Verzoek participatie in reïntegratie

Waarom dit formulier?
Als één van uw medewerkers arbeidongeschikt is, werkt u samen aan reïntegratie. Dat geldt ook als het dienstverband binnen 2 jaar eindigt
tijdens de ziekte. Het kan zijn dat het reïntegratietraject doorloopt nadat het dienstverband is geëindigd. Of dat het reïntegratietraject meer kost
dan 70% van het brutoloon inclusief vakantiegeld over de rest van het dienstverband. UWV vindt het belangrijk dat uw werknemer weer aan het
werk gaat en kan daarom in die situaties uw partner worden in de reïntegratie.
Met dit formulier vraagt u participatie aan. UWV participeert alleen wanneer uw werknemer op of na 01 januari 2004 ziek is geworden. Is uw
werknemer eerder ziek geworden, stuur deze aanvraag dan niet op.
Participatie door UWV, wat kunt u daarvan verwachten?
Wanneer u UWV vraagt te participeren in de reïntegratie, kunt u het volgende verwachten:
UWV financiert de reïntegratie verder vanaf het moment dat uw werknemer niet meer bij u in dienst is, en/of
UWV financiert de reïntegratie wanneer de reïntegratie meer kost dan 70% van het brutoloon over de rest van het dienstverband, UWV
betaald in dit geval de meerkosten.
Waar let UWV op?
UWV bekijkt of het reïntegratietraject dat u en de werknemer voorstellen de beste oplossing is. Vanzelfsprekend moeten zowel werkgever als
werknemer zich kunnen vinden in het plan van aanpak reïntegratie. Als u een reïntegratiebedrijf inschakelt, wil UWV de zekerheid dat het bedrijf
voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. UWV beoordeelt dit aan de hand van de informatie die u samen met de aanvraag meestuurt.
Wat moet u meesturen?
Stuur met de aanvraag de volgende gegevens mee:
kopieën van probleemanalyse, plan van aanpak en eventuele bijstellingen van het plan van aanpak reïntegratie
het voorstel voor het reïntegratietraject met offerte
een recente loonstrook
Zonder deze bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Insturen.
Stuur uw aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van het reïntegratietraject in. Is het reïntegratietraject gericht op een concrete herplaatsing bij
een andere werkgever? Dan moet het traject uiterlijk 6 weken voor het einde van het dienstverband starten.
Gebruik de postcodezoeker PV op www.uwv.nl om te bepalen naar welk UWV kantoor u dit verzoek instuurt. Zodra UWV uw aanvraag heeft
ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna laat UWV u zo snel mogelijk weten of u kunt rekenen op ondersteuning en participatie.
Meer informatie?
U vindt meer informatie op www.uwv.nl U kunt ook contact opnemen met UWV telefoon werkgever via 0900 – 9295 (lokaal tarief).

1. Gegevens werkgever :
1.1 Bedrijfsnaam
1.2 Adres
1.3 Postcode en Plaats
1.4 Contactpersoon
1.5 Telefoonnummer
1.6 Aansluitnummer UWV

2. Gegevens werknemer :
2.1 Voorletters en achternaam
2.2 Adres
2.3 Postcode en Plaats
2.4 Telefoonnummer
2.5 Geboortedatum
2.6 Burger Service Nummer
2.7 Eerste dag arbeidongeschiktheid
Let op: is de eerste dag arbeidongeschiktheid voor 01 januari 2004? Dan kan UWV uw aanvraag niet in behandeling nemen.
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3. Situatie :


Het reïntegratietraject is gericht op een concrete herplaatsing bij een andere werkgever en duurt langer dan het
dienstverband.

In deze situatie moet het reïntegratiebedrijf voldoen aan de eisen die UWV stelt. Is dat niet zo, stuur dan een door het reïntegratiebedrijf
ingevulde “verklaring kwaliteitseisen” en “verklaring uitsluitinggronden” mee. Deze verklaringen zijn te downloaden vanaf www.uwv.nl
Ook met uw werknemer bij UWV als arbeidsgehandicapte (ook wel structureel functioneel beperkt) bekend zijn. Is dit nog niet het geval,
laat uw bedrijfsarts dan de “verklaring arbeidsgehandicapte werknemer” invullen en stuur deze mee.



Het reïntegratietraject is gericht op het vergroten van de kansen bij een sollicitatie en duurt langer dan de duur van het
dienstverband.



Het reïntegratietraject wordt gedurende het dienstverband afgerond maar kost meer dan 70% van de resterende bruto
loonkosten.

4. Aanvullende vragen :
4.1 Einddatum dienstverband
4.2 Bruto loonkosten tot einddatum dienstverband
4.3 Begindatum reïntegratie
4.4 Waarschijnlijk einddatum reïntegratie
4.5 Totale kosten reïntegratie
4.6 Naam reïntegratiebedrijf

€

(stuur een kopie van een recente loonstrook mee)

€

(stuur een offerte van het reïntegratietraject mee)

5. Ondertekening werkgever :
Datum:
Naam contactpersoon werkgever :

Handtekening :
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