietraject - uit de volgende twee vaste 
trajectonderdelen: 

1. Trajectonderdeel 1:Re-integratieplan; 
2. Trajectonderdeel 2: de daadwerkelijke begeleiding op weg naar re-integratie.  

 

4.2.1 Voorschakeltraject en trajectonderdeel 1 

 
Het Re-integratieplan dat in het kader van het voorschakeltraject wordt opgesteld, moet aan 
dezelfde eisen voldoen als aan het Re-integratieplan voor het re-integratietraject. Zie hiervoor 
paragraaf 4.1.1. Het verschil is dat het Re-integratieplan niet gericht is op werkhervatting maar op 
begeleiding van de klant naar het kunnen volgen van re-integratieactiviteiten gericht op het vinden 
van een baan.  
 
 

4.2.2. Voorschakeltraject en trajectonderdeel 2 

 
Trajectonderdeel 2 richt zich op het begeleiden van klanten zodat zij na afronding van het traject 
succesvol kunnen deelnemen aan re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van een baan.  
 
Bij de afronding van een voorschakeltraject levert u aan UWV een door de klant ondertekende 
rapportage aan. Die rapportage geeft informatie over: 

• het verloop van het voorschakeltraject; 
• het bereikte resultaat; 
• de mogelijkheden van de klant om aan re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van 

een baan deel te nemen. 
 
Maximale duur voorschakeltraject 
Per dienstverlening stelt UWV een termijn vast – de maximale individuele trajectduur – waarbinnen 
de klant toegeleid moet zijn naar werk. Dit betreft de periode tot de werkhervatting. De maximale 
individuele trajectduur wordt berekend vanaf datum aanmelding van de klant door UWV aan het 
bedrijf tot datum werkhervatting. Houdt u er rekening mee dat er per dienstverlening een 
maximale trajectduur geldt voor die betreffende dienstverlening. In de uitvoering van de 
dienstverlening houdt u rekening met een op de klant afgestemde doorlooptijd.  
 
 
4.3. Wat zijn re-integratiediensten?  

 
Onder re-integratiediensten verstaat UWV kortdurende activiteiten waarbij gericht wordt ingespeeld 
op de situatie van de klant. Bij re-integratiediensten gaat het in de regel om activiteiten die 
onderdeel kunnen vormen van een re-integratietraject, maar die nu zelfstandig worden ingezet. 
UWV koopt deze dienstverlening op basis van een zgn. dienstverleningscluster in. 
 
Per dienstverleningscluster stelt UWV het te behalen doel en resultaat van het cluster vast. Dit 
betekent dat UWV alle re-integratieactiviteiten die hetzelfde doel beogen onder één re-
integratiedienst inkoopt. 
 
Ook in het geval van een re-integratiedienst eist UWV dat er een Re-integratieplan wordt 
opgesteld. Dit Re-integratieplan moet voldoen aan de voorwaarden onder paragraaf 4.1.1. U houdt 
met de invulling rekening met die aspecten die van belang zijn voor de uitvoering van de 
dienstverlening waarvoor u zich aanmeldt. Bij uw beschrijving houdt u dus rekening met het te 
behalen eindresultaat van de betreffende dienst.  
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Een dienst wordt succesvol afgesloten als het te behalen eindresultaat is bereikt.  
 
Zijn er voor een klant meerdere diensten nodig, dan is parallelle inzet van de dienstverlening  
uitgangspunt. Het bedrijf dient bij de inrichting van hun dienstverlening hier rekening mee te 
houden. 
 
Maximale duur van de dienst 
Per dienst geldt een maximale duur vanaf datum aanmelding tot de datum waarop het resultaat 
van de dienst moet zijn behaald. Per klant kunt u echter afwijken van deze maximale duur. 
 
 
4.4. Scholing en/of vaardigheidstraining  

De belangrijkste kenmerken van een scholing zijn: 

1. Scholing heeft betrekking op de bekwaamheid (competenties) in zijn geheel om 
een functie of beroep te kunnen uitoefenen;  

2. Scholing is hoofdzakelijk gericht op het verwerven van kennis en inzicht;  
3. Het aanleren van praktische vaardigheden kan onderdeel uitmaken van de 

scholing, maar hier ligt niet de nadruk op; 
4. Het eindresultaat is een algemeen erkende startkwalificatie (VMBO2) óf een 

uitbreiding van de eerder verworven competenties. Immers de eerder verworven 
competenties van de klant waren bij aanvang scholing onvoldoende om de klant 
naar werk te begeleiden.  

5. Na afronding van de scholing ontvangt de klant een door het Ministerie van OCW of 
bevoegde brancheorganisaties erkend en geregistreerd diploma. 

 
 
Een functiegerichte vaardigheidstraining is minder uitgebreid qua duur en inhoud dan scholing.  
Anders dan bij een scholing omvat een vaardigheidstraining nooit het volledige scala aan 
competenties dat nodig is om een beroep of functie uit te oefenen. Voorbeelden van 
vaardigheidstrainingen zijn bijv. een cursus word, excell, EHBO of mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid.  
 
Scholing en/of een functiegerichte vaardigheidstraining maakt – indien aangewezen – integraal 
onderdeel uit van een re-integratietraject. De maximale individuele trajectduur, zoals aangegeven 
bij de dienstverlening (hoofdstuk 5) is dan ook altijd inclusief de eventuele inzet van scholing of 
een functiegerichte vaardigheidstraining. Of scholing noodzakelijk is, wordt bepaald aan de hand 
van het Protocol Scholing. In aanvulling op het Protocol Scholing kan eventueel het product 
Assessment Noodzaak Scholing worden ingezet. Dit product wordt bijvoorbeeld ingezet als er 
twijfel bestaat over de schoolbaarheid van de klant. Zie voor een korte uitleg van scholing onder 
paragraaf 4.4..Meer uitgebreide informatie over het onderwerp scholing www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiedienstverlening  
 
N.B. onder functiegerichte vaardigheidstraining verstaan we dus niet de trainingen die bijvoorbeeld 
nodig zijn om de klant in zijn motivatie te ondersteunen of meer weerbaar te maken. Dit soort 
trainingen maakt onderdeel van de door het bedrijf te hanteren methode uit om de klant weer 
terug te leiden naar de arbeidsmarkt. 
 
 
4.5. Maatwerk voor de klant 
 
Welke re-integratiedienstverlening UWV ook voor de klant inkoopt, van bedrijven wordt verwacht 
dat het de klant maatwerk biedt. Dit maatwerk komt tot uitdrukking in het Re-integratieplan. In 
het Re-integratieplan dat u opstelt, maakt u inzichtelijk dat u rekening houdt met de klantaspecten 
zoals opgenomen in de Re-integratievisie. De dienstverlening die u aanbiedt moet hier inhoudelijk 
op aansluiten. Dit wordt door UWV getoetst voor wij akkoord gaan met het Re-integratieplan.  
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In Hoofdstuk 5 is per dienstverlening een algemene klantbeschrijving opgenomen. Met deze 
algemene klantbeschrijving krijgt u een beeld van de meest voorkomende blokkades waarmee 
klanten te maken kunnen hebben als ze gebruik maken van de betreffende dienstverlening. 
 
