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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de dienstverleningsovereenkomst met stichting NUO, 
handelend onder de naam Ontplooj, vanaf 1 oktober 2021 en over de aanwijzing per dezelfde datum van 
stichting NUO als uitvoerder van bepaalde taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening en 
Participatiewet 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst met stichting 
NUO, handelend onder de naam Ontplooj, voor een periode van vijf jaar vanaf 1 oktober 2021, de stichting 
aan te wijzen als uitvoerder van bepaalde taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening en de 
Participatiewet en vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit de gemeentelijke bijdrage tot een bedrag van 
€ 103.600 aan de gemeenschappelijke regeling SOWECO voor het jaar 2022 te dekken uit de reserve 
Transitiekosten Wsw en de formele besluitvorming door de gemeenteraad hierover op te nemen in het 
eerste programmajournaal 2022 
 
Toelichting 
De gemeente Tubbergen heeft het materieel werkgeverschap Wsw per 1 oktober 2021 belegd bij Stichting 
Participatie Noaberkracht (SPN). Voor de uitvoering van beschut werk Wsw en Pw, groepsdetachering Wsw 
en de salarisadministratie was SOWECO NV nog aangewezen als uitvoerder van deze taken. 
 
Per 1 oktober 2021 heeft SOWECO NV, vanwege de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling 
SOWECO, haar activiteiten gestaakt. Voor de uitvoering van taken op het gebied van de Wsw en de Pw zijn 
gesprekken gevoerd met stichting NUO, handelend onder de naam Ontplooj, die de gemeente Almelo voor 
o.m. deze taken heeft opgericht. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende dienstverleningsovereenkomst 
tussen de gemeente en stichting NUO voor deze taken. Om niet in strijd te komen met de Aanbestedingswet 
moet deze dienstverleningsovereenkomst tot stand komen tussen gemeente en stichting NUO. 
 
Omdat pas op 24 december 2021 de tarieven voor de dienstverlening van stichting NUO in 2021 en 2022 
bekend zijn geworden heeft het college pas nu in kunnen stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 
per 1 oktober 2021. 
De uitvoering van de aan stichting NUO opgedragen taken wordt in 2021 begroot op € 37.000. Dit heeft 
betrekking op de periode vanaf 1 oktober 2021, de datum dat stichting NUO haar activiteiten heeft gestart, 
tot 1 januari 2022. 
De uitvoering van de aan stichting NUO opgedragen taken wordt in 2022 begroot op € 77.500. 
 

 



Tot slot heeft het college besloten om de gemeentelijke bijdrage tot een bedrag van € 103.600 aan de 
gemeenschappelijke regeling SOWECO voor het jaar 2022, vooruitlopend op formele besluitvorming door de 
gemeenteraad hierover, te dekken uit de reserve Transitiekosten Wsw en de formele besluitvorming door de 
gemeenteraad hierover op te nemen in het eerste programmajournaal 2022. Dit heeft het college zo 
besloten aangezien de GR in 2022 geliquideerd wordt en deze bijdrage daardoor dus eenmalig is. 
 
Om niet in strijd te komen met de Aanbestedingswet is het verder noodzakelijk dat de gemeente stichting 
NUO aanwijst als uitvoerder van een aantal taken op het gebied van de Wsw en de Pw. Daarvoor heeft het 
college besloten het bijgaande aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee stichting NUO aangewezen wordt 
als uitvoerder van een aantal taken op het gebied van de Wsw en de Pw. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Bijlage 1 Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Wsw en Beschut 

Werk (Participatiewet) tussen Stichting NUO – gemeente Tubbergen: 

door Opdrachtgever van Opdrachtnemer af te nemen Diensten 
 

1. Diensten 
De gemeente Tubbergen (Opdrachtgever) neemt de volgende dienstverlening af van 

Stichting NUO (Opdrachtnemer): 

 

 Uitvoering Beschut Werk voor zowel Wsw als Participatiewet (Pw) 

 

In het kader van Beschut Werk Wsw en beschut werk Pw spreken partijen het volgende 

af: 

- Het Beschut Werk Wsw en Pw bij Opdrachtnemer vindt plaats op een fysieke locatie. 

Wsw-medewerkers die op andere locaties beschut werken kunnen dit blijven doen.  

- Bij de uitvoering van Nieuw Beschut wordt maatwerk geboden. Dit houdt in dat zowel 

naar een reguliere werkplek kan worden gezocht maar ook bij Opdrachtnemer een 

plek kan worden ingekocht. Deze plek is in eerste instantie op tijdelijke basis. Voor de 

uitvoering van samenwerking van Nieuw Beschut worden werkafspraken in een 

bijlage vastgelegd.  

- Opdrachtnemer biedt indien gevraagd ook tijdelijke werkplekken aan voor 

medewerkers wiens detacheringsplek of hun plek bij de gemeente is beëindigd. Het 

gaat bij de uitvoering Beschut Werk Wsw en Pw naar verwachting om de volgende 

aantallen mensen in de periode 2021 t/m 2025: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Beschut werk 
Wsw 

28 27 24 23 20 

Beschut werk 
Pw 

3 3 3 3 3 

 

De aantallen worden elk jaar bijgesteld aan de hand van realisaties en wijzigingen in 

verwachtingen. Voor beschut werk geldt tevens de gemeentelijke taakstelling. 

 

Opdrachtgever koopt werkplekken bij Opdrachtnemer in voor haar beschutte medewerkers, 

wat het volgende inhoudt:  
 

- Begeleiding en ontwikkeling van de beschutte medewerkers; 
- Een fysieke werkplek aan de Plesmanweg 9 in Almelo, of op een locatie met een 

vergelijkbaar voorzieningsniveau en op een gelijke of kleinere reisafstand; 
- Zo optimaal mogelijke ingerichte werkplekken; 
- Eventueel benodigde aanpassingen van de werkplek geschikt voor de medewerker. 

Eventuele benodigde aanpassingen worden door NUO georganiseerd; 
- Alle overige noodzakelijke faciliteiten; 

- Voldoende werkaanbod en de daarvoor benodigde acquisitie van werk. Als er 
onvoldoende werkaanbod is worden door NUO andere passende activiteiten 
geboden die bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker; 

- Kosten noodzakelijke verzekeringen. 

 



Partijen spreken aanvullend af dat de Stichting NUO ook ingezet kan worden als instrument 

om mensen (weer) zogenaamd ‘werkfit’ te maken (mensen werknemersvaardigheden op 

laten doen door te werken). Met het aangaan van deze DVO neemt Opdrachtgever een 

dergelijke dienst niet af van Opdrachtnemer. In de toekomst kan Opdrachtgever met 

Opdrachtnemer hierover in overleg treden, waarbij een afzonderlijke overeenkomst 

afgesproken zal worden wanneer  partijen daarover overeenstemming bereiken. 

 

 Afspraken inzake groepsdetachering  

 

In dit kader spreken partijen het volgende af: 

 

- Alle bestaande groepsdetacheringen van Soweco worden in 2021 met de huidige 

contractvoorwaarden voortgezet vanuit Opdrachtnemer. Bij een groepsdetachering is de 

werkleiding in dienst van het inlenende bedrijf of wordt deze werkleiding tegen een 

regulier tarief mee gedetacheerd bij de inlenende partij. De inzet van medewerkers is op 

basis van een marktconform uurtarief.  

