Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Samenwerkingscontract tussen

XXX en ggg

1. XXX , gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………, ………………..
en
3. Gemeente ggg, hierna te noemen “”, gevestigd
te ggg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ggg,
Gezamenlijk te noemen: “Partijen”

Overwegende dat:
 XXX de wens heeft de personeelsbezetting in haar bedrijf een afspiegeling te laten
zijn van de maatschappij.
 XXX daarom extra bijdrage wil leveren aan de arbeidsparticipatie van werkzoekenden
met een beperking (specifiek ggg)
 XXX, verspreid over heel Nederland aaa vestigingen heeft.
 Er nu aaa bij XXX werken.
 XXX zorg draagt het aantal aaa in de vestigingen te vergroten en gedurende de
periode tot dd-mm-20yy een zodanig aantal aaa hoopt te plaatsen dat de organisatie
in 20xx XXX aaa in dienst heeft.
 XXX streeft ernaar in elke vestiging aaa te plaatsen. Per vestiging XXX.
 Het gaat om aaa die veelal begeleiding nodig hebben in reguliere functies.
 Bij het plaatsen voorzieningen zoals jobcoaching, loonkostensubsidie, proefplaatsing
etc. en instrumenten zoals premiekorting en no-risk polis, van toepassing kunnen
zijn. Deze worden ingevuld, gelet op de van toepassing zijnde wetgeving en naar
individuele behoefte van de ccc zoals vast te stellen door de xxx van xxx.
 Indien jobcoaching voor de klant geïndiceerd is, zal XXX zelf bij voorkeur de
jobcoaching uitvoeren op voorwaarde dat de ccc hiermee akkoord gaat. De
werkbegeleiding wordt dan direct op de werkvloer vormgegeven (Interne
Jobcoaching).
 ggg in de arbeidsmarktregio een Werkgeversservicepunt heeft ingericht en vanwege
deze landelijke organisatiestructuur de mogelijkheid heeft om zowel landelijk, als
regionaal en lokaal vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 ggg zorg draagt voor het, op aanvraag, tijdig beschikbaar stellen van de
noodzakelijke voorzieningen voor zowel de werkgever als de ccc.
 XXX voor het werven van de ccc gebruik wil maken van de expertise van ggg.
 De bij XXX beschikbare opleidingsmogelijkheden, voor zover mogelijk, worden
ingezet afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele ccc.
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Partijen de omvang van en de voorwaarden voor de samenwerking wensen vast te
leggen in een samenwerkingscontract.

Zullen het volgende in acht nemen:
Artikel 1. Aard van de samenwerking
Partijen zullen samen activiteiten verrichten die erop zijn gericht dat op het einde van de
looptijd van het samenwerkingscontract, aaa arbeidsplaatsen zijn ingevuld met in eerste
instantie werkzoekenden behorende tot de ccc-doelgroep.
Als gevolg van veranderende wetgeving bepalen XXX en ggg jaarlijks (eventueel samen
met andere partners) welke werkzoekenden als doelgroep voor dit
samenwerkingscontract worden aangemerkt.
Artikel 2. Aard en omvang van de door "XXX“ te leveren diensten en/of
producten
 XXX zal in het kader van de in artikel 1 genoemde samenwerking voor de volgende
diensten en/of mogelijkheden zorgdragen. aaa arbeidsplaatsen in door XXX aan te
wijzen vestigingen specifiek voor ccc, inclusief de huidige aaa .
 Persoonlijke werkplekbegeleiding bij aanvang van het dienstverband.
 Jobcoaching indien de ccc hiervoor geïndiceerd is.
Artikel 3. Aard en omvang van de door ggg te leveren diensten en/of producten
 Dienstverlening vanuit de Werkgeversservicepunten met per werkgeversservicepunt
een vast contactpersoon.
 Op regionaal niveau selectie en voordracht van ccc uit de caseload van ggg.
 Het verzorgen van voorlichting aan medewerkers van XXX op verzoek.
 Het inschakelen van relevante netwerken van waaruit beschikbare kandidaten kunnen
doorstromen naar arbeid.
 Inzet van het instrument proefplaatsing.
 Met inachtneming van de wettelijke bepalingen kan ggg toestemming verlenen
voor proefplaatsing voor de duur van twee maanden aan personen met een cccuitkering, personen die al dan niet gedeeltelijk recht hebben op een uitkering op
grond van de Wet ccc dan wel personen die recht hebben op arbeidsondersteuning
als bedoeld in artikel nnn van de Wet ccc.
 ggg verleent toestemming voor een proefplaatsing van langer dan twee maanden
tot een maximum van zes maanden als dat in het belang van de re-integratie van
de uitkeringsgerechtigde is en naar het oordeel van ggg noodzakelijk is op grond
van de aard van de beperkingen, de afstand tot de arbeidsmarkt en/of de mate
van complexiteit van het werk.
 Toestemming voor proefplaatsing wordt geweigerd indien redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat de uitkeringsgerechtigde ook zonder proefplaatsing kan
worden aangenomen voor dat werk.
 Indien geïndiceerd vergoeden van jobcoachingsactiviteiten tegen het daarvoor door
ggg vastgestelde tarief. Dit zolang de huidige regeling interne jobcoaching van kracht
is.
 Centrale administratieve afhandeling rond het aanvragen van voorzieningen.
Artikel 4 Resultaten
4.1 Resultaat XXX
Op basis van de overwegingen in het samenwerkingscontract tussen de partijen stelt XXX
zich ten doel in 20yy de aaa beschikbaar gestelde arbeidsplaatsen ingevuld te hebben
met aaa.
Als tussenresultaat stelt XXX zich ten doel om in 20yy aaa beschikbare arbeidsplaatsen
ingevuld te hebben met aaa.
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4.2 Resultaat xxx
Op basis van de overwegingen in het samenwerkingscontract tussen partijen stelt xxx
zich ten doel in 20yy aaa arbeidsplaatsen bij XXX te ingevuld te hebben met aaa. ggg
stelt zich ten doel om als tussenresultaat in 20yy aaa beschikbare arbeidsplaatsen
ingevuld te hebben met XXX.
Artikel 5. Organisatie van de samenwerking.
5.1 Contactpersonen:
XXX:
ggg:
5.2 Organisatorische afspraken
Om de doelstellingen van het samenwerkingscontract te realiseren zijn door de partijen
de volgende organisatorische afspraken gemaakt:











Door XXX wordt xxxx aangesteld als vertegenwoordiger en is namens de directie
verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de in dit samenwerkingscontract
gemaakte afspraken.
Door ggg worden gggg aangesteld als vertegenwoordiger en zijn namens de directie
verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de in dit samenwerkingscontract
gemaakte afspraken.
De bovengenoemde vertegenwoordigers hebben als taak de eigen organisatie op de
hoogte te stellen van dit samenwerkingscontract.
Daarnaast zijn de vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de interne en externe
communicatie over de activiteiten en zullen deze communicatie coördineren en
organiseren volgens de daartoe binnen hun organisatie geldende regels en gebruiken.
Het betreft zowel de communicatie behorende bij dit samenwerkingscontract als die
over de opgestelde uitvoeringsafspraken de bij nader overleg worden vastgesteld.
Dit samenwerkingscontract kent een plan van aanpak waarin de uitvoeringsafspraken
en werkprocessen worden toegelicht.
ggg koppelt de vestigingen van XXX aan het voor de betreffende regio
verantwoordelijke regionale werkgeversservicepunt. Hier worden kandidaten
geselecteerd die vervolgens bij XXX worden voorgesteld.
In de arbeidsmarktregio waar de wervingsactiviteiten worden uitgevoerd, vervult een
(functionaris ggg) werkgeversdiensten van ggg de rol van operationeel
contactpersoon. Deze functionaris ondersteunt en is verantwoordelijk voor selectie
van de kandidaten.
De xxx van xxxx zijn verantwoordelijk voor de directe uitvoering van de afspraken in
dit samenwerkingscontract.

Artikel 6. Financiën.
6.1
ggg neemt de kosten voor haar rekening indien er op verzoek van
hen communicatie- en voorlichtingsmaterialen moet worden aangepast of
ontwikkeld.
6.2
ggg zet haar dienstverlening, zoals vermeld in het plan van aanpak, kosteloos in.
6.3
Niet tot de reguliere dienstverlening van ggg behorende dienstverlening zoals
vermeld in het plan van aanpak, dan wel aanpassing daarvan ten behoeve van dit
project en op verzoek van XXX komt voor rekening van XXX en zal alleen na
overleg worden uitgevoerd.
6.4
De aangepaste dienstverlening wordt bij XXX tegen integrale kostprijs in
rekening gebracht. XXX zal voorafgaand aan de betreffende
dienstverlening een offerte ontvangen.ggg zal de in rekening gebrachte
kosten binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur betalen.
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6.5
6.6
6.7

XXX zal, voor de op grond van dit samenwerkingscontract verrichte diensten geen
kosten bij ggg in rekening brengen.
ggg stelt ten behoeve van de daartoe in aanmerking komende werkzoekende, die
in het kader van dit samenwerkingscontract wordt bemiddeld naar werk, indien
nodig, re-integratiebudget beschikbaar. Dat ter beoordeling door ggg.
Elke partij draagt zelf de kosten voor de inzet van medewerkers ten behoeve van
de organisatie en uitvoering van de afspraken in dit samenwerkingscontract. Met
uitzondering van de vergoeding, indien geïndiceerd, van jobcoachingsactiviteiten
tegen het daarvoor door ggg vastgestelde tarief.