Het individuele maatwerk aan de klant komt ook tot uitdrukking in de doorlooptijd van de 
dienstverlening die u aanbiedt. In dit kader dient u dan ook de doorlooptijden die bij elke re-
integratiedienstverlening vermeld staan als een maximale doorlooptijd van de dienstverlening te 
zien. U houdt dus rekening met een op de klant afgestemde doorlooptijd.  
 
Tot slot: het kan zijn dat u zich als bedrijf gespecialiseerd heeft in een bepaalde methodiek of een 
specifieke klantgroep. Wij nodigen u uit deze specialisaties kenbaar te maken. In overleg met u is 
het mogelijk dat u ook klanten krijgt aangemeld die niet tot uw specialisaties behoren, maar 
waarbij de Werkcoach/Arbeidsdeskundige toch van mening is dat u het beste bedrijf om maatwerk 
aan de klant te bieden.  
 
Hoofdstuk 5. De in te kopen Re-integratiedienstverlening  

  
Hierna vindt u een overzicht van door UWV in te kopen dienstverlening. In paragraaf 5.1. is de 
dienstverlening opgenomen die UWV in alle elf districten zal inkopen. Hierbij maken we de 
volgende onderverdeling: 

- In paragraaf 5.1. re-integratietrajecten voor specifieke klantgroepen; 
- In paragraaf 5.2. Individuele re-integratietrajecten (IRO’s); 
- In paragraaf 5.3. Re-integratiediensten; 
- In paragraaf 5.4. Voorschakeltrajecten; 
- In paragraaf 5.5. Innovatieve dienstverlening. 

 
In elke paragraaf treft u een overzicht aan van de districten waar UWV de dienstverlening inkoopt. 
Hoe u zich kunt aanmelden voor de opdracht vindt u op www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten.  
 
 
5.1. Re-integratietrajecten voor specifieke klantgroepen 
 
In deze paragraaf treft u een overzicht aan van een aantal klantgroepen waarvoor UWV volledige 
re-integratietrajecten inkoopt.  
 
 
5.1.1. 09-02.O Re-integratietrajecten voor ontslagwerklozen van allochtone afkomst  
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
UWV meldt voor deze re-integratietrajecten uitsluitend werkzoekende ontslagwerklozen en/of 
werkzoekenden van allochtone afkomst die werkloos dreigen te worden aan. Deze 
ontslagwerklozen ondervinden veelal als gevolg van een lage opleiding en/of een onvoldoende 
beheersing van de Nederlandse taal belemmeringen bij het vinden van werk.  
 
N.B. In afwijking van het algemenen uitgangspunt melden wij onder deze klantgroep uitsluitend 
klanten aan die recht hebben op een (volledige) WW-uitkering. 
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 
- Het bedrijf biedt uitsluitend taaltrainingen aan die in het teken van de werkhervatting staan. 

De taaltraining wordt bij voorkeur gegeven in de setting van een leerwerkplek of een 
arbeidstrainingscentrum.  

- In de privé-situatie van de klant kunnen zich omstandigheden voordoen die een belemmering 
voor werkhervatting vormen. Het bedrijf moet daarom begeleiding aan kunnen bieden, die 
deze belemmeringen opheffen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. schuldhulpverlening, maar ook 
modules om de psychische en fysieke weerbaarheid van klanten te vergroten.; 

- Als de klant inburgeringsplichtig of –behoeftig is kan het zijn dat UWV in overleg met de 
gemeente een gecombineerd inburgerings-/re-integratietraject tot stand brengt. Het re-
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integratiebedrijf dient hier bij de inrichting van de re-integratietrajecten rekening mee te 
houden. 

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
 
Opstellen Re-integratieplan  
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 28 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 52 weken na datum aanmelding van de klant heeft hij het werk hervat of ontvangt 
UWV een eindrapportage waarin de reden is vermeld waarom de klant het werk nog niet heeft 
hervat.  
 
Ervaring UWV-opdrachten 
N.v.t.  
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 40%.  
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 3950,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstraining. 
 
Bonus 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 40%. 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn:  
 
09.02.O.08 District Noord Nederland 
09.02.O.09 District Utrecht & Flevoland 
09.02.O.10 District Rijnmond 
09.02.O.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.02.O.12 District Den Haag & Leiden 
09.02.O.13 District West Brabant & Zeeland 
09.02.O.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.02.O.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.02.O.16 District Midden & Oost Brabant 
09.02.O.17 District Groot Amsterdam 
09.02.O.18 District Limburg 
 
 
5.1.2. 09.01 LP Re-integratietraject voor klanten van allochtone afkomst met 
lichamelijke en/of psycho-sociale beperkingen  
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
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UWV meldt uitsluitend werkzoekenden van allochtone herkomst met een ziekte of handicap voor 
deze re-integratietrajecten aan. Deze werkzoekenden ondervinden veelal als gevolg van hun 
allochtone afkomst gecombineerd met een lage opleiding, onvoldoende beheersing van de 
Nederlandse taal en/of psycho-sociale problematiek belemmeringen bij het vinden van werk.  
Voor in het bijzonder vrouwen geldt dat er rekening gehouden moet worden met gebrek aan steun 
vanuit de privésituatie om weer aan het werk te gaan. Tot slot gaat het hier om een klantgroep die 
een ander – niet westers - referentiekader hanteert waar het gaat om het begrip ‘ziekte’ en `werk’. 
Bij de toeleiding naar arbeid zal dit andere referentiekader van bepalende invloed kunnen zijn.  
 
Let op: In afwijking van het algemenen uitgangspunt melden wij onder deze klantgroep uitsluitend 
klanten aan die recht hebben op een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
 
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 
- Het re-integratiebedrijf is in staat om specifieke, afzonderlijke, programma’s voor zowel 

(alleen) allochtone mannen als (alleen) allochtone vrouwen aan te bieden; 
- Taaltrainingen moeten in het teken van de werkhervatting staan. De taaltraining wordt bij 

voorkeur gegeven in de setting van een leerwerkplek c.q. arbeidstrainingscentrum.  
- In de privésituatie van de klant kunnen zich omstandigheden voordoen die een belemmering 

voor werkhervatting vormen. Het re-integratiebedrijf biedt begeleiding aan, die deze 
belemmeringen opheffen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. schuldhulpverlening, maar ook 
modules om de psychische en fysieke weerbaarheid van klanten te vergroten.  

- Het inzetten van een module, waarbij de klant die basisvaardigheden eigen worden gemaakt 
die noodzakelijk zijn om een re-integratietraject te kunnen volgen kunnen – indien 
aangewezen – aan de orde zijn. Deze module is onderdeel van het re-integratietraject; 

- Het contact met de klant en de bemiddeling naar een nieuwe werkkring moeten intensief van 
karakter zijn. 

- Als de klant inburgeringsplichtig- of behoeftig is, kan het zijn dat UWV in overleg met de 
gemeente een gecombineerd inburgerings-/re-integratietraject tot stand wil brengen. Het re-
integratiebedrijf dient hier bij de inrichting van de re-integratieactiviteiten rekening te houden.  