 

- Vanaf 2022 wordt het tarief voor groepsdetachering gebaseerd op de individuele 

loonwaarde van de gedetacheerde medewerker. Deze loonwaarde wordt via een 

onafhankelijke loonwaardemeting vastgesteld. Dit geldt tevens voor de medewerkers die 

in groepsverband werken. Indien een inlener niet bereid is de loonwaarde van de 

gedetacheerde medewerker te betalen, dan wordt gezocht naar een nieuwe passende 

detacheringsplek. 

  

- Enkele Wsw-medewerkers zijn aan het werk bij Opdrachtgever zelf. Zij behouden zoveel 

mogelijk hun werkplek. Mocht dit niet lukken, dan wordt een nieuwe passende 

(detacherings)plek gezocht.  

 

- Opdrachtnemer zal de detacheringen goed begeleiden. Dit doet zij door onder meer de 

volgende activiteiten: het onderhouden in afstemming met de gemeente van de 

werkgeverscontacten (contractmanagement), persoonlijke begeleiding, 

urenverantwoording, facturering, debiteurenbeheer en andere voorkomende 

werkzaamheden die gerelateerd zijn aan detacheringen.  

 

- Eventuele jobcoaching van een gedetacheerde wordt op verzoek van de Wsw consulent 

van Opdrachtnemer door Opdrachtgever verzorgd.  

 

- Wanneer een detachering eindigt, dan wordt de medewerker tijdelijk aan het werk 

gesteld in de beschutte werkomgeving van NUO. Opdrachtnemer spant zich in om de 

medewerker (weer) werkfit te maken of werkfit te laten blijven. Het doel is om de 

medewerker, indien mogelijk, opnieuw te detacheren.  

 

 Uitvoering van de groepsdetachering Wsw 

Het gaat hierbij naar verwachting om de volgende aantallen mensen in de periode 2021 t/m 

2025: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Groepsdetachering 13 ?? ?? ?? ?? 

 

De aantallen worden elk jaar bijgesteld aan de hand van realisaties en wijzigingen in 

verwachtingen.   



Over de groepsdetachering spreken partijen af, dat Opdrachtnemer zich inspant uiterlijk eind 

2022 alle groepsdetacheringen om te hebben gezet naar detacheringen met individuele 

tarieven gebaseerd op de loonwaarde van de medewerker.  

 

 Afspraken inzake de medewerkers werkzaam bij het team Openbare Ruimte van 

Noaberkracht 

Voor de medewerkers werkzaam in groen bij het team Openbare Ruimte van 

Noaberkracht voert de NUO alleen werkgeverstaken uit zoals hierna beschreven onder 

het kopje uitvoering werkgeverstaken.  

Ook kan de terugvalfaciliteit worden benut voor medewerkers uit deze groep die tijdelijk 

aangewezen zijn op beschut werk.  

De individuele begeleiding van deze medewerkers verzorgt de gemeente Dinkelland zelf 

door de inzet van een jobcoach van Stichting Participatie Noaberkracht.   

 Uitvoering van de terugvalfaciliteit 

Partijen spreken af dat Opdrachtnemer een beschutte tijdelijke werkomgeving biedt 

omdat bijvoorbeeld een individuele detachering is beëindigd en er nog geen nieuwe plek 

is gevonden of omdat een reguliere werkomgeving tijdelijk niet mogelijk is vanwege 

ziekte of anderszins. De terugvalfaciliteit staat ook open voor medewerkers groen bij het 

team Openbare Ruimte of andere medewerkers bij de gemeente die tijdelijk een 

beschutte werkomgeving nodig hebben. 

 

 Uitvoering van de werkgeverstaken 

Opdrachtgever neemt alleen de salarisadministratie van Opdrachtnemer af. De 

verwerking van gegevens in de personeelsadministratie van Opdrachtnemer wordt 

namens Opdrachtgever uitgevoerd door Stichting Participatie Noaberkracht. Ook verzorgt 

Opdrachtnemer de bijbehorende faciliteiten zoals IT-systemen.  

 

Opdrachtnemer gaat derhalve voor Opdrachtgever alleen de salarisadministratie 

uitvoeren. Dit betreft alle Wsw-medewerkers van Opdrachtgever (inclusief de 

medewerkers in Noaberkracht bij team Openbare Ruimte), nieuw beschut medewerkers 

van Opdrachtgever in het kader van de Participatiewet en medewerkers werkzaam op 

basis van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.  

 

Het gaat hierbij naar verwachting om de volgende aantallen mensen in de periode 2021 

t/m 2025: 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Wsw  77 74 70 67 62 

Banenafspraak Pw 0 9 11 13 15 

Nieuw Beschut werk Pw 5 5 5 6 6 

Totaal 82 88 86 86 83 

 

De aantallen worden elk jaar bijgesteld aan de hand van realisaties en wijzigingen in 

verwachtingen. 

 Overige situaties 

Indien een persoon vanuit de Participatiewet gaat werken en/of een traject gaat volgen bij 

Opdrachtnemer, dan zal er een apart offertetraject tussen partijen volgen en een 

separate overeenkomst worden gesloten. 



 

2. De beoogde resultaten 
1. De Stichting NUO heeft alle medewerkers die beschut werken bij de stichting goed in 

beeld middels ontwikkelgesprekken en stuurt actief op de ontwikkeling van 

arbeidsvermogen en reguliere uitplaatsing; 

 

2. Het optimaliseren van het aantal SW-medewerkers dat groepsgedetacheerd werkt; 

 

3. Er zijn zo min mogelijk Sw-medewerkers werkzaam op de vaste/beschutte werkplekken 

van de Stichting NUO;  

 

4. NUO organiseert het beschut werk en groepsdetachering kostenefficiënt; 

 

5. NUO verstrekt elk half jaar aan opdrachtgever overzichten van de Wsw- en nieuw 

beschut-medewerkers met onder meer de volgende gegevens: 

o De hierboven genoemde resultaatsgebieden 

o Werkplek conform de werkladder (beschut, groen, groepsdetachering en individuele 

detachering, en begeleid werken) 

o Inzicht in het aantal gevoerde IOP-gesprekken 

o De werklocaties van medewerkers (beschut of extern) 

o De kansrijke ontwikkellijnen en -sectoren 

 

3. KPI’s 
Vanwege het gegeven dat de DVO aan het einde van het jaar 2021 aanvangt, worden de 
KPI’s die hieronder beschreven staan voor het eerste jaar beoordeeld over een verlengde 
periode, te weten van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022: 
 

1 De doelstelling van de Stichting NUO is onder meer het realiseren van een toename van 
het aantal gedetacheerde Tubbergse Wsw-medewerkers. Om een percentage toename 
te kunnen bepalen is inzicht in het potentieel nodig. In 2021/2022 brengt de Stichting 
NUO de mogelijkheden van de medewerkers methodisch in beeld en deelt hen in naar 
potentieel (beschut werken).  

2 In de loop van 2021/begin van 2022 wordt een bij het potentieel passend percentage 
groei in aantal gedetacheerde medewerkers afgesproken voor 2022. 

3 Met behulp van de potentieelmeting wordt in overleg met de gemeente een percentage 
doorstroom op de werkladder voor 2022 afgesproken.  

4 Iedere medewerker beschut werk (zowel Wsw als Pw) heeft een actueel ontwikkelplan 
(jaarlijkse update), m.u.v. (langdurig) zieken, dit komt neer op minimaal 85% actuele 
individuele ontwikkelplannen per jaar.  

