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Opdrachtnemers Inkoopkader 2016-2020
Re-integratiediensten voor Klanten met
een AG- of ZW-uitkering

Onderwerp
Mededelingen over het Inkoopkader Re-integratiediensten 2016-2020.

Geachte relatie,
Op 1 juli 2016 is het Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten in werking getreden. Onder dit
Inkoopkader koopt UWV de Re-integratiediensten 'Werkfit maken' en 'Naar werk' in voor Klanten
met een ZW- of AG-uitkering.
Per 1 januari 2019 wordt een aanpassing in de SUWI-wetgeving van kracht, waardoor UWV ook
dienstverlening kan inkopen voor de onderstaande klantgroepen:
•
Klanten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een
WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%)
•
Klanten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer een recht op een uitkering op
grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%)
Wat betekent dit voor het Inkoopkader 2016-2020?
Een deel van deze groep Klanten met een WW-uitkering heeft dezelfde kenmerken als de Klanten
met een AG- of ZW-uitkering waarvoor UWV de diensten 'Werkfit maken' en 'Naar werk' uit het
Inkoopkader 2016-2020 inzet.
Daarom past UWV het Inkoopkader 2016-2020 per 1 januari 2019 aan, zodat ook deze Klanten
kunnen worden aangemeld voor de diensten 'Werkfit maken' en 'Naar werk'.
Wat betekent dit voor u als Opdrachtnemer van het Inkoopkader?
Vanaf 1 januari 2019 kunt u ook aanmeldingen verwachten van Klanten met een WW-uitkering die
voldoen aan de hierboven omschreven voorwaarden. Voor deze Klanten kan dezelfde
dienstverlening ingezet worden als voor de klanten met een AG- of ZW-uitkering.
Deze Klanten met een WW-uitkering hebben een sollicitatieverplichting, waaraan zij moeten
voldoen. Door deel te nemen een re-integratiedienst, kan de Klant hieraan voldoen.
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Welke regels gelden voor deze nieuwe klantgroep?
Binnen het Inkoopkader wordt op een aantal punten onderscheid gemaakt tussen de AG- en de
ZW-klant. Voor bovenstaande Klanten wordt aangesloten bij de afspraken voor de AG-klant. Dit
betekent voor:
Werkfit maken:
•
Evaluatiemoment: na 6 maanden (Overzicht re-integratiediensten 3.1.1)
•
Maximale generale doorlooptijd: 18 maanden (Overzicht re-integratiediensten 3.4)
Naar werk:
•
Maximale generale doorlooptijd: 9 maanden (Overzicht re-integratiediensten 3.4)
•
Plaatsing (Begrippenlijst): De definitie voor Plaatsing voor deze klantgroep is nog niet
vastgesteld. Dit zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.
Beide percelen:
•
Voortijdige terugmelding van de klant bij ziekte na 13 weken (Overzicht re-integratiediensten
4.8)
•

Recht op een bonus (DFA 5.6.1): Hiervoor worden de exacte voorwaarden nog vastgesteld,
gerelateerd aan de definitie voor een Plaatsing. Dit zal zo spoedig mogelijk worden
gecommuniceerd.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u uw accounthouder benaderen.
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