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
 
Opstellen Re-integratieplan  
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 35 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 104 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan wel 
ontvangt UWV een eindrapportage waarin de reden is vermeld waarom de klant het werk nog niet 
heeft hervat.  
 
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

- 0501QA Arbeidsgehandicapte mannen van allochtone afkomst met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt 

- 0501QB Arbeidsgehandicapte mannen van allochtone afkomst met een zeer grote afstand 
tot de arbeidsmarkt 

- 0501RA Arbeidsgehandicapte vrouwen van allochtone afkomst met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt 

- 0501RB AGH vrouwen van allochtone afkomst met een zeer grote afstand tot de 
arbeidsmarkt 

 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 25%. 
 
Resultaatfinanciering 
Op deze dienstverlening is no cure less pay financiering van toepassing in de verhouding 80% 
inspanningsverplichting en 20% resultaatsverplichting. De vergoeding van de percentages vindt 
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plaats overeenkomstig de betaling van Zeer Moeilijk Plaatsbaar. Zie artikel 14 lid 9 van de 
Toegangsovereenkomst Re-integratietrajecten. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 5500,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstraining 
 
Bonus 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 25%. 
 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
voor klanten die Zeer Moeilijk Plaatsbaar zijn, bedraagt 20% 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn:  
 
09.01.LP.08  District Noord Nederland 
09.01.LP.09 District Utrecht & Flevoland 
09.01.LP.10 District Rijnmond 
09.01.LP.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.01.LP.12 District Den Haag & Leiden 
09.01.LP.13 District West Brabant & Zeeland 
09.01.LP.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.01.LP.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.01.LP.16 District Midden & Oost Brabant 
09.01.LP.17 District Groot Amsterdam 
09.01.LP.18 District Limburg 
 
 
 
5.1.4. 09.03.G: Re-integratietrajecten voor werkzoekenden van 45 jaar en ouder 
 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Het gaat hier om werkzoekenden die op datum aanmelding bij het bedrijf 45 jaar en ouder zijn. 
Deze klantgroep is niet eenduidig te beschrijven. Het opleidingsniveau, het arbeidsverleden en de 
persoonlijke omstandigheden kunnen per klant verschillen. Een deel van de klantgroep wordt 
gekenmerkt door een eenzijdig arbeidsverleden. Er zijn ook klanten van wie de opleiding niet 
(meer) relevant op de arbeidsmarkt is. De klanten kunnen te maken hebben met gevoelens van 
onzekerheid en teleurstelling die in de loop van de tijd zijn versterkt doordat hun sollicitaties niet 
hebben geleid tot werkhervatting. Daarnaast ondervinden deze klanten hinder bij het tot stand 
komen van een arbeidsrelatie als gevolg van hun leeftijd. Door deze afstand tot de arbeidsmarkt 
dienen zowel de aanbodversterkende als de bemiddelende activiteiten een intensief karakter te 
hebben. Inzet van scholing is veelal noodzakelijk.  
 
 
N.B. Het staat het bedrijf vrij om zowel dienstverlening voor de gehele klantgroep aan te bieden als 
dienstverlening die bestemd is voor een specifieke groep. Bijv. als u zich heeft gespecialiseerd op 
de bemiddeling van hoog opgeleiden. U dient uw specialisatie op het Aanmeldingsformulier en 
Klantkeuzesjabloon tot uitdrukking te brengen.  
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Minimale eisen dienstverleningspakket 
- Het bedrijf houdt er rekening mee dat in de aangeboden arrangementen modules kunnen 

worden opgenomen die gericht zijn op het versterken van sollicitatievaardigheden; 
- Het bedrijf houdt er rekening mee dat in de aangeboden arrangementen modules kunnen 

worden opgenomen die gericht zijn op intensieve bemiddeling van de klant naar een 
nieuwe werkkring.  

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
 
Opstellen Re-integratieplan  
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 28 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 52 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat of een 
eindrapportage waarin in staat waarom de klant het werk nog niet heeft hervat.  
 
Ervaring UWV-opdrachten 
N.v.t. 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 40%. 
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
  
Prijs 
De maximum prijs is  € 3800,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstrainingen. 
 
Bonus 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 40%.  
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.03.G.08  District Noord Nederland 
09.03.G.09 District Utrecht & Flevoland 
09.03.G.10 District Rijnmond 
09.03.G.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.03.G.12 District Den Haag & Leiden 
09.03.G.13 District West Brabant & Zeeland 
09.03.G.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.03.G.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.03.G.16 District Midden & Oost Brabant 
09.03.G.17 District Groot Amsterdam 
09.03.G.18 District Limburg 
 
 
 
 
5.1.5.  09.03.BB: Re-integratietrajecten voor klanten met beperkingen van fysieke aard 
 
Doel 
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De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
De klanten die UWV voor deze re-integratietrajecten aanmeldt, kennen een breed scala aan 
lichamelijke klachten. Het gaat bijvoorbeeld om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat 
en om neurologische aandoeningen. Soms worden deze klachten gecombineerd met psychische 
klachten. De lichamelijke klachten vergen echter de meeste aandacht. Als gevolg van deze 
klachten is de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt aanzienlijk (geworden). 
 
N.B. Het staat het bedrijf vrij om zowel dienstverlening voor de gehele klantgroep aan te bieden als 
dienstverlening die bestemd is voor een specifieke groep. Bijv. als u zich gespecialiseerd heeft op 
de bemiddeling van een bepaald type aandoening. U dient uw specialisatie op het 
Aanmeldingsformulier en Klantkeuzesjabloon aan te geven.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op het verhogen van de fysieke 
en psychische weerbaarheid van de klant; 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op heroriëntatie op de 
arbeidsmarkt en het opdoen van arbeidsritme (bijv. via de inzet van beroepenoriëntatie, 
zgn. snuffelstages, arbeidstrainingscentra etc); 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op het versterken van 
sollicitatievaardigheden; 

- Het contact met de klant en de bemiddeling naar een nieuwe werkkring moeten een  
intensief karakter hebben. 

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
 
Opstellen Re-integratieplan  
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 28 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 78 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan wel 
ontvangt UWV een eindrapportage waarin de reden is vermeld waarom de klant het werk nog niet 
heeft hervat.  
 
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

- 0601BB Arbeidsgehandicapten met lichamelijke beperkingen, grote afstand tot de 
arbeidsmarkt; 

- 0701AA Werkzoekenden met arbeidshandicap met lichamelijke beperkingen, geringe 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 35%. 
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
Voor klanten die voldoen aan het Protocol Zeer Moeilijk Plaatsbaar geldt de verhouding 80% 
inspanningsverplichting en 20% resultaatsverplichting. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 5000,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstrainingen. 
 
Bonussen 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
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Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 35%. 
 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
voor klanten die Zeer Moeilijk Plaatsbaar zijn, bedraagt 20% 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn:. 
 