5 In het vierde kwartaal van 2021 / het eerste kwartaal van 2022 voert de Stichting NUO 
een medewerkertevredenheidonderzoek uit onder alle Wsw-medewerkers. In overleg met 
Stichting Participatie Noaberkracht kunnen de medewerkers  werkzaam via SPN hier 
eventueel in meegenomen worden. Dit eerste onderzoek is de 0-meting. Op basis van 
deze 0-meting wordt de KPI voor de volgende periode bepaald. Het onderzoek wordt 
iedere twee jaar herhaald. 

6 Er wordt actief gestuurd op het ziekteverzuim van de medewerkers beschut werk en het 
is de ambitie het ziekteverzuim medio 2024 te reduceren  tot minimaal 1% onder het 
landelijke gemiddelde (basis is Cedris cijfer sociale werkbedrijven van vergelijkbare 
grootte).  



7 Tot medio 2022 wordt de duurzaamheid van detacheringen onderzocht waarbij het 
uitgangspunt is dat een duurzame detachering minimaal 6 maanden of langer is. 
Wanneer het onderzoek daar aanleiding voor geeft wordt een percentage duurzame 
plaatsingen bepaald.  

8 De Stichting NUO spant zich in om, daar waar het gaat om het vervangen van  
detacheringplekken, de Tubbergse Wsw-medewerkers zo lokaal en passend mogelijk te 
plaatsen. Wanneer de Stichting NUO de kandidaat niet plaatst wordt deze overgedragen 
aan Stichting Participatie Noaberkracht.   

 

4. Financiën 
Voor de overeengekomen dienstverlening worden de volgende financiële afspraken 
gemaakt.  
 

 Uitvoering Beschut Werk 

Voor de uitvoering van beschut werk zou Opdrachtgever aan Opdrachtnemer over het 

jaar 2021 een bedrag van € 108.606, exclusief btw betalen (indien en voor zover de 

dienstverlening over het gehele jaar zou worden uitgevoerd). Nu de dienstverlening 

plaatsvindt over  de periode 1 oktober 2021 – 31 december 2021 houdt dit een 

vergoeding in van € 27.151, exclusief btw. Bij de vaststelling van deze vergoeding zijn de 

opbrengsten van beschut werk meegenomen en verrekend.  

 

 Uitvoering groepsdetachering 

Voor de uitvoering van groepsdetacheringen zou Opdrachtgever van Opdrachtnemer 

over het jaar 2021 een bedrag van € 14.815, exclusief btw ontvangen (indien en voor 

zover de prestaties over het gehele jaar zou worden uitgevoerd). Nu de dienstverlening 

plaatsvindt over de periode 1 oktober 2021 – 31 december 2021 houdt dit een 

vergoeding in van € 3.703, exclusief btw. Bij de vaststelling van deze vergoeding zijn de 

opbrengsten van de groepsdetacheringen meegenomen en verrekend. 

 

 Uitvoering terugvalfaciliteit 

Hiervoor geldt dezelfde vergoeding per medewerker van Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer als voor beschut werk. De vergoeding bedraagt EUR 3.568 per jaar per 

medewerker, exclusief BTW.  

 

 Uitvoering van de salarisadministratie 

Voor de uitvoering van de salarisadministratie, incl. het opstellen van de salarisbatch, zou 

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer over 2021 een bedrag van € 18.718, exclusief btw 

betalen. Nu deze dienstverlening plaatsvind over de periode 1 oktober 2021 – 31 

december 2021 houdt dit een vergoeding in van € 4.679, exclusief btw aan uitvoeren 

opstellen van de salarisbatch en salarisadministratie. 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: Stichting NUO, aantallen, verlofregeling, formulieren IOP, tarieven  

 
Bijlage 2A: Beschutte medewerkers  

SW Beschut per 1-10-2021 

 

 Naam M/V geb.datum fte 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

 

 

Nieuw Beschut per 1-10-2021 

 

 Naam M/V geb.datum fte 

1     

2     

3     

  



Bijlage 2B: Verzuimreglement Stichting Participatie Noaberkracht 
 

Ziekmelding 

Als je vanwege ziekte niet kunt werken, bel je voor aanvang werktijd met jouw direct 

leidinggevende op het werk. 
 

Ook bel je voor 08:30 met de verzuimlijn van de SPN op telefoonnummer 06 - 43 25 33 25. 

Hier wordt de ziekmelding genoteerd en doorgegeven aan jouw teamleider SPN.  

Als je op dit moment nog een dienstverband bij Djopzz of Perspect hebt, stuurt de verzuimlijn hen 

ook een bericht. 

 

Jouw teamleider zal daarna zo snel mogelijk contact met jou opnemen en je enkele vragen stellen 

over jouw ziekmelding, zoals: 
 

 Speelt het werk een rol? 

 Wat kun je niet, maar wat zou je eventueel nog wel kunnen? 

 Heb je al actie ondernomen of ga je dat nog doen, bijv. het raadplegen van de huisarts? 

 Wanneer denk je weer te kunnen werken? 
 

Als je tijdens jouw ziekteverzuim op een ander (verpleeg)adres verblijft, moet je dat doorgeven aan 

jouw teamleider SPN. 

 

Het is raadzaam om de telefoonnummers van de verzuimlijn, jouw direct leidinggevende op het 

werk en de teamleider SPN in je telefoon op te slaan en/of voor jezelf te noteren. 

 

Weer beter 

Als je voldoende hersteld bent om het werk weer (gedeeltelijk) te hervatten, dan meld je dat bij 

jouw teamleider SPN. Je maakt dan afspraken over de werkhervatting en de eventuele 

voorwaarden waaronder dit gebeurt. Daarna geef je dit door aan jouw leidinggevende op het werk.  

 

Bedrijfsarts  

Als jouw teamleider SPN dat nodig vindt, kan hij jou laten oproepen voor een consult bij de 

bedrijfsarts. Dit consult vindt plaats bij Ontplooj, aan de Plesmanweg 9 in Almelo. 
 

Je krijgt sowieso een oproep als je voor langere tijd ziek blijft. Normaal gesproken krijg je dan elke 

zes weken een consult bij de bedrijfsarts.  
 

Je kunt ook zelf vragen om een consult bij de bedrijfsarts. Dat doe je dan in overleg met jouw 

teamleider SPN.  

 

Afspraak afzeggen 

Wanneer je niet in staat bent om op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen, dan moet je dat 

direct (minimaal 2 werkdagen van te voren) doorgeven aan jouw teamleider SPN.  

Als je zonder bericht niet verschijnt, kan er een sanctie opgelegd worden. 

 

Bezwaar 

Als je het niet eens bent met het medisch advies van de bedrijfsarts, dan bespreek je dat meteen 

met hem. Verandert dat niets aan zijn advies, dan kun je contact opnemen met de teamleider SPN.  
 

Je kunt eventueel een soort van second opinion (deskundigenoordeel) aanvragen bij het UWV.  

Die aanvraag kun je zelf doen, maar de kosten daarvan zijn dan wel voor eigen rekening.  

Als de bedrijfsarts van het UWV je in het gelijk stelt, krijg je de kosten alsnog vergoed. 

  



Ziek tijdens vakantie 

Als je tijdens vakantie ziek wordt, neem je zo snel mogelijk contact op met jouw teamleider SPN.  
 

Verblijf je op het moment van de ziekmelding op een vakantieadres, dan moet je dat melden. In dat 

geval ben je verplicht om bij terugkomst een doktersverklaring af te geven bij de teamleider SPN. 

Deze verklaring moet bij voorkeur in het Nederlands geschreven zijn. Eventueel mag dit ook in het 

Duits of Engels. Doktersverklaringen in een andere taal worden niet geaccepteerd. 