Artikel 7. Periodieke overleggen, rapportages en evaluaties
7.1
Er worden een stuurgroep en projectgroep opgericht waarin vertegenwoordigers
van beide organisaties vertegenwoordigd zijn.
In een plan van aanpak worden zowel de samenstelling van de stuur- en
projectgroep als de frequentie van het periodiek overleg opgenomen.
In dit overleg worden de voortgang en de resultaten van de samenwerking
besproken. Naar aanleiding van de bevindingen kunnen de vertegenwoordigers
van de partijen maatregelen nemen die voortgang bevorderen, teneinde de
beoogde resultaten te realiseren.
7.2
Met dezelfde frequentie zullen de partijen rapportages met betrekking tot de
voortgang van de beoogde realisatie opstellen. De rapportages bestaan uit een
kwantitatief en kwalitatief deel.
Het kwantitatieve deel zal de volgende onderdelen bevatten:
 aantal aangeleverde arbeidsplaatsen per arbeidsmarktregio
 aantal voorgestelde kandidaten
 aantal aangenomen kandidaten met omvang van dienstverband
 inzet van instrumenten, zowel in aantal als gespecificeerd
Het kwalitatieve deel zal de volgende onderdelen bevatten
 onderlinge afstemming en communicatie
 tijdigheid afhandeling
7.3
1x per kwartaal zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden over de
samenwerking, inclusief behaalde resultaten.
7.4
Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd van dit
samenwerkingscontract zal door Partijen gezamenlijk een eindevaluatie worden
opgesteld.
7.5
De eindevaluatie kan gebruikt worden voor het vaststellen van het eindresultaat
dan wel als onderbouwing bij het aangaan van een nieuw samenwerkingscontract.
7.6
De rapportage(s) worden beschikbaar gesteld aan de vertegenwoordigers van de
deelnemende partijen.
Artikel 8 Verplichtingen Partijen
8.1
Partijen verlenen elkaar alle medewerking voor het uitoefenen van controle door
of namens de andere parijen, hun toezichthouder of subsidieverstrekker op de
uitvoering van dit samenwerkingscontract.
8.2
XXX en ggg zal de in het kader van dit samenwerkingscontract verkregen
persoonsgegevens,
verwerken met in achtneming van de wettelijke bepalingen omtrent de
privacybescherming en deze gegevens niet anders gebruiken dan voor de
uitvoering van dit samenwerkingscontract nodig is of ter uitvoering van de
wettelijke taak.
8.3
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van de, in het kader van dit
samenwerkingscontract, verkregen informatie over de bedrijfsvoering van de
andere partijen, alsmede van hun klanten in de ruimste zin van het woord,
behoudens indien en voor zover er een wettelijke verplichting tot bekendmaking
bestaat.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
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Partijen zijn jegens elkaar, behoudens in het geval van grove nalatigheid of opzet, niet
aansprakelijk voor schade die de andere partij ondervindt als gevolg van de uitvoering
van dit samenwerkingscontract. Partijen vrijwaren elkaar voor eventuele claims van
derden die voortvloeien uit de uitvoering van dit samenwerkingscontract.
Artikel 10 Looptijd van dit samenwerkingscontract
10.1 Dit samenwerkingscontract treedt in werking op dd-mm-20yy en eindigt op
dd-mm-20yy. Uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de looptijd van dit
samenwerkingscontract zullen partijen het samenwerkingscontract evalueren en
een beslissing nemen over een eventueel nieuw samenwerkingscontract.
10.2 Partijen zijn gerechtigd dit samenwerkingscontract tussentijds te beëindigen
indien interne of externe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.
Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Op dit samenwerkingscontract is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Eventuele algemene voorwaarden van XXX, ggg en derden zijn niet op dit
samenwerkingscontract van toepassing.
11.3 Geschillen die voortvloeien uit dit samenwerkingscontract en die niet door partijen
in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te ggg.
11.4 Kennisgevingen aan elkaar op grond van dit samenwerkingscontract, vinden
schriftelijk of per e-mail plaats door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van
de partijen.
11.5 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht,
tenzij deze schriftelijk door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers zijn
bevestigd.
11.6 Dit samenwerkingscontract kan worden aangehaald als
gggsamenwerkingscontract XXX/ggg.
Aldus overeengekomen te ggg, dd...................... in tweevoud getekend
ggg

XXX

………………………
……………………………

.……………
..…………………