09.03.BB.08  District Noord Nederland 
09.03.BB.09 District Utrecht & Flevoland 
09.03.BB.10 District Rijnmond 
09.03.BB.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.03.BB.12 District Den Haag & Leiden 
09.03.BB.13 District West Brabant & Zeeland 
09.03.BB.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.03.BB.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.03.BB.16 District Midden & Oost Brabant 
09.03.BB.17 District Groot Amsterdam 
09.03.BB.18 District Limburg 
 
 
 
 
5.1.6. 09-03.IB: Re-integratietrajecten voor klanten met beperkingen van 
psychische/psychiatrische aard 
 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
De klanten die UWV voor deze re-integratietrajecten aanmeldt, kennen een breed scala aan 
psychische en/of psychiatrische klachten. Bij een aantal klanten kan sprake zijn van een lopend 
curatief GGZ-traject. Soms worden deze klachten gecombineerd met lichamelijke klachten. De 
psychische en/of psychiatrische klachten vergen echter de meeste aandacht. Als gevolg van deze 
klachten is de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt aanzienlijk (geworden). 
 
N.B. Het staat het bedrijf vrij om zowel dienstverlening voor de gehele klantgroep aan te bieden als 
dienstverlening die bestemd is voor een specifieke groep. Bijv. indien u zich gespecialiseerd heeft 
op de bemiddeling van een bepaald type aandoening. U dient uw specialisatie op het 
Aanmeldingsformulier en Klantkeuzesjabloonaan te geven.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op het verhogen van de fysieke 
en psychische weerbaarheid van de klant; 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op heroriëntatie op de 
arbeidsmarkt en het opdoen van arbeidsritme (bijv. via de inzet van beroepenoriëntatie, 
zgn. snuffelstages, arbeidstrainingscentra etc); 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden gericht op het versterken van 
sollicitatievaardigheden 

- Het contact met de klant en de bemiddeling naar een nieuwe werkkring dienen een  
intensief karakter te hebben. 

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
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Opstellen Re-integratieplan  
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 28 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening  
Op uiterlijk 78 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan wel 
ontvangt UWV een eindrapportage waarin de reden is opgenomen waarom de klant het werk nog 
niet heeft hervat.  
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
Voor klanten die voldoen aan het Protocol Zeer Moeilijk Plaatsbaar geldt de verhouding 80% 
inspanningsverplichting en 20% resultaatsverplichting. 
 
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

- 0601IB Arbeidsgehandicapten met psychische beperkingen, grote afstand tot de 
arbeidsmarkt 

- 0701HA Werkzoekenden met arbeidshandicap met psychische beperkingen, geringe afstand 
tot de arbeidsmarkt 

 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 35%. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 5250,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstrainingen. 
 
Bonussen 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 35%. 
 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
voor klanten die Zeer Moeilijk Plaatsbaar zijn, bedraagt 20% 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.03.IB.08  district Noord Nederland 
09.03.IB.09 District Utrecht & Flevoland 
09.03.IB.10 District Rijnmond 
09.03.IB.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.03.IB.12 District Den Haag & Leiden 
09.03.IB.13 District West Brabant & Zeeland 
09.03.IB.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.03.IB.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.03.IB.16 District Midden & Oost Brabant 
09.03.IB.17 District Groot Amsterdam 
09.03.IB.18 District Limburg 
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5.1.7. 09.01.U:  Re-integratietrajecten voor klanten voor wie UWV de Arborol vervult 
 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Deze klantgroep heeft betrekking op personen die recht hebben op een Ziektewetuitkering en 
waarvoor UWV de Arborol vervult. Deze groep kan verder worden onderverdeeld in drie 
subgroepen:  
a. flexwerkers (uitzendkrachten) 
b. klanten wier tijdelijke arbeidscontract gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid 

beëindigd is  
c. ontslagwerklozen, die gedurende hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.  
 
Kenmerkend voor met name de eerste twee subgroepen is dat het klachtenpatroon veelal van 
psychische aard is, waardoor er sprake kan zijn van een lopend curatief GGZ-traject. Voor klanten 
met psychische klachten hanteert UWV bij de begeleiding de protocollen die daarover zijn 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringskunde (o.a. de protocollen 
Angststoornissen en Overspanning en depressieve stoornissen).  
Daarnaast geldt met name voor flexwerkers dat zij relatief vaker werkzaam zijn onder slechte 
arbeidsomstandigheden, waardoor zij een hoger risico op instroom in de WIA hebben.  
 
Let op: In afwijking van het algemene uitgangspunt melden wij onder deze klantgroep uitsluitend 
klanten aan die recht hebben op een (volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
 
 
N.B. Het staat het bedrijf vrij om zowel dienstverlening voor de gehele klantgroep aan te bieden als 
dienstverlening die bestemd is voor een specifieke groep. U dient uw specialisatie op het 
Aanmeldingsformulier en Klantkeuzesjabloon aan te geven.  
 
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- De aangeboden dienstverlening moet primair betrekking hebben op het faciliteren van een 
geleidelijke en flexibele (bijv. variabele werktijden) hervatting van werkzaamheden op 
daarvoor gecreëerde arbeidsgewenningsplaatsen.  

- In de privé-situatie van de klant kunnen zich omstandigheden voordoen die een 
belemmering voor werkhervatting vormen. Het bedrijf is in staat begeleiding aan te bieden  
die deze belemmeringen opheffen. 

- Het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op het verhogen van de 
fysieke en psychische weerbaarheid van de klant; 

- Het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op het versterken van 
sollicitatievaardigheden 

- Het contact met de klant en de bemiddeling naar een nieuwe werkkring moeten een  
intensief karakter hebben. 

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
 
Opstellen Re-integratieplan 
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 28 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening  
Op uiterlijk 78 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan wel 
ontvangt UWV een eindrapportage waarin de reden is vermeld waarom de klant het werk nog niet 
heeft hervat. 
 
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  
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- 0601U Arbeidsgehandicapten die via arbeidsgewenning gere-integreerd worden 
 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 35%. 
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 4000,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstrainingen. 
 
Bonussen 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 35%. 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.01.U.08  district Noord Nederland 
09.01.U.09 District Utrecht & Flevoland 
09.01.U.10 District Rijnmond 
09.01.U.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.01.U.12 District Den Haag & Leiden 
09.01.U.13 District West Brabant & Zeeland 
09.01.U.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.01.U.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.01.U.16 District Midden & Oost Brabant 
09.01.U.17 District Groot Amsterdam 
09.01.U.18 District Limburg 
 
 
 
5.1.8. 09.01.J:  Re-integratietrajecten voor klanten met auditief en/of visuele 
beperkingen 
 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Deze klantgroep bestaat uit werkzoekenden met auditieve en/of visuele beperkingen. Als gevolg 
van hun beperkingen is de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk (geworden).  
 
N.B. Het staat het bedrijf vrij om zowel dienstverlening voor de gehele klantgroep aan te bieden als 
dienstverlening die bestemd is voor een specifieke groep. U dient uw specialisatie op het 
Aanmeldingsformulier en Klantkeuzesjabloon aan te geven.   
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op het verhogen van de fysieke 
en psychische weerbaarheid van de klant; 

- het bedrijf is in staat modules aan te bieden die gericht zijn op heroriëntatie op de 
arbeidsmarkt en het opdoen van arbeidsritme (bijv. via de inzet van beroepenoriëntatie, 
zgn. snuffelstages, arbeidstrainingscentra etc); 
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- het bedrijf is in staat modules aan te bieden gericht op het versterken van 
sollicitatievaardigheden 

 
Resultaat 
Een plaatsing. 
 