 

Tijdens ziekte op vakantie 

Je mag tijdens je ziekte niet zonder toestemming op vakantie. De bedrijfsarts moet eerst bepalen  

of dat medisch verantwoord is. Je regelt deze toestemming via de teamleider SPN.  

Tijdens de vakantie wordt er wel verlof afgeschreven (verlof bij ziekte).  

 

Frequent ziekteverzuim 

Als je regelmatig en/of voor langere tijd ziek bent, kan er een frequent - of hoog verzuimgesprek 

met jou gevoerd worden. Dat gesprek heb je dan met jouw teamleider SPN en de HR-medewerker. 

Het kan ook zijn dat de bestuurder-directeur SPN bij het gesprek aanwezig is.  
 

Doel van dit gesprek is om de oorzaken van het verzuim te achterhalen, zodat er naar mogelijke 

oplossingen gekeken kan worden. 

 

Loondoorbetaling 

Gedurende het eerste jaar van het ziekteverzuim wordt het loon volledig doorbetaald.  
 

Vanaf het tweede jaar ontvang je nog 70% van het laatstverdiende loon. Bij gedeeltelijke ziekte 

geldt dat alleen voor het deel dat je ziek bent. De uren die je wel werkt worden wel volledig betaald. 

 

Meewerken aan herstel 

Als medewerker wordt er van je verwacht dat je er alles aan doet wat in jouw vermogen ligt om zo 

snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.  Als je dingen doet, waardoor het herstel wordt 

belemmerd, kunnen er sancties opgelegd worden.  

Voor de werkgever geldt hetzelfde. De rechten en plichten van de werknemer en de werkgever zijn 

vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter.  

 

Wet verbetering Poortwachter 

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk 

weer te laten terugkeren op het werk. In de WvP staan regels waaraan werkgevers en werknemers 

zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, vooral in het eerste jaar. De regels zijn niet 

vrijblijvend: bij het niet nakomen ervan is het mogelijk dat de werkgever - maar ook de werknemer - 

te maken krijgt met sancties. 

 

Twee jaar arbeidsongeschikt 

Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zal de SPN na twee ziektejaren de arbeids-

overeenkomst beëindigen. Deze beëindiging zal met wederzijds goedvinden plaatsvinden of anders 

via een ontslagadviesaanvraag bij het UWV werkbedrijf.  
 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal SPN de mogelijkheden van een aanpassing van de 

arbeidsovereenkomst met de medewerker bespreken.  

  



Bijlage 2C: Formulier functionerings- en IOP gesprek, basis 

 

Functioneringsgesprek & IOP 
Datum:  

  

Naam medewerker  Mannummer  

Geboortedatum  Teamleider  

Werkplek  Leidinggevende werk  

Functie  Salarisschaal  

 

Deel 1: Functioneren 
 

 

competentie omschrijving prestatie potentie toelichting 
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Kwaliteit van 
het werk 

Werk zorgvuldig en aandachtig 
uitvoeren om fouten te voorkomen 

      

Kwantiteit van 
het werk 

Een bepaalde hoeveelheid werk 
af kunnen krijgen 

      

Belangstelling 
voor het werk 

Belangstelling en aandacht 
hebben voor het werk  

      

Samenwerken 
& collegialiteit 

Plezierig en behulpzaam zijn; 
positief bijdragen aan werksfeer 

      

Kennis & 
vaardigheden 

Beschikken over juiste kennis 
en vaardigheden voor het werk  

      

Zelfstandigheid 
 

Zelfstandig taken uitvoeren, 
zonder constante aansturing 

      

 

Deel 2: Ziekteverzuim en verlofmanagement 
 

ZIEKTEVERZUIM 

Periode  Afgelopen jaar Afgelopen 4 jaar 

Verzuimpercentage  -    % - % 

Aantal ziekmeldingen  - keer - keer 

Afspraken  

 

VERLOFMANAGEMENT 

Datum verlofstand Verlofuren  Compensatie uren Eventueel spaarverlof 

  uur - uur - uur 

Afspraken 



Deel 3: Individueel Ontwikkelingsplan 
 
 

KERNTAKEN (huidige functie) 

 
 
 
 
 
 

 
 

UITVOERING VAN HET WERK 

Waar ben ik goed in? Wat zou ik nog kunnen ontwikkelen? 

 
- 
 
 

Afspraken 

 
 

DOELEN VOOR DE TOEKOMST 

Wat zou ik in de toekomst graag willen doen? Wat heb ik nodig om dat te bereiken? 

 
 
 

 

Afspraken 
 

 
 

Deel 4: Samenvatting en ondertekening 
 

SAMENVATTING  

 

 

VOOR AKKOORD 

Datum  

Plaats   

 

Handtekening medewerker  Handtekening teamleider SPN  Handtekening leidinggevende 

 
 
 

    

 
 
 



Functioneringsgesprek & IOP 
Datum: 

  

Naam medewerker  Mannummer  

Geboortedatum  Teamleider SPN  

Werkplek  Leidinggevende werk  

Functie  Salarisschaal  

 

Deel 1: Functioneren 
  

competentie omschrijving prestatie potentie toelichting 

  

B
e
n

e
d

e
n

 

g
e

m
id

d
e

ld
 

g
e

m
id

d
e

ld
 

B
o

v
e
n

 

g
e

m
id

d
e

ld
 

M
a

x
im

a
a
l 

h
a

a
lb

a
re

 

V
e
rb

e
te

ri
n

g
 

m
o

g
e
li
jk

 

 

Leervermogen Nieuwe informatie opnemen en in 
praktijk toepassen; 
vragen stellen als dat nodig is 

      

Gevoel voor 
arbeids-
verhoudingen 

Opvolgen werkopdrachten en 
nakomen werkafspraken; 
werk aanpassen na aanwijzing LG 

      

Kwaliteit van het 
werk 

Werkzaamheden en taken zorgvuldig 
en aandachtig uitvoeren om fouten te 
voorkomen 

      

Communiceren Duidelijk en gepast communiceren 
met collega’s en LG; rustig reageren 
op andere mening en/of kritiek 

      

Samenwerken & 
collegialiteit 

Plezierig, prettig en ondersteunend 
samenwerken met anderen; 
Positief bijdragen aan werksfeer 

      

Stressbestendig-
heid & flexibiliteit 

Onder tijdsdruk of veranderende 
omstandigheden werk uitvoeren en 
snel kunnen wisselen van taak 

      

Kwantiteit van het 
werk 
 

Een bepaalde hoeveelheid werk af 
kunnen krijgen 

      

Zelfstandigheid Zonder constante aansturing taken 
uitvoeren, in logische volgorde, met 
eigen controle op fouten  

      

Kennis en 
vaardigheden 

Beschikken over voldoende kennis 
en vaardigheden om werk op juiste 
manier uit te kunnen voeren 

      

Nauwkeurigheid Werken zonder onnodige fouten;  
aandacht voor ieders veiligheid; 
zuinig op materiaal en gereedschap  

      

 

Deel 2: Ziekteverzuim en verlofmanagement 
 

ZIEKTEVERZUIM 

Periode  Afgelopen jaar Afgelopen … jaar 

Verzuimpercentage      %     % 

Aantal ziekmeldingen         keer        keer 

Afspraken 
 



 

VERLOFMANAGEMENT 

Datum verlofstand Verlofuren  Compensatie uren Eventueel spaarverlof 

  uur  uur  uur 

Afspraken 
 
 

 

Deel 3: Individueel Ontwikkelingsplan 
 

KERNTAKEN (huidige functie) 

 
 
 

 

UITVOERING VAN HET WERK 

Waar ben ik goed in? Wat zou ik nog kunnen ontwikkelen? 

