Verzoek om participatie in reïntegratietraject
Bij werknemers met een tijdelijk of aflopend dienstverband
U heeft een zieke werknemer in dienst van wie het dienstverband
binnen 104 weken na de eerste ziektedag eindigt. In het kader van
uw reïntegratieverplichting bent u bereid om te investeren in deze
zieke werknemer, maar:
- een voor reïntegratie noodzakelijk traject zal langer duren dan
het nog resterende dienstverband, en/of
- de kosten van het reïntegratietraject bedragen meer dan 70% van
het nog te betalen loon over de resterende duur van het
dienstverband.
U dient daarom een verzoek in om participatie van UWV in het
reïntegratietraject. UWV participeert als zij het reïntegratietraject
noodzakelijk en het betrokken reïntegratiebedrijf adequaat vindt.
Als aan alle voorwaarden is voldaan, garandeert UWV de overname
van de financiering van de reïntegratiekosten na beëindiging van het
dienstverband en/of financiert zij de reïntegratie voorzover de kosten
meer bedragen dan 70% van de resterende loonkosten.

Zowel u als uw werknemer moeten het eens zijn met het eerder in
het kader van de reïntegratie opgestelde Plan van aanpak voordat u
dit verzoek kunt indienen.
Stuur dit verzoek samen met de voor de verdere behandeling
noodzakelijke kopieën van de Probleemanalyse, het Plan van Aanpak
en de eventuele Bijstellingen, de offerte met het voorstel van het
reïntegratiebedrijf en een kopie van de loonstrook naar
UWV
Team PV-RI
Postbus 58285
1040HG Amsterdam
UWV stuurt u een ontvangstbevestiging.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en vestigingsplaats
Aansluitnummer/-identificatie/-code
Contactpersoon

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Telefoonnummer
Werknemer
Gehuwde vrouwen: meisjesnaam invullen.
Voorletters en achternaam
Sofi-nummer
Postcode en woonplaats
Eerste arbeidsongeschiktheidsdag
Situatie
Geef aan welke situatie(s) van
toepassing is/zijn.

De doorlooptijd van het in het Plan van Aanpak en/of de offerte vastgelegde reïntegratietraject
zal de resterende duur van het dienstverband overschrijden
De kosten van het in het Plan van Aanpak en/of de offerte vastgelegde reïntegratietraject
bedragen meer dan 70% van de resterende loonkosten
Aanvullende vragen

Einddatum dienstverband
Totale loonkosten van de werknemer
t/m het einde van het dienstverband

€

Voeg een kopie van een recente loonstrook toe.

€

Voeg de offerte(s) toe waarop deze kosten gebaseerd
zijn.

Beoogde begindatum reïntegratietraject
Beoogde einddatum reïntegratietraject
Totale geschatte kosten van het
reïntegratietraject
Naam reïntegratiebedrijf
Ondertekening werkgever
Naam

Datum en handtekening

AG140 02820 02-05
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