Opstellen Re-integratieplan 
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 56 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening  
Op uiterlijk 104 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan wel 
ontvangt UWV een eindrapportage waarin de reden is opgenomen waarom de klant het werk nog 
niet heeft hervat. 
  
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

- 0701J Werkzoekenden met auditieve en/of visuele beperkingen 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 40%. 
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
Voor klanten die voldoen aan het Protocol Zeer Moeilijk Plaatsbaar geldt de verhouding 80% 
inspanningsverplichting en 20% resultaatsverplichting. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 8200,00 exclusief BTW. 
In afwijking van de algemene geldt voor deze trajecten dat zij inclusief scholing – in te kopen door 
het re-integratiebedrijf – door UWV worden ingekocht. 
 
Bonussen 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 40%. 
 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
voor klanten die Zeer Moeilijk Plaatsbaar zijn, bedraagt 20% 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.01.J.08  District Noord Nederland 
09.01.J.09 District Utrecht & Flevoland 
09.01.J.10 District Rijnmond 
09.01.J.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.01.J.12 District Den Haag & Leiden 
09.01.J.13 District West Brabant & Zeeland 
09.01.J.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.01.J.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.01.J.16 District Midden & Oost Brabant 
09.01.J.17 District Groot Amsterdam 
09.01.J.18 District Limburg 
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5.1.9. 09.03.A:  Re-integratietrajecten voor klanten die gere-integreerd willen worden 
naar zelfstandige arbeid 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in zelfstandige arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Voor klanten die een re-integratietraject naar zelfstandige arbeid zullen volgen heeft UWV 
vastgesteld dat zelfstandige arbeid voor hen de slimste weg naar werk is. Er is geen eenduidig 
beeld van de klant te geven. De klanten vormen een dwarsdoorsnede van alle klanten voor wie 
UWV een re-integratietraject inkoopt. Tot de klantgroep behoren zowel klanten die zich oriënteren 
op zelfstandige arbeid als klanten die al een ondernemingsplan hebben opgesteld.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- het bedrijf beschikt over specialistische kennis (van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
beschikbaarheid wettelijke instrumenten etc.) om de klant succesvol te begeleiden naar 
zelfstandige arbeid; 

- het bedrijf is in staat te beoordelen en te onderbouwen of voor de klant zelfstandige arbeid 
geschikt is. Hierbij geeft het bedrijf in zijn advies mee of voor de klant een reëel 
perspectief aanwezig is om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te voorzien dan wel dat 
uitkeringsonafhankelijkheid gerealiseerd kan worden; 

- het bedrijf is in staat om ondernemingsplannen op levensvatbaarheid te kunnen (laten) 
toetsen. 

 
Resultaat 
Een plaatsing als zelfstandige. 
 
Opstellen Re-integratieplan 
Het Re-integratieplan moet uiterlijk binnen 42 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
Het bedrijf moet bij het opstellen van het Re-integratieplan nadrukkelijk aangeven of er voor de 
klant, gegeven de maximale trajectduur, een reëel perspectief aanwezig is om als zelfstandige in 
zijn levensonderhoud te voorzien c.q. dat hij niet meer afhankelijk hoeft te zijn van een uitkering 
(zgn. haalbaarheidstoets). Als dit geen reëel perspectief is én/of de klant blijkt niet voldoende 
gemotiveerd, dan vergoedt UWV uitsluitend de kosten van het Re-integratieplan en geeft geen 
opdracht tot het uitvoeren van verdere re-integratieactiviteiten in het kader van zelfstandig 
ondernemerschap. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening  
Op uiterlijk 104 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk als zelfstandige 
hervat dan wel ontvangt UWV een eindrapportage. 
 
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

- 0603A Klanten die gere-integreerd willen worden naar zelfstandige arbeid. 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage over de referteperiode bedraagt 50%. 
 
Plaatsingsdefinitie 
In afwijking van de algemeen geldende plaatsingsdefinitie, geldt voor werkzoekenden die 
uitsluitend recht hebben op een werkloosheidsuitkering een afwijkende plaatsingsdefinitie. Zie 
hiervoor de Toegangsovereenkomst artikel 4 lid 14.  
 
 
Resultaatfinanciering 
Op deze re-integratietrajecten is de standaard no cure less pay- betaling van toepassing. 
Voor klanten die voldoen aan het Protocol Zeer Moeilijk Plaatsbaar geldt de verhouding 80% 
inspanningsverplichting en 20% resultaatsverplichting. 
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In het geval UWV na oplevering van het Re-integratieplan – inclusief de haalbaarheidstoets - 
besluit niet over te gaan tot de verdere inkoop van het traject naar zelfstandige arbeid, dan 
vergoedt UWV 30% van de kosten van het traject.  
Geeft UWV de opdracht tot de verdere uitvoering van het plan, dan vindt de standaardvergoeding 
‘no cure, less pay’ plaats. 
 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 5200,00 exclusief BTW en scholing/vaardigheidstrainingen . 
 
Bonussen 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Afwijkende bepaling t.b.v. werkzoekende ontslagwerklozen 
Plaatst een bedrijf een werkzoekende ontslagwerkloze dan krijgt het in afwijking van artikel 14 lid 
11A altijd standaard een vergoeding 15%. Voldoet de plaatsing aan de voorwaarden voor een 
Schadelastbonus, dan ontvangt het bedrijf – in afwijking van artikel 14 lid 11B voor de 
werkzoekende ontslagwerkloze een bonus van € 1500, -.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 50%.  
 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
voor klanten die Zeer Moeilijk Plaatsbaar zijn, bedraagt 20% 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.03.A.08  District Noord Nederland 
09.03.A.09 District Utrecht & Flevoland 
09.03.A.10 District Rijnmond 
09.03.A.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.03.A.12 District Den Haag & Leiden 
09.03.A.13 District West Brabant & Zeeland 
09.03.A.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.03.A.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.03.A.16 District Midden & Oost Brabant 
09.03.A.17 District Groot Amsterdam 
09.03.A.18 District Limburg 
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5.2. 09.05.Y. De Individuele Re-integratieovereenkomst 
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
De klant meldt zich zelfstandig bij uw bedrijf voor de uitvoering van een Individuele Re-
integratieovereenkomst (IRO). Deze klant is in staat om zijn re-integratietraject zelfstandig – in 
overleg met u – vorm te geven. UWV heeft geoordeeld dat de IRO de meest geschikte re-
integratiedienstverlening voor de klant is. Het kan voorkomen dat een klant zich toch spontaan 
meldt zonder (voorafgaand) overleg met UWV, terwijl er al andere re-integratieactiviteiten zijn 
opgestart. Is dit het geval dan kan de klant niet meer in aanmerking komen voor een IRO.  
 