 
 
 

 

Afspraken 
 
 

 

DOELEN VOOR DE TOEKOMST 

Wat zou ik in de toekomst graag willen doen? Wat heb ik nodig om dat te bereiken? 

 
 
 

 

Afspraken 
 
 

 

Deel 4: Samenvatting en ondertekening 
 

SAMENVATTING  

 
 
 

 

VOOR AKKOORD 

Datum  

Plaats   

 

Handtekening medewerker  Handtekening teamleider SPN  Handtekening leidinggevende 

 
 
 

    

 



 

Dienstverleningsovereenkomst  

 

Ondergetekenden: 

 

1. De gemeente Tubbergen, daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

burgemeester J.H.M. Hermans-Vloedbeld handelend ter uitvoering van het 

collegebesluit van 18 januari 2022,  gevestigd te 7651 CV Tubbergen met adres 

Raadhuisplein 1, handelsregisternummer 08215565, hierna “Opdrachtgever”; 

 

en  

 

2. Stichting NUO, gevestigd te 7607 EW Almelo, met adres Haven Zuidzijde 30, 

handelsregisternummer 83845267, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

mevrouw M. van Geel, bedrijfsmanager werkbedrijf, hierna “Stichting NUO” of 

“Opdrachtnemer”,  

 

Gezamenlijk verder te noemen in meervoud “Partijen” en enkelvoud “Partij”,  

 

Nemen het volgende in aanmerking:  

 

1. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Soweco heeft op 30 april 

2021 besloten dat de Gemeenschappelijke Regeling Soweco opgeheven wordt, 

waardoor de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening, de 

Participatiewet en overige wettelijke taken op het gebied van de (sociale) 

werkvoorziening voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, worden teruggenomen 

door de in Soweco deelnemende gemeenten; 

 

2. De Gemeente Almelo heeft de Stichting NUO opgericht, de doelstelling van de 

Stichting NUO staat vermeld in de statuten van de Stichting NUO; 

 

3. De Stichting NUO volgt gemeentelijke beleidskeuzes;  

 

4. De kaders en uitgangspunten van de Stichting NUO zijn als volgt:  

 

 De focus van de Stichting NUO ligt op de uitvoering van wettelijke taken van de 

Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) en in opdracht van gemeenten 

werkzaamheden in het kader van Nieuw beschut werk in het kader van de 

Participatiewet (Pw). De Stichting NUO ontplooit alleen commerciële activiteiten 

aan derden die bijdragen aan de doelen van de stichting volgend uit de Wet 

Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet;  



 

 Het doel van de Stichting NUO is om iedereen die kan, te laten werken bij 

reguliere werkgevers. Voor mensen waarvoor werken bij een reguliere 

werkgever niet mogelijk is biedt de Stichting NUO een vangnet in de vorm van 

een beschutte werkvoorziening; 

 

 Binnen de Stichting NUO vormen de mogelijkheden/ kwaliteiten/ vaardigheden 

en competenties van mensen het uitgangspunt. De Stichting NUO stuurt actief 

op de ontwikkeling van mensen; 

 

 De Stichting NUO brengt inleners van Wsw medewerkers vanaf 1 oktober 2021 

een reële vergoeding in rekening. Het leveren van een (arbeid)prestatie 

vertegenwoordigt waarde. Deze vergoeding is gebaseerd op de werkelijke 

loonwaarde van deze mensen. Deze waarde wordt via een onafhankelijke 

loonwaardemeting objectief vastgesteld; 

 

 De Stichting NUO kan in opdracht van de individuele gemeenten 

werkzaamheden uitvoeren voor brede doelgroepen uit de Pw. Het zal dan 

voornamelijk gaan om maatwerk-afspraken waarbij vooraf een duidelijke 

prestatieafspraak tussen de gemeente en de Stichting NUO wordt vastgelegd. 

Op deze manier blijft de Stichting NUO efficiënt en flexibel en wordt voorkomen 

dat het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden een doel op zich wordt; 

 

 Er is sprake van één werkgeversbenadering, waarbij de Stichting NUO zich 

specifiek richt op het binnenhalen van productiewerk. Overige acquisitie en 

andere contacten met werkgevers lopen via en onder aansturing van het 

(lokale) werkplein;  

 

 De deelnemende gemeenten stellen de Stichting NUO jaarlijks specifieke 

doelen. De Stichting NUO verwerkt deze doelen in concrete jaarplannen met 

daarin opgenomen de prestaties en streefwaarden om deze doelen te 

verwezenlijken. De jaarplannen worden door het bestuur goedgekeurd. Ieder 

kwartaal stelt de Stichting NUO een monitor op waarin zij de voortgang 

weergeeft. De financiële verantwoording sluit aan bij de reguliere P&C cyclus 

van de deelnemende gemeenten. 

 

5. Opdrachtgever heeft behoefte om Diensten van de Stichting NUO als Opdrachtnemer 

af te nemen; 

 

6. In deze dienstverleningsovereenkomst worden de afspraken tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer vastgelegd voor zover het taken en activiteiten in het kader van de 

Wsw en Nieuw beschut werk in de Participatiewet betreft. 

 

 

 

  



Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Nieuw beschut werk een voorziening voor iemand die vanuit de Pw een indicatie voor 

beschut werk heeft ontvangen 

Bijlage bijlage bij deze DVO die onlosmakelijk met de DVO verbonden is en van 

tijd tot tijd in onderlinge overeenstemming tussen Partijen gewijzigd kan 

worden 

Diensten taken in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en nieuw 

beschut werk in het kader van de Participatiewet die Opdrachtgever voor 

Opdrachtnemer gaat uitvoeren 

DVO deze dienstverleningsovereenkomst  

 

Artikel 2: Verstrekking en aanvaarding van de opdracht 

 

2.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van de 

Diensten zoals in deze DVO omschreven, welke opdracht door Opdrachtnemer 

wordt aanvaard.  

 

2.2 Opdrachtgever stelt zich garant dat zij gedurende de looptijd van deze DVO, zijnde 

in elk geval de initiële periode van 5 jaar, alle Diensten blijft afnemen zoals zij deze 

bij aanvang van deze DVO afneemt en zoals deze omschreven zijn in deze DVO 

en bijlagen. Deze garantstelling van Opdrachtgever omvat eveneens het (vijf jaren) 

budget wat met deze DVO gemoeid is.  

 

2.3 Opdrachtgever zal gedurende de initiële periode van vijf jaar van deze DVO niet 

(deels) stoppen met het afnemen van Opdrachtnemer van alle Diensten die zij bij 

aanvang van de DVO van de Stichting NUO afneemt. Als Opdrachtgever in strijd 

met dit artikel 2.3 handelt, dan schiet zij tekort in de nakoming van haar 

verplichtingen uit hoofde van deze DVO. Alsdan geldt hetgeen bepaald is in artikel 

8 van deze DVO.  

 

Artikel 3: Duur en beëindiging 

3.1 De DVO wordt aangegaan van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2026, derhalve voor de 

periode van vijf (5) jaar. De DVO wordt na ommekomst van deze periode telkens 

stilzwijgend voor een periode van vijf (5) jaar verlengd, tenzij de DVO tijdig en conform 

deze overeenkomst opgezegd wordt.  

 



3.2 Beëindiging van de DVO geschiedt middels opzegging door één der Partijen, door 

middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij en is enkel mogelijk tegen 

het einde van een volledige contractperiode waarbij een opzegtermijn van één (1) jaar 

in acht genomen dient te worden genomen. Een en ander betekent dat deze DVO 

behoudens de elders in deze DVO omschreven situaties voor de eerste keer regulier 

opgezegd kan worden voor 1 oktober 2025 tegen de einddatum van 1 oktober 2026. 