Resultaat  
Een plaatsing.  
 
Minimale eisen dienstverleningspakket 

- Alle voorkomende aanbodversterkende instrumenten w.o. sollicitatie-ondersteuning, 
jobhunting- en bemiddelingsactiviteiten. 

 
Maximale duur re-integratietraject 
Voor de maximale duur van een re-integratietraject IRO maakt UWV onderscheid tussen klanten 
met een ziekte of handicap en klanten met een ww-uitkering.  
 
Op uiterlijk 104 weken na datum aanmelding heeft de klant met een ziekte of handicap het werk 
hervat dan wel ontvangt UWV een eindrapportage met daarin de reden waarom de klant het werk 
nog niet heeft hervat. 
 
Op uiterlijk 52 weken na datum aanmelding heeft de werkloos werkzoekende klant of de klant die 
met werkloosheid wordt bedreigd het werk hervat dan wel ontvangt UWV een eindrapportage met 
daarin de reden waarom de klant het werk nog niet heeft hervat. 
 
Resultaatfinanciering 
No cure less pay in de verhouding 50% inspanningsverplichting en 50% resultaatsverplichting. 
Voor klanten die voldoen aan het Protocol Zeer Moeilijk Plaatsbaar geldt de verhouding 80% 
inspanningsverplichting en 20% resultaatsverplichting. 
 
Prijs 
Anders dan in entree-eis 11 is opgenomen hoeft het bedrijf niet vooraf een prijs te offreren. Meldt 
een klant zich voor een IRO, dan moet het bedrijf een op de klant toegesneden offerte uitbrengen. 
Hierbij gelden de volgende richtlijnen; 

- voor klanten met een ziekte of handicap geldt een maximum bedrag van € 5000,- exclusief 
BTW en scholing/vaardigheidstrainingen; 

- voor werkzoekende ontslagwerkloze klanten een maximum bedrag van € 4000,- exclusief 
BTW en scholing/vaardigheidstrainingen.  

 
Doorlooptijd opstellen Re-integratieplan  
Het Re-integratieplan moet samen met het aanvraagformulier IRO zijn ingediend binnen 28 
kalenderdagen nadat de klant aan UWV heeft meegedeeld voor een Individuele Re-
integratieovereenkomst in aanmerking te willen komen.  
 
De klant moet uiterlijk 4 weken vóórdat het recht op uitkering verstrijkt een aanvraag om een IRO 
indienen. Als de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt deze afgewezen. 
 
Entree eis ervaring: 
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Niet van toepassing 
 
Ervaring UWV-opdrachten 
N.v.t. 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
N.v.t. 
 
Aanmelding 
U kunt zich gedurende het hele jaar aanmelden voor de uitvoering van IRO’s. UWV beoordeelt 
binnen 6 weken na datum aanmelding de aanvraag.  
  
N.B. Is met een bedrijf een Mantelovereenkomst IRO 2008 afgesloten, dan hoeft een bedrijf zich 
niet opnieuw aan te melden voor de uitvoering van IRO’s onder het Inkoopkader 2009. Deze 
Mantelovereenkomst wordt per 1 juli 2009 overgezet naar een Toegangsovereenkomst 2009 
waarop de voorwaarden van het Inkoopkader 2009 van toepassing zijn. Er zijn 
overgangsvoorwaarden. Het bedrijf ontvangt hierover een aparte brief.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 50%.  
 
Het minimaal te garanderen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
voor klanten die Zeer Moeilijk Plaatsbaar zijn, bedraagt 20% 
 
District van opdrachtverlening 
Meldt u zich aan voor deze opdracht, dan sluit UWV een landelijke Toegangsovereenkomst met u 
af. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.05.Y.07  Landelijk  
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5.3. Voorschakeltrajecten voor specifieke klantgroepen 
 
Momenteel worden er geen aparte voorschakeltrajecten gevraagd. 
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5.4. Re-integratiediensten 
 
 
5.4.1. 09-22.PW Passend werkaanbod  
 
Doel 
De plaatsing van een klant in arbeid passend bij zijn competenties en vaardigheden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Het betreft hier werkzoekende klanten die op of na 1 juli 2009 ten minste 12 maanden 
onafgebroken recht hebben gehad op een WW-uitkering. De klant is volledig werkloos voor het 
aantal uren waarop het oorspronkelijke recht op WW is toegekend. Hierbij geldt dat het aantal uren 
werkloosheid per klant kan verschillen van minimaal 5 tot maximaal 40 uur.  
Ondanks het feit dat de klant al geruime tijd werkloos is, is hij geschikt om (direct) bemiddeld te 
worden richting arbeidsmarkt.  
UWV heeft aan deze klanten een passend werkaanbod gedaan in de vorm van twee geschikte 
vacatures (zie hoofdstuk 2.2), maar dit heeft niet geresulteerd in werkhervatting door de klant.  
Alleen in het uitzonderlijke geval dat UWV voor de klant geen geschikte vacatures beschikbaar 
heeft, is dit passend werkaanbod niet gedaan.  
UWV meldt de klant bij het bedrijf aan met een Klantprofiel. Dit Klantprofiel bevat naast relevante 
persoonsgegevens een globale indicatie van de competenties, mogelijke beroepen en sectoren van 
plaatsing in relatie tot de klant. Daarnaast wordt een beknopt overzicht van de activiteiten geboden 
die tot dan toe gedurende de werkloosheidsperiode hebben plaatsgevonden.  
 
Let op: In afwijking van het algemene uitgangspunt melden wij onder deze klantgroep uitsluitend 
klanten aan die recht hebben op een (volledige) WW-uitkering. 
 
 
Specificaties dienstverlening 

- Het bedrijf zorgt ervoor dat de klant ten minste 3 maal op sollicitatiegesprek gaat bij een 
potentiële werkgever. Op verzoek van de klant of indien UWV dit aangeeft, dient het bedrijf 
aanwezig te zijn bij de sollicitatiegesprekken; 

- Uitsluitend met het oog op het vervullen van een concreet baanaanbod van een werkgever 
behoort de inzet van een kortdurende vaardigheidstraining tot de mogelijkheden.  

- Ondanks dat de klant in principe verplicht is alle werk dat wordt aangeboden te accepteren, 
moet het bedrijf zich bij het tot stand brengen van de sollicitatiegesprekken zoveel 
mogelijk richten op functies die aansluiten bij de kwalificaties en competenties van de 
klant.  

- Indien de klant niet verschijnt op een sollicitatiegesprek of op een andere manier niet 
meewerkt, dan meldt het bedrijf dit onmiddellijk aan UWV. Na een dergelijke melding volgt 
altijd een gesprek met UWV, de klant en het bedrijf.  

- Ongeacht het resultaat van de dienstverlening, verstrekt het bedrijf uiterlijk na afloop van 
de re-integratiedienst een rapportage waarin is opgenomen:  

o het aantal sollicitatiegesprekken waaraan de klant heeft deelgenomen; 
o korte omschrijving van de vacatures waarop de sollicitaties betrekking hadden; 
o indien van toepassing, de redenen waarom, naar het oordeel van het bedrijf, de 

sollicitatiegesprekken niet hebben geleid tot werkhervatting 
 
Opstellen Re-integratieplan 
In afwijking op artikel 6, lid 2 van de Toegangsovereenkomst hoeft voor deze dienst geen Re-
integratieplan te worden opgesteld. Wél dient het bedrijf, na aanmelding door UWV, binnen 5 
werkdagen de klant op te roepen voor een (kennismakings)gesprek.  
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 12 weken na datum aanmelding van de klant heeft de klant het werk hervat dan wel 
ontvangt UWV een eindrapportage waarin de reden is vermeld waarom de klant het werk nog niet 
heeft hervat.  
 
Ervaring UWV-opdrachten 
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Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

• 08-22C Jobhunting. 
 
Minimaal behaald plaatsingspercentage entree-eis ervaring 
In de referteperiode dient een plaatsingspercentage van minimaal 50% te zijn gehaald. 
 
Resultaat  
Een plaatsing. 
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienst geldt ‘no cure no pay’. 
 
Prijs 
De maximum prijs is € 1.750,- exclusief BTW en vaardigheidstrainingen. Inzet van scholing is niet 
aan de orde. 
 
Bonus 
UWV betaalt – indien van toepassing – een Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen plaatsingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen plaatsingspercentage na het afsluiten van de Toegangsovereenkomst 
bedraagt 50%.  
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.22.PW 08  District Noord Nederland 
09.22.PW.09 District Utrecht & Flevoland 
09.22.PW.10 District Rijnmond 
09.22.PW.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.22.PW.12 District Den Haag & Leiden 
09.22.PW.13 District West Brabant & Zeeland 
09.22.PW.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.22.PW.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.22.PW.16 District Midden & Oost Brabant 
09.22.PW.17 District Groot Amsterdam 
09.22.PW.18 District Limburg 
 
 
 
5.4.2. 09-23AB Assessment noodzaak scholing  
 
 
Doel 
 
Het krijgen van inzicht in de noodzaak van het inzetten van scholing en vervolgens het soort 
scholing voor een klant. Bij het beoordelen van de noodzaak van scholing voor het spoedig 
terugleiden van de klant naar de arbeidsmarkt, wordt ook gekeken naar zijn competenties en 
arbeidsverleden. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Voor deze klanten is door UWV is op basis van het Protocol Scholing vastgesteld dat scholing 
noodzakelijk is. Maar er bestaan twijfels over het soort scholing en/of de scholingsmogelijkheden 
van de klant.  
 
Specificaties dienstverlening 
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- Het bedrijf stelt een profielanalyse op waarbij de volgende aspecten in het advies worden 
meegenomen:  

-  
o de regionale arbeidsmarkt en de toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het 

perspectief van de klant,  
o de aard en de duur van de scholing evenals de studiebelasting; 
o de kans van slagen voor de klant in relatie tot zijn sociale context én 

de competenties van de klant.  
 
Opstellen Re-integratieplan 
Niet van toepassing. Het bedrijf dient een ontvangstbevestiging te sturen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 2 weken na datum aanmelding ontvangt UWV het onderbouwde advies.   
 
Ervaring UWV-opdrachten 
Bedrijven waarmee UWV een contract heeft gesloten op basis van de volgende opdrachtnummers 
kunnen deze ervaring als relevante ervaring inbrengen:  

• 05-23AB Assessment Noodzaak Scholing. 
 
Minimaal behaald slagingspercentage entree-eis ervaring 
N.v.t.  
 
Resultaat 
Een onderbouwd advies over de noodzakelijke inzet van de scholing, de aard en de belasting van 
de scholing en de haalbaarheid hiervan in relatie tot het spoedig terugleiden van de klant naar de 
arbeidsmarkt.  
 
Resultaatfinanciering 
UWV vergoedt deze re-integratiedienst op basis van fullpay.  
 
Prijs 
De maximum prijs is € 700,- exclusief BTW. 
 
Bonus 
N.v.t. 
 
Minimaal te garanderen slagingspercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het bedrijf dient een slagingspercentage van minimaal 75% te garanderen. 
Uitval ten laste van het bedrijf is niet toegestaan. 
 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft alle 11 districten. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.23.AB 08  District Noord Nederland 
09.23.AB.09 District Utrecht & Flevoland 
09.23.AB.10 District Rijnmond 
09.23.AB.11 District Overijssel & Gelderland Noord  
09.23.AB.12 District Den Haag & Leiden 
09.23.AB.13 District West Brabant & Zeeland 
09.23.AB.14 District Gelderland Midden & Zuid  
09.23.AB.15 District Overig Noord Holland & Midden-Holland 
09.23.AB.16 District Midden & Oost Brabant 
09.23.AB.17 District Groot Amsterdam 
09.23.AB.18 District Limburg 
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5.5 Innovatieve re-integratiedienstverlening  
 
Onder de Innovatieve re-integratiedienstverlening contracteert UWV uitsluitend voor een 
klantgroep of methode vernieuwende re-integratiedienstverlening. Als innovatieve dienstverlening 
kan uitsluitend de volgende dienstverlening worden aangeboden: 

- 09.09 XR re-integratietrajecten en 
- 09.08 XV voorschakeltrajecten. 

 
UWV nodigt – indien dit is aangewezen – bedrijven uit om zich hiervoor aan te melden. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat bedrijven zelf een offerte m.b.t. innovatieve dienstverlening 
aanbieden. De innovatieve dienstverlening werd tot de invoer van het Inkoopkader Re-
integratiedienstverlening gecontracteerd onder het Inkoopkader Vrije Ruimte.  
Contractering vindt plaats onder het regiem van het Inkoopkader 2009.  
 
Meldt een bedrijf zich aan, dan moet het gebruik maken van het Aanmeldingsformulier Innovatieve 
re-integratiedienstverlening. Bedrijven worden getoetst aan de in dit document opgenomen 
geldende entree-eisen. Met uitzondering van de entree-eis ervaring moet het bedrijf aantoonbaar 
aan alle entree-eisen voldoen. U dient ook een plan van aanpak op te stellen waarin u onder meer 
in gaat de volgende aspecten: 

- op welke klantgroep uw aanmelding betrekking heeft; 
- of het om de uitvoering van re-integratie- dan wel voorschakeltrajecten gaat, 
- wat de inhoud van de door u aangeboden dienstverlening is en waar u onderbouwd 

aangeeft waarom het een innovatieve methode betreft; 
- op welke districten uw aanmelding betrekking heeft; 
- welke vorm van resultaatsfinanciering van toepassing is, 
- op hoeveel klanten uw aanmelding betrekking heeft, 
- wat de geschatte waarde is van de aanmelding, 
- wat de vaste prijs van een voorschakeltraject of re-integratietraject is exclusief BTW, 

scholing en vaardigheidstrainingen maar inclusief reiskosten, 
- het plaatsings- of succespercentage dat u garandeert, 
- het percentage niet- gestarte trajecten dat u garandeert 
- u geeft 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; 

- Wat is de maximale doorlooptijd is waarbinnen cliënten zullen worden geplaatst dan wel in 
staat zijn een re-integratietraject te volgen. 