3.3 Ingeval de opzeggende Partij de gemeente Twenterand, Tubbergen of Wierden is, dan 

eindigt de detachering van het ambtelijk personeel van de betreffende gemeente bij de 

Stichting NUO zonder dat dit kosten voor de Stichting NUO met zich meebrengt.  

3.4 Enkel in geval dat één van onderstaande redenen zich voordoet, heeft een Partij het 

recht deze DVO tussentijds en vroegtijdig (buitengerechtelijk) te beëindigen:  

a. indien de andere Partij in staat van faillissement verklaard, aan haar surseance 

van betaling is verleend of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking 

over haar vermogen verloren, of buiten faillissement of surseance haar 

schuldeisers een akkoord heeft aangeboden; 

b. de andere Partij is opgehouden te bestaan, is ontbonden, in een andere 

rechtsvorm is omgezet, is geliquideerd en/of overgedragen aan een derde partij; 

c. indien de andere Partij ernstig tekortgeschoten is in de nakoming van een 

hoofdverplichting uit deze DVO en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk 

onmogelijk is, na in gebreke te zijn gesteld met redelijke termijn de verplichting 

niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling bepaalde redelijke termijn is 

nagekomen. In een dergelijk geval dienen de gevolgen van tussentijdse en 

vroegtijdige beëindiging voor de tekortschietende Partij proportioneel in 

verhouding te staan met de tekortkoming in de nakoming van deze DVO.  

3.5 De insteek van Partijen is een samenwerking van ten minste vijf jaar aan te gaan. Deze 

DVO kan enkel tussentijds en voortijdig worden beëindigd (door opzegging en/of 

ontbinding) op basis van de redenen die genoemd worden in dit artikel 3. Andere 

beëindigingsmogelijkheden (door opzegging en/of ontbinding) hebben geen gelding.   

 

Artikel 4: Uitvoering van de DVO 

4.1 Opdrachtnemer zal de Diensten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen 

partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een 

goed Opdrachtnemer uitvoeren.  

4.2 Opdrachtnemer bepaalt door welke personen de overeengekomen Diensten worden 

uitgevoerd, zulks onder uitzondering van artikel 7:404 BW. Tevens bepaalt 

Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Diensten worden uitgevoerd.  

4.3 Opdrachtnemer is bevoegd derden bij de uitvoering van de Diensten in te schakelen, 

tenzij de aard, inhoud of strekking van de Diensten zich daartegen verzet.  

4.4 Over de verslaglegging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt het volgende 

afgesproken: 

- voor 15 april van elk jaar ontvangt Opdrachtgever een verkort jaarverslag met de 

voor Opdrachtgever relevante gegevens uit het voorgaande kalenderjaar. 



- binnen vier weken na elk kwartaal zal Opdrachtnemer een kwartaalverslag aan 

Opdrachtgever sturen waaruit de afgenomen Diensten, de bereikte resultaten en 

bijbehorende kosten van dat betreffende kwartaal blijken.  

4.5  Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

niet bevoegd de in het kader van artikel 7 verkregen gegevens voor een ander doel te 

gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de Diensten 

bestemd zijn. Hierop uitgezonderd is de situatie dat Opdrachtnemer voor zichzelf 

optreedt in een arbitrale, gerechtelijke of tuchtprocedure waarbij het gebruik van die 

gegevens van belang kan zijn voor de uitkomst van de procedure.   

4.6 In het kader van de uitvoering van de DVO neemt Opdrachtnemer de volgende 

verplichtingen op zich:  

- Opdrachtnemer zal zich verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s die horen bij haar 

bedrijfsvoering; 

- Opdrachtnemer zal op een correcte wijze de financiële boekhouding voeren; 

- Opdrachtnemer volgt wat betreft het archiefbeheer de wet- en regelgeving voor 

gemeenten. 

 

Artikel 5: Diensten 

5.1 Ten behoeve van de uitvoering van de DVO hebben Partijen een Bijlage opgesteld 

waarin de door Opdrachtgever van Opdrachtnemer af te nemen Diensten en de 

uitvoering daarvan omschreven worden, deze is als Bijlage 1 aangehecht. In deze 

Bijlage wordt omschreven: 

 a. welke Diensten Opdrachtgever afneemt 

 b. de financiële vergoeding voor de afgenomen Diensten 

 c. de te bereiken resultaten 

 d. specifieke wensen en afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de DVO en haar Bijlagen prevaleert hetgeen in 

deze DVO opgenomen is.  

5.2 Partijen spreken af dat de aantallen en resultaten zoals genoemd in Bijlage 1 jaarlijks 

wordt vastgesteld. Een wijziging geldt pas als overeengekomen, als Partijen schriftelijk 

overeenstemming hebben op de volledige inhoud van een nieuwe Diensten Bijlage, 

welke nieuwe Diensten Bijlage dan de huidige Bijlage 1 zal vervangen.  

5.3 Opdrachtnemer is gevestigd in een gebouw. Opdrachtgever is gerechtigd om van dit 

gebouw gebruik te maken, meer specifiek om na onderling overleg gebruik te maken 

van werkplekken en gemeenschappelijke ruimtes. De afspraken hieromtrent staan in 

Bijlage 1 nader omschreven.  

5.4 De uitvoering van beschut werk wordt bij aanvang van de Stichting NUO vanaf één 

locatie georganiseerd. Dit kan gedurende de looptijd van de DVO na onderling overleg 

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzigen indien blijkt dat ook op andere 

plekken beschut werk georganiseerd kan worden.  

5.5 Bij de uitvoering van de Diensten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

kengetallen, regelingen en formulieren zoals vermeld in Bijlage 2.  



 

Artikel 6: Vergoeding en facturering 

6.1 Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever conform de in Bijlage 1 overeengekomen 

vergoeding voor de Diensten. De genoemde vergoedingen zijn exclusief btw, tenzij 

anders vermeld.  

6.2 Opdrachtnemer kan de tarieven jaarlijks aanpassen. De tarieven voor de Diensten van 

Opdrachtnemer worden jaarlijks bepaald in de begroting van Stichting NUO.  

6.3 Opdrachtgever zal facturen van Opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum aan 

Opdrachtnemer voldoen.  

6.4 De tarieven van Bijlage 1 zijn gebaseerd op geschatte verwachtingen van Partijen ten 

aanzien van de aantallen personen die onder de reikwijdte van deze DVO vallen. 

Partijen spreken af dat er met een bandbreedte van 10% afgeweken kan worden van 

de aantallen zoals deze genoemd worden in Bijlage 1. Een afwijking van de 

bandbreedte naar beneden mag enkel het gevolg zijn van natuurlijk verloop onder de 

betreffende personen (waarmee bedoeld wordt overlijden, pensioen of ziekte). 

Nadrukkelijk is het niet de bedoeling dat de aantallen personen naar beneden 

aangepast wordt ingeval Opdrachtgever de afname van de betreffende Dienst(en) van 

Opdrachtnemer wil afbouwen. De verwachting ten aanzien van het natuurlijk verloop 

van de deelnemers is reeds in bijlage 1 opgenomen in de tabellen met aantallen.  

6.5 Elk kwartaal wordt een voorschotfactuur aan Opdrachtgever gezonden, welke 

voorschotfactuur een kwart betreft van het geraamde jaarbedrag.  

6.6 Binnen 4 maanden na het einde van elk kalenderjaar rekenen Partijen met elkaar af op 

basis van de jaarlijks op te maken eindafrekening. Uit deze eindafrekening blijkt of 

Opdrachtgever op basis van de reeds betaalde voorschotfacturen nog geld moet 

bijbetalen ten aanzien van de afgenomen Diensten, of dat er geld terug betaald dient 

te worden door Opdrachtnemer. Eventuele tekorten ten aanzien van de eerste periode 

van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 binnen de Stichting NUO worden 

gedeeld tussen de gemeenten Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden naar rato 

van de aandelen van deze 4 gemeenten in de GR Soweco. De naar rato percentages 

zijn Almelo 57,1%, Twenterand 20,7%, Tubbergen 10,8% en Wierden 11,5%. 

6.7 De werkelijke loonwaarde van Wsw medewerkers wordt via een onafhankelijke 

loonwaardemeting objectief vastgesteld. De kosten voor het uitvoeren van de diverse 

loonwaardemetingen wordt tegen de kostprijs vermeerderd met de overhead van  

Opdrachtnemer doorbelast aan de gemeente waar de betreffende persoon woont. 

Partijen spreken af, dat na het uitzoeken van de loonwaarde van deelnemers van de 

groepsdetachering, deze deelnemers blijven vallen onder de groepsdetachering 

Diensten. Met bepaling van de loonwaarde veranderd de status niet naar individuele 

detachering.  

6.8 Op grond van artikel 182 van de Gemeentewet onderzoekt de rekenkamercommissie 

de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur. Om de rekenkamercommissie in staat te stellen 

ten aanzien van de Stichting NUO (in de ruimste zin des woords) haar onderzoek te 

verrichten, verplichtten beide Partijen zich tot medewerking aan dit rekenkamer-

onderzoek. De rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten afzonderlijk 

en in samenwerking dient daardoor in staat te worden gesteld om alle informatie te 

verkrijgen die voor de wettelijke uitoefening van de rekenkamer- of 



rekenkamercommissie taak nodig is. Dit is een verplichting die geldt voor Stichting NUO 

en Opdrachtgever.  

 

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever  

7.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te 

verstrekken, die Opdrachtnemer naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de 

Diensten nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie 

dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht 

is. Indien de informatie niet, of niet tijdig wordt verstrekt, dan is Opdrachtnemer voor 

zover de tekortkoming dit rechtvaardigt, bevoegd de uitvoering van de Diensten op te 

schorten.  

7.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te 

verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze 

voor een correcte uitvoering van de Diensten van belang is of kan zijn.  

7.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 

Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

7.4 Indien de uitvoering van de Diensten wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in dit 

artikel genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, dan wel de verstrekte 

informatie niet voldoet aan artikel 7.3, dan zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten 

voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer gerechtigd deze (extra) kosten 

bij Opdrachtgever in rekening te brengen.  

7.5 In het kader van de uitvoering van de Diensten detacheert Opdrachtgever vanaf het 

begin van deze Overeenkomst ambtelijk personeel van Opdrachtgever bij de Stichting 

NUO. Het ambtelijk personeel wordt naar rato van de aandelen van de betreffende 

Opdrachtgevers in de GR Soweco aan de Stichting NUO ter beschikking gesteld. Deze 

naar rato percentages zijn Almelo 57,1%, Twenterand 20,7%, Tubbergen 10,8% en 

Wierden 11,5%.De Stichting NUO maakt met de deelnemende gemeenten bij aanvang 

van deze Overeenkomst afspraken ten aanzien van de soort functies die als ambtelijk 

personeel door de diverse deelnemende gemeenten ter beschikking wordt gesteld. 

Deze afspraken gelden gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst en 

kunnen slechts in onderlinge overeenstemming tussen Opdrachtgever en Stichting 

NUO gewijzigd worden. 

Ter zake deze detachering en de feitelijke afhandeling daarvan wordt bij aparte 

detacheringsovereenkomst nadere afspraken gemaakt.  

Op deze plek verplicht Opdrachtgever zich ertoe om gedurende de gehele looptijd van 

deze Overeenkomst dezelfde soort functies aan ambtelijk personeel ter beschikking te 

(blijven) stellen aan de Stichting NUO. 

Voorbeeld: als Opdrachtgever een financieel administrateur detacheert bij de Stichting 

NUO en deze financieel administrateur gaat om welke reden dan ook uit dienst bij 

Opdrachtgever, dan dient Opdrachtgever gedurende het resterende deel van deze 

Overeenkomst een nieuwe financieel administrateur bij Stichting NUO te detacheren.  

 

 



Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Als er sprake is van tekortkoming in de nakoming van de DVO door één der Partijen 

en nakoming is niet blijvend onmogelijk, dan zal de andere Partij de tekortschietende 

Partij schriftelijk in gebreke stellen, waarbij de tekortschietende Partij een redelijke 

termijn gesteld wordt om de verplichtingen uit hoofde van de DVO alsnog na te komen. 

Mocht nakoming binnen die gestelde termijn gelukt zijn, dan is de tekortschietende 

Partij niet aansprakelijk jegens de andere Partij. Mocht nakoming binnen die gestelde 

termijn uitblijven, dan is de tekortschietende Partij in verzuim en aansprakelijk jegens 

de andere Partij conform de bepalingen uit dit artikel.  

8.2 Partijen zijn uitsluitend aansprakelijk jegens elkaar voor schade die het directe en 

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor 

haar uit deze DVO voortvloeiende verplichtingen..  

8.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot een maximum van 

één keer het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is 

gebracht voor het verrichten van de Dienst of Diensten waarin de oorzaak van de 

schade is gelegen in het betreffende jaar van het schadegeval. Voorgaande beperking 

van de aansprakelijkheid geldt niet ingeval van opzet of grove nalatigheid van 

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt 

doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar uit artikel 7 voortvloeiende 

informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet 

voldoet aan hetgeen waarvoor zij krachtens artikel 7 instaat, tenzij deze schade mede 

is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer. 

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van 

schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde 

Diensten, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het in dit artikel niet 

jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor deze schade.  

8.5 De in dit artikel neergelegde bepalingen en aansprakelijkheidsbeperkingen worden 

mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 

Diensten ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die 

aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.  

 

Artikel 9: Geheimhouding 

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van de door haar in verband met de uitvoering 

van deze DVO verkregen gegevens, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te 

kennen, behoudens voor zover Opdrachtnemer bij of krachtens wettelijk voorschrift tot 

mededeling van die gegevens gehouden is. De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de 

door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Diensten ingeschakelde derden. Opdrachtnemer 

dient de geheimhoudingsverplichting ook op te leggen aan de door haar in het kader van de 

uitvoering van deze DVO ingeschakelde derden.  

 

Artikel 10: Privacy  

10.1 In het kader van de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer ten 

behoeve van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de DVO komen Partijen 

de verwerkersovereenkomst zoals aangehecht als Bijlage 3 overeen. 



 

Artikel 11: Contactpersonen 

11.1 Partijen wijzen elk een contactpersoon aan die de contacten over de uitvoering van de 

DVO onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over wie zij als contactpersoon 

hebben aangewezen.  

11.2 Contactpersonen kunnen partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het 

de uitvoering van de DVO betreft. Zij hebben niet de bevoegdheid om de DVO te 

wijzigen. 