 
Na beoordeling van de aanmelding en na akkoord sluit UWV een Toegangsovereenkomst met het 
bedrijf. De Toegangsovereenkomst en het Inkoopkader 2009 vindt u op www.uwv.nl/zakelijk/re-
integratiediensten. 
 
In aanvulling op het gestelde in de Toegangsovereenkomst gelden de volgende aanvullende 
bepalingen:  

- UWV kan een bedrijf verplichten de klanten zelf te werven; 
- de looptijd van het contract is één jaar, er geldt géén automatische optionele verlening van 

2 maal een kalenderjaar; 
- er vindt na een half jaar een evaluatie plaats op het aantal aan te leveren klanten, waarna 

wordt bekeken of de overeenkomst wordt voortgezet. Indien de aanmelding achterblijft bij 
het verwachte aantal, kan aanmelding worden opgeschort; 

- een jaar na afsluiten van de Toegangsovereenkomst vindt er een verplichte evaluatie op de 
behaalde resultaten van de dienstverlening die is gecontracteerd plaats. Afhankelijk van 
deze resultaten kan tot voortzetting van maximaal nog één kalenderjaar besloten worden. 

 
Sluit UWV met een bedrijf in het kader van de Innovatieve re-integratiedienstverlening een 
Toegangsovereenkomst, dan bedraagt de vooraf geschatte waarde van deze overeenkomst nooit 
meer dan het zgn. drempelbedrag zoals deze geldt voor de in de Europese richtlijnen opgenomen 
dienstverlening die behoren tot de zgn. IIB- diensten. Deze drempel is voor 2009 vastgesteld op  
€ 206.000,-. 
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U kunt in voorkomende gevallen u aanmelden voor het aanbieden van innovatieve dienstverlening 
bij het district waar u de dienstverlening wilt uitvoeren. Zie voor het aanmeldadres 
www.uwv.nl/zakelijke/re-integratiediensten.  
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5.6. Re-integratiedienstverlening per district  
 
 
5.6.1. 09-23.AG Arbeidsgewenning  
 
Doel 
Het aanleren van (werknemers)vaardigheden aan klanten zodat zij in staat zijn om arbeid te 
verrichten. Het opheffen van geconstateerde belemmeringen en inzichtelijk maken welke 
mogelijkheden de klant heeft. 
 
Specifieke klantkenmerken 
Het gaat hier om klanten die beschikken over de potentie om arbeid te verrichten, maar nog de 
benodigde structuur en/of vaardigheden missen om succesvol aan het arbeidsproces te kunnen 
deelnemen. De klanten die voor deze dienstverlening worden voorgedragen, kunnen bijvoorbeeld 
te maken hebben met: 

- het nog niet (voldoende) beheersen van werknemersvaardigheden. Het gaat er 
bijvoorbeeld om dat de klant zich leert te houden aan -  en overeenkomstig instructies 
dient uit te voeren van – (werk)afspraken, dat hij leert omgaan met collega’s en met 
werkdruk; 

- negatieve gevoelens en emoties, eigen invulling van hun dagritme, onzekerheid en 
eenzijdige werkervaring, doordat de klant langere periode niet heeft deelgenomen aan het 
arbeidsproces en moeite ondervindt om de stap naar arbeid te maken. 

 
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;  

- aanbieden van modules gericht op het opdoen van arbeidsritme door de klant, waardoor 
duidelijk wordt wat de mogelijkheden en competenties zijn van de klant; 

- modules gericht op het in de praktijk aanleren van werknemersvaardigheden, hierbij valt te 
denken aan werkmotivatie, werkhouding, samenwerken en zelfstandigheid; 

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

- modules die gericht zijn op activeren en stimuleren van de klant en inzet van 
empowerment; 

- modules gericht op het opheffen van specifieke blokkades in de persoonlijke levenssfeer 
van de klant; hierbij valt te denken aan zelfbeeld en omgaan met beperkingen; 

- voor alle modules geldt dat zij inspelen op het opleidingsniveau van de klant; 
- het samen met de klant evalueren van het bereikte eindresultaat. 

 
 

Resultaat 
De klant beschikt over zodanige (werknemers)vaardigheden dat hij in staat is om werk afgestemd 
op zijn competenties en vaardigheden te verrichten. Het is duidelijk over welke competenties en 
mogelijkheden de klant beschikt om (verder) begeleid en bemiddeld te worden naar de 
arbeidsmarkt. De beperkingen die de klant bij de start van de dienst ondervond vormen hiervoor 
geen belemmering meer. 
 
Doorlooptijd opstellen re-integratieplan 
Het re-integratieplan moet uiterlijk binnen 28 kalenderdagen door UWV zijn ontvangen. 
 
Maximale duur re-integratiedienstverlening 
Op uiterlijk 16 weken na datum aanmelding van de klant ontvangt UWV een eindrapportage. Uit 
deze eindrapportage blijkt of de belemmeringen die de klant - bij aanvang van de dienstverlening 
had - zijn opgeheven en wat de mogelijkheden van de klant zijn.  
 
Ervaring UWV-opdrachten 
N.v.t. 
 
Minimaal behaald plaatsings/succespercentage entree-eis ervaring 



 

Overzicht Re-integratiedienstverlening UWV – versie 31 augustus 2009 32 

N.v.t. 
 
Resultaatfinanciering 
Voor deze dienstverlening geldt ‘full-pay’ 
Betaling vindt plaats nadat UWV een door de klant getekende eindrapportage heeft ontvangen en 
geaccordeerd. 
 
Prijs 
De maximum prijs is  € 2250,- exclusief BTW en scholing. 
 
Bonussen 
UWV betaalt geen Schadelast en/of Plaatsingsbonus plus.  
 
Minimaal te garanderen succespercentage na afsluiten Toegangsovereenkomst 
Het minimaal te behalen succespercentage na afsluiten van de Toegangsovereenkomst bedraagt 
95% overeenkomstig artikel 6 lid 5 van de Toegangsovereenkomst. 
 
District van opdrachtverlening 
De dienstverlening betreft één district. 
 
De opdrachtnummers van deze dienstverlening waarvoor het bedrijf zich kan aanmelden zijn: 
 
09.03.AG.08  District Noord Nederland 
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Hoofdstuk 6. Klantkeuzesjabloon en bedrijfssjabloon  
 
Om zowel de klant als de coach van UWV een goed inzicht te kunnen geven in de dienstverlening 
die het bedrijf aan kan bieden en welke specialisaties het kent, zijn bedrijven verplicht een 
klantkeuzesjabloon en een bedrijfssjabloon in te dienen. 
 
Zie in dit verband de op www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten geplaatste sjablonen. 
 
Het is van groot belang voor het bedrijf zelf dat het bij zijn aanmelding beide sjablonen bijvoegt. 
Dit helpt de klant in zijn keuze voor een bedrijf dat de noodzakelijke en gewenste dienstverlening 
biedt. Bij het ontbreken van de sjablonen bij de aanmelding vraagt UWV deze op.  
 
 
 
 
 
 