 

Artikel 12: Overige bepalingen 

12.1 Aanvulling op of wijziging van deze DVO zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen.  

12.2 Indien mocht blijken dat deze DVO niet voorziet in bepaalde aspecten van de 

dienstverlening, dan zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg treden en zich 

inspannen om binnen een half jaar na start van dit overleg aanvullende afspraken te 

maken over deze aspecten. Deze afspraken zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk 

overeengekomen. 

12.3 Partijen treden in overleg indien er sprake is van onvoorziene of gewijzigde 

omstandigheden, dan wel indien er sprake is van onverbindende of onuitvoerbare 

bepalingen die het noodzakelijk maken dat deze DVO moet worden gewijzigd. Partijen 

zullen alsdan als redelijk handelende partijen alles in het werk stellen om met elkaar 

tot een gewijzigde of nieuwe dienstverleningsovereenkomst te komen. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op deze DVO en eventueel hieruit voortvloeiende andere overeenkomsten is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

13.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden met elkaar in overleg om geschillen, 

voortvloeiende uit of in verband met deze DVO, in der minne te regelen.  

13.3 Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen aanhangig 

gemaakt worden bij de daartoe bevoegde rechter.  

 

  



Opgemaakt in tweevoud en ondertekend 

 

 

____________________________   ______________________________ 

Opdrachtgever     Opdrachtnemer 

Naam  J.H.M. Hermans-Vloedbeld   Naam M. van Geel 

Functie Burgemeester    Functie Bedrijfsmanager werkbedrijf 

Plaats  Tubbergen     Plaats Almelo 

Datum: 25 januari 2022    Datum  

 

Bijlage 1:  Omschrijving Diensten die Opdrachtgever van Opdrachtnemer zal afnemen en 

uitvoering daarvan 

Bijlage 2:  Kengetallen, regelingen en formulieren 



Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende 

bepalingen over de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Aanwijzingsbesluit uitvoering 

Wsw Stichting NUO gemeente Tubbergen 2021) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, 

overwegende dat: 

 de taken op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening tot 1 januari 2021 ten behoeve van 

het college werden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling SOWECO; 

 per 1 januari 2021 deze gemeenschappelijke regeling door de deelnemende gemeenten is 

opgeheven waardoor het college de naamloze vennootschap SOWECO NV (tijdelijk) heeft 

aangewezen om vanaf genoemde datum de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren; 

 de gemeente Almelo een stichting heeft opgericht met als doel het bieden van ondersteuning bij 

de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en overige wettelijke taken 

op het gebied van de (sociale) werkvoorziening voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen, welke 

stichting is genaamd Stichting NUO; 

 het college op grond van artikel 2, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening de 

bevoegdheid heeft om een privaatrechtelijke rechtspersoon aan te wijzen voor de uitvoering van 

deze wet; 

 het college vanaf 1 oktober 2021 Stichting NUO aanwijst voor de uitvoering van bepaalde taken 

en/of werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en de gemeente hiertoe 

met Stichting NUO een dienstverleningsovereenkomst aangaat waarin de rechtsverhouding 

tussen de gemeente en Stichting NUO is geregeld, waaronder onder meer de financiering en de 

onderlinge verdeling van bevoegdheden, taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden.  

Besluit tot aanwijzing 

Het college wijst hierbij Stichting NUO aan voor de uitvoering van de taken en/of werkzaamheden in 

het kader van de Wet sociale werkvoorziening ten behoeve van inwoners van de gemeente 

Tubbergen, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 van dit 

besluit en verleent (tevens) aan Stichting NUO een uitsluitend recht voor de uitvoering van deze 

taken en/of werkzaamheden, een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden en/of 

bepalingen.  

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a.  college: het college van burgemeester en wethouders; 

b. gemeente: de gemeente Tubbergen; 

c. Stichting NUO:  Stichting NUO, gevestigd te Almelo met KvK-nr. 83845267; 

d. Stichting Participatie Noaberkracht:  Stichting Participatie Noaberkracht, gevestigd te Denekamp 

met KvK-nr. 58659404; 

e. Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.  

Artikel 2 Aanwijzing Stichting NUO 

1. Het college wijst Stichting NUO als privaatrechtelijke rechtspersoon aan voor de feitelijke 

uitvoering van de taken en/of werkzaamheden in het kader van de Wsw zoals vastgelegd in de 

dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 van dit besluit, en verleent (tevens) aan 

Stichting NUO een uitsluitend recht voor de uitvoering van deze taken en/of werkzaamheden. 

 



2. Het college draagt de uitvoering van de Wsw op aan Stichting NUO als bedoeld in artikel 2, 

tweede lid, Wsw, met uitzondering van de bevoegdheid om een arbeidsovereenkomst aan te 

gaan, te wijzigen of te beëindigen met een geïndiceerde op grond van de Wsw, die nodig zijn 

voor de uitvoering van de taken en/of werkzaamheden, zoals vermeld in het eerste lid. 

3. Het college is en blijft voor mensen met een Wsw-dienstbetrekking de (formele) werkgever, 

hetgeen inhoudt dat deze mensen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de gemeente. 

Het college blijft daarmee onverkort verantwoordelijk voor mensen met een Wsw-

dienstbetrekking. 

 

Artikel 3 Dienstverleningsovereenkomst 

1. De gemeente en Stichting NUO sluiten een dienstverleningsovereenkomst waarin de uitvoering 

van bepaalde taken en/of werkzaamheden in het kader van de Wsw zijn vastgelegd. Deze 

dienstverleningsovereenkomst is als Bijlage 1 aan dit aanwijzingsbesluit gehecht en maakt 

integraal en onlosmakelijk deel uit van dit besluit. 

2. In de dienstverleningsovereenkomst wordt in ieder geval bepaald dat Stichting NUO zich moet 

houden aan de regels die in de Wsw en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten zijn gesteld. 

3. In de dienstverleningsovereenkomst staan voorts afspraken over onder meer de onderlinge 

verdeling van taken en/of werkzaamheden, de verdeling van bevoegdheden, de financiering, 

informatieverstrekking en de overige rechten en plichten van de partijen bij de 

dienstverleningsovereenkomst. 

 

Artikel 4 Aanwenden financiële middelen 

Stichting NUO wendt de door de gemeente in het kader van de Wsw aan Stichting NUO ter 

beschikking te stellen financiële middelen uitsluitend aan om de Wsw en de 

dienstverleningsovereenkomst uit te voeren. 

 

Artikel 5 Wijziging, verval en intrekking 

1. Het college is bevoegd de inhoud van dit aanwijzingsbesluit te wijzigen. 

2. Het college wijzigt dit aanwijzingsbesluit in elk geval wanneer wijzigingen in wet- of regelgeving 

dit noodzakelijk maken. 

3. Het college overlegt met Stichting NUO over wijzigingen van dit besluit en de daaruit 

voortvloeiende gevolgen voor tussen hen gesloten dienstverleningsovereenkomst(en). 

4. Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en kan op elk moment door een besluit van het college 

worden ingetrokken. De intrekking gaat slechts in op 1 januari van een kalenderjaar en niet 

eerder dan twaalf maanden nadat het besluit tot intrekking is bekendgemaakt. Bij intrekking van 

dit besluit eindigt de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 van rechtswege op 

het moment waarop de intrekking overeenkomstig de vorige volzin ingaat. 

 

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden 

In alle gevallen waarin dit besluit niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college, na het 

bestuur van Stichting NUO gehoord te hebben.  

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021 

 



Artikel 8 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Stichting NUO gemeente 

Tubbergen 2021 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen d.d.    

25 januari 2022  

de secretaris,       de voorzitter,  

    

ing. J.L.M Scholten      J.H.M. Hermans-Vloedbeld